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ydre politiske Historie
s

i Tiden fra

Freden i Pra,2: til Freden i Bromsebro

(1635—1645).
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J?1 or ord.

D ette  Skrift, der fremtræder som en Fortsættelse af 
min i Aaret 1876 udgivne første Del af Danmarks ydre poli
tiske Historie efter 1629; fører Fremstillingen af denne fra 
1635 ned til Freden i Bromsebro 1645. I de første tre Af
snit behandles Christian IY’s Fastlandspolitik indtil Udgan
gen af Aaret 1641; den ses væsentligst bestemt ved Kongens 
Fredsmægling i Tydskland og ved hans Bestræbelser for at 
forhindre Sverigs Erhvervelse af Pommern. I det fjerde Af
snit betragtes Kongens nordiske Politik, der har sit Midt
punkt i Sundtoldspørgsmaalet, indtil Foraaret 1643. Det 
femte Afsnit drejer sig først om Udviklingen af Kongens 
Stilling til Forholdene paa Fastlandet fra Afslutningen af Freds- 
præliminærerne i Hamburg til Aabningen af Underhandlin
gerne i Osnabruck i den sidste Halvdel af 1643 og dernæst 
om Sverigs Beslutning at paaføre Danmark Krig, der var 
fremkaldt ved dets Interessers Sammenstød med Christian IY’s 
saavel paa Fastlandet som i Sundet. Det sjette og syvende 
Afsnit behandler endeligt Krigens Udbrud, de diplomatiske 
Forhandlinger, som foranledigedes derved, Nederlandenes og 
Frankrigs Mægling samt selve Fredsunderhandlingerne i 
Bromsebro.

Det er mit Haab ved dette Arbejde at have givet et Bi
drag til Opfattelsen af Christian IY’s politiske Stilling i Slut- 

• ningen af hans Regering og derved til Forstaaelsen af det 
Vendepunkt i Danmarks Historie, som denne Periode utvivl



somt betegner. Min Fremstilling bar i visse Henseender en 
temmelig detailleret Karakter, men jeg har dog formentligt 
ikke medtaget andre Detailler end dem, som høre med til 
selve Hovedpunkterne. Det har været min Opgave stadigt at 
betragte den almindelige europæiske Politik som Baggrund 
for Danmarks Stilling, men der har herved frembudt sig den 
Vanskelighed, at dette Afsnit af Trediveaarskrigens Historie 
hidtil langtfra har været saa nøje behandlet i den europæiske 
Litteratur som Krigens tidligere Perioder. Jeg har derfor 
paa mange Punkter maattet optage Undersøgelsen af de frem
mede Magters Politik i det hele taget fra Grunden af, og jeg 
haaber af denne Aarsag, at mit Skrift ogsaa vil kunne tjene 
til i visse Henseender at opklare Europas almindelige diplo
matiske Historie i dette Tidsrum.

I Noterne har jeg givet en detailleret Angivelse af min 
Fremstillings Kilder, men kun ved de vigtigere Spørgsmaal 
har jeg indladt mig paa en Kritik af ældre Beretninger; thi 
at gjøre dette for alle Punkters Vedkommende, hvor ældre 
og nyere Skildringer og Forskninger have fremsat noget, der 
afviger fra det formentligt rigtige, vilde have ført altfor vidt. 
— Alle Tidsangivelser i Texten ere reducerede til gammel 
Stil; derimod er selvfølgeligt i Noterne Brevenes og Aktstyk
kernes oprindelige Datering bibeholdt.

✓

Hovedgrundlaget for mit Arbejde er, som ved første Del, 
foruden den trykte Litteratur Gehejmearkivets og de her
værende Bibliothekers Samlinger. Ved Siden heraf har jeg 
imidlertid paa forskjellige Rejser- undersøgt Rigsarkiverne og 
Bibliothekerne i Stockholm og Haag, det kongelige sachsiske 
Arkiv i Dresden, det kejserlige Arkiv i Wien, Udenrigsmini
steriets Arkiv og Nationalbibliotheket i Paris samt Upsalas 
og Rostocks Universitetsbibliotheker. Til at betegne de for
skj ellige Arkiver og Bibliotheker har jeg benyttet nogle For
kortelser. G. A. betyder det herværende Gehejmearkiv, K. 
B. det store kongelige Bibliothek, U. B. Universitetsbibliothe- 
ket, S. A. det svenske Rigsarkiv (dog har jeg betegnet den



der opbevarede svenske Rigsregistratur som S. R. R.), H. A. 
Arkivet i Haag, D. A. Arkivet i Dresden, W. A. Arkivet i 
Wien, P. A. Udenrigsministeriets Arkiv i Paris, B. n. eller 
Bibi. nation. Nationalbibliotheket i Paris. Hvad det sidstes 
Haand skriftsamling angaar, bar jeg væsentligst benyttet to 
Numre, nemlig Mss. fran^ais. No. 15,935 (Brevvexling mel
lem d’Avaux og Rorté) og Ponds Saint-Germain Harley 2299 
(Brassets Brevvexling). Plettenbergs Brevvexling fra 1644 og 
og 1645 har jeg paa Grund af Tidens Knaphed ikke selv be
nyttet i Arkivet i Wien; jeg har ladet mig nøje med de her
værende gode Afskrifter, som Allen i sin Tid har ladet be
sørge (Allenske Sager Nr. 16 paa det store kgl. Bibliothek), 
supplerede med de Uddrag, som Engelstoft har tilvejebragt 
(Add. Pol. Nr. 182 e paa Universitetsbibliotheket); dog har 
jeg for Kortheds Skyld citeret dem med Betegnelsen W. A. 
Hvor ved Breve og Aktstykker kun angives en Samling med 
et Nummer, findes den i Gehejmearkivet. .

. Idet jeg udtaler en oprigtig Tak til de Arkivers og 
Bibliothekers Forstandere og øvrige Embedsmænd, hvor jeg 
har arbejdet, og hvis store Forekommenhed allevegne i høj 
Grad har lettet mine Forskninger, maa jeg tillige bevidne 
min Taknemlighed til Ministeriet for Kirke- og Undervis
ningsvæsenet og til Direktionen for Carlsbergfondet, der have 
ladet betydelige Understøttelser blive mig til Del til Udgivel
sen af dette Skrift.

Kjøbenliavn, i Marts 1881.

J. A. Fridericia.
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Første Afsnit.
Den politiske Situation i Tydskland og det øvrige Europa efter 

Freden i Prag. Sverigs uheldige Stilling. Christian IY’s Opfattelse af 
Freden; han ønsker en almindelig Fred under sin Medvirkning, desuden Kej
serens Samtykke til Hertug Frederiks Besiddelse af Bremen og til Elbtoldens 
Forlængelse. Giinther i Wien 1685. Sverig mistænksom mod Christian IY. 
Dets Stilling forbedrer sig. St.-Chamonts Forhandlinger med Oxen- 
stjerna og hans Besøg hos Christian IV i Decbr. 1635. Giinthers fort
satte Anstrengelser i Wien uden gunstigt 'Resultat. Pentz og Hagen 
sendte til Kurfyrsten af Sachsen og til Kejseren. Denne søger at drage 
Christian IV over til Forbund med sig og lover at stadfæste Hertug 
Frederik i Besiddelsen af Bremen. Danmarks Forhandlinger med Sverig 
i Begyndelsen af 1636. Planen om et Fredsmøde i Liibeck glipper. 
Interimsoverenskomst mellem St.-Chamont og Oxenstjerna. Planen om 
Ægteskabsforbindelse mellem Hertug Frederik og Dronning Christina. 
Vanskelighederne stige for Christian IV. Forhandlinger med Brunsvig- 
Liineburg. St.-Chamont hos Christian IV i Aug. 1636. Kongens For-1 
handlinger med Rigsraadet om Antagelse af Pragfreden. Han vil vinde 1 
Kejseren. Slaget ved Wittstock. Kurfyrstedagen i Regensburg. Sær
skilte Underhandlinger mellem Kejseren og Sverig. Klein i Regensburg. 
Sverig antager Christian IV’s Mægling. Kejseren fjerner sig fra Chri
stian IV. Ferdinand III bliver Kejser Febr. 1637. Christian IV søger 
paany at vinde Kejseren. Pentz og Giinther sendte til Kurfyrsterne og 
til Kejseren. Kejseren antager Christian IV’s Mægling. De danske Ge
sandters Erklæring til Kejseren i Novbr. 1637. Kurfyrsterne fraraade 
Elbtoldens Forlængelse. Christian IV’s Forhandlinger med Rigsraadet j 
om eventuelt Forbund med Kejseren mod Sverig i Novbr. 1637. — ! 
Kongen af Polens Toldplaner og Christian IV’s Konflikt med ham.

D en  Forsoning mellem Kejseren og Kurfyrsten af 
Sachsen, som besegledes den 20. Maj 1635 i Prag, bragte 
ikke Europa noget Skridt fremad mod den rundtom af Folkene

Fridericia : Danm. ydre polit. Hist. II, 1



saa længselsfuldt attraaede Fred. Yel havde begge de Magter, 
der afsluttede Overenskomsten, uden Tvivl næret Tanker og 
Forhaabninger i denne Retning, og selve Fredstraktaten sav
nede heller ikke Momenter, der kunde være frugtbringende 
for dette Maal. Den havde saaledes paany kaldt en ikke 
ringe Del af de gamle Religionsfredes benslumrede Be
stemmelser til Live, den havde, omend kun stiltiende, fjernet 
det skjæbnesvangre Restitutionsedikt, der havde været en af 
de værste Hindringer for Freden i Tydskland, og selve den 
Kjendsgjerning, at den Magt, der siden Reformationens Dage, 
ganske vist under ikke faa Svingninger, havde indtaget en 
Førerstilling i den tydsk-evangeliske Verden, nu definitivt 
havde udsonet sig med Kejseren, kunde i og for sig synes et 
Varsel om fredeligere Tider.

Men Freden i Prag havde i høj Grad Manglerne ved at 
være et Kompromis og kun faa af Fordelene ved et saadant. 
Den lod en Række af de store Stridsspørgsmaal staa uløste, og 
ingen af de to Parter, der afsluttede den, havde Myndighed 
og Magt nok til trods dens Skrøbeligheder at forvandle den 
fra en ensidig Fred til en almindelig Fred og til derved, 
omend kun for en Tid, at gjøre den til Norm for den stats
retslige Udvikling indenfor Tydskland og for _de internationale 
Forhold i Europa. Under disse Omstændigheder kom Fredens 
Betydning væsentligt til kun at bestaa i, at den politiske 
Stilling i Tydskland undergik visse Forandringer; en Del af 
Protestantismens Stridskræfter førtes over til Katholikerne og 
Kejseren, og der var givet en Lejlighed for et andet tydsk 
Fyrstehus, nemlig det hohenzollernske, til at afløse de sachsiske 
Kurfyrster i den Plads, de hidtil havde indtaget imellem 
deres Trosfæller.

Hvad der bidrog til at berøve Freden dens pacificerende 
Virkning, var nu imidlertid langti mindre dens Bestemmelser 
angaaende de religiøse Spørgsmaal end de politiske Forhold: 
Ganske vist betragtede de Katholiker, der vedblivende kun 
kunde opfatte Protestanterne under Synspunktet af Kjættere 
og Oprørere, Fredsbetingelserne som altfor gunstige for disse; 
fra Jesuiterne lød det, at. det habsburgske Hus havde paa- 
draget sig, retfærdige Bebrejdelser ved sine Indrømmelser til 
Kjætterne, og< Pave Urban VIII, der netop nu opgav sin. af



politiske Hensyn bestemte Kamp mod Habsburg, lod sin 
Nuntius i Wien forhindre, at Freden fejredes ved et Tedeum1). 
Paa den anden Side rejste der sig indenfor den protestantiske 
Yerden bitre Klager over en Fred, der ofrede de Evangeliske 
i Pfalz, i adskillige Rigsstæder. og i de østrigske Arvelande, 
ikke at tale om, at den berøvede de Reformerte deres rets
lige Grundlag; et Flyveskrift betegnede Kurfyrst Johan Georg 
som Judas Ischariotes, den bekjendte Generallieutenant Hans 
Georg von Arnim tog sin Afsked af sachsisk Krigstjeneste, og den 
tidligere pfalziske Raad Ludvig Camerarius, der nu var svensk 
Resident i Haag, skrev til Landgrev Yilhelm af Hessen, at 
Johan Georg havde lagt sine Trosfæller i skjændige Lænker2). 
Men Trediveaarskrigen havde dog i alt væsentligt ikke længere 
de religiøse Momenter til bevægende Traade, ingen af de 
stridende Parter holdt sin Konfessions Fane ren, og hvad 
der i Krigens første Periode havde været tilstede af religiøs 
Begejstring, havde for en overvejende Del veget Pladsen for 
udelukkende politiske Hensyn eller for militær Fanatisme. 
Freden i Prag, der forbandt det protestantiske Kursachsen 
og snart efter mange andre protestantiske Stænder med Ka- 
tholikerne, betegnede selv en ny Fase i Udviklingens Gang 
i denne Retning.

En ganske anderledes rig Kilde til fortsat Strid og Krig 
var de politiske Forhold. Kurpfalz vedblev at være berøvet 
den ulykkelige Konge af Bøhmens Efterkommere, og Faren 
ved, at Kurfyrstekollegiet var aldeles overvejende katholsk, 
var saaledes ikke bleven mindre for Protestanterne. Adskil
lige tydske Fyrster, hvis Modstandsevne ikke var helt brudt, 
som Landgrev Yilhelm af Hessen-Cassel og Hertug Bernhard 
af Sachsen-Weimar, vare udelukkede fra Amnestien. Freden 
skulde være bindende for hele det tydske Rige, men hverken 
et Kurfyrstemøde eller en Rigsdag havde vedtaget den. Rigs
forfatningen »var saaledes truet, og Frygten for et kejserligt

J) Rommel, Geschichte von Hessen VHI, 367. Ranke, Die romischen 
Påpste II, 567. Jvfr. Gregorovius, Urban VIII im Widerspruch zu 
Spanien und dem Kaiser S. 105, 110.

2) Rommel VTH, 367, 373. Jvfr. Hitzigrath, Die Publicistik desPrager- 
Priedens, Halle 1879, S. 16 ff.



Despoti med Undertrykkelse af de enkelte Stænders Selv-
•  ___

stændighed forøgedes desuden ved Forbudet mod alle Allian
cer indenfor Riget og ved Bestemmelsen om, at der af alt 
Krigsfolket skulde dannes en «Hovedarmada» under Navn af 
Kejserens og det romerske Riges Krigshær, Bestemmelser, som 
i og for sig kunde være til Gavn for Rigets Enhed, men som 
under de forhaandenværende Forhold ganske vist medførte en 
farefuld Forstærkelse af det habshurgske Huses og Katholiker- 
nes Overmagt. Og vender man dernæst Blikket fra selve 
Tydskland mod de fremmede Magter, der havde blandet sig 
i Krigen, da var Sverig, omendskjøndt dets Kræfter vare 
svækkede, dog langtfra til Sinds godvilligt at underkaste sig 
en Fred, der var afsluttet uden dets Medvirkning og dog 
forlangte Tilbagegivelsen af de Lande, som det havde holdt 
besat siden Gustav Adolfs Dage. Hertil kom, at netop nu 
havde Frankrig aabent kastet Handsken til Spanien og derved 
i Virkeligheden ogsaa til den østrigske Linie af det habs- 
Imrgske Hus. Det er med vore moderne statsretslige An
skuelser vanskeligt at forstaa, hvorledes Frankrig saa længe 
havde kunnet bevare den formelle Neutralitet, da det dog i 
mange Aar havde ydet Kejserens Fjender Subsidier, allerede 
1632 efter Overenskomst med Kurfyrsten af Trier havde besat 
den vigtige Fæstning Ehrenbreitstein og i Løbet af 1633 og 
1634 en Række Pladser i Elsass, ikke at tale om, at det 
havde bemægtiget sig Lothringen, der stod under det tydske 
Riges Lenshøjhed. Men Tidspunktet var nu endeligt ogsaa 
kommet, hvor Neutraliteten maatte forsvinde. Forholdet til 
Spanien var blevet saa spændt, at det maatte briste. Frankrig 
havde bemægtiget sig Lothringen og Elsass, for en ikke ringe 
Del i den Hensigt at afbryde Forbindelsen til Lands mellem 
Spanien og Nederlandene; for det habsburgske Hus var det 
saaledes- blevet et Spørgsmaal af allerstørste Vigtighed at kaste 
de fremmede Tropper ud af disse Lande. Det fortælles, at 
Kejseren, hans Søn Kongen af Ungarn og den spanske Krone 
strax, efterat Slaget ved Nordlingen havde forandret Situatio
nen i Tydskland, havde afsluttet et nyt Forbund foreløbigt 
paa tre Aar, ifølge hvilket de skulde hjælpe hverandre med 
hele deres Magt og den ene ikke slutte Fred uden den andens



Deltagelse1). Det spanske Hofs Opfordringer vare vistnok 
ogsaa et vigtigt Moment for Kejseren til at søge en Udsoning 
med Kurfyrsten af Sachsen; den spanske Premierminister 
Greven af Oli vares gjorde alt for at vende hele Tydsklands 
Magt mod Frankrig2). Men Slaget ved Nor diingen havde 
paa den anden Side kastet de tydske Evangeliske i Armene 
paa Frankrig; den heilbronnske Unions Gesandter sluttede i 
Oktober 1634 en Overenskomst i Paris med Ludvig XIII, der 
var særdelen gunstig for denne, og ved Aftalerne i Marts og 
Oktober 1635 knyttedes Hertug Bernhard af Sachsen-Weimar 
nøje til den franske Konge. Ogsaa den svenske Kigskansler 
havde trods sin Mistillid til Kardinal Kichelieu personligt be
givet sig til Frankrig og undertegnede med Forbehold af sin 
Regerings Ratifikation i April 1635 i Compiégne en Traktat, 
hvorefter den svenske og den franske Krone ikke paa egen 
Haand skulde slutte nogen Fred eller Yaabenstilstand. Langt 
mere direkte rettet mod det habsburgske Hus var imidlertid 
det of- og defensive Forbund, som den 29. Januar 1635 af
sluttedes mellem Frankrig og Generalstaterne, ved hvilket 
Ludvig XIII forpligtede sig til aaben Krig mod Spanien og 
en formelig Deling aftaltes af de spanske Nederlande, for- 
saavidt som disse ikke selv vilde gjøre Anstrengelser for at 
opnaa deres Uafhængighed. Saaledes nærmede Krigen sig 

• uundgaaeligt. Da gav de spanske Troppers Angreb paa Kur
fyrsten af Trier, Frankrigs Forbundne, og hans Bortførelse 
til Nederlandene Anledning til Kampens Udbrud. Den 9. 
Maj 1635, elleve Dagen før Pragfredens Afslutning, overbragte 
en fransk Herold Krigserklæringen til Brussel. Allerede den 
følgende Dag stødte de franske og spanske Hære sammen. 
Krigslarmen gjenlød fra Nederlandene, Tydskland og Italien. 
Den afgjørende Kamp mellem det habsburgske Hus og Frank
rig, saa længe en Trusel mod Europas Fred, var begyndt. 
I Sandhed, Udsigten til, at Pragfreden skulde indlede en 
fredeligere Æra, var svunden, inden den viste sig.

*) Droysen, Geschichte der preussischen Politik HI; 1, 150.
2) Schreiber, Maximilian I. der Katholische S. 668. Clarendon, State 

Papers I, 372.



Trods den Tilvæxt i Fjender, som Frankrigs aktive Del
tagelse i Krigen bragte det habsburgske Hus, var Kejserens 
Stilling dog bleven i høj Grad forbedret ved Freden i Prag. 
De fleste Stænder i Syd- og Mellemtydskland ilede med at 
antage Freden, de fire saakaldte øvre Kredses Forbund, som 
havde været Sverigs nøjeste Allierede, opløstes, og Bevægelsen 
forplantede sig snart til Nordtydskland. Hertug Georg af 
Brunsvig-Liineburg, der endnu i Juni Maaned havde udtalt 
sig imod Kejseren og ønsket Oprettelsen af et nordtydsk 
Forbund, som kunde tvinge Kejseren til »en kristelig 
Universalfred«, erklærede sig i de sidste Dage af Juli villig 
til at antage Pragfreden, omend under visse Forbehold1). 
Hertugerne af Meklenburg og en i Liineburg samlet neder- 
sachsisk Kredsdag valgte samme Politik2). Endnu betydnings
fuldere var Kurfyrst Georg Vilhelm af Brandenburgs Til
trædelse af Freden i Prag. Han havde ikke foretaget dette 
Skridt uden Betænkeligheder; en Del af hans Raadgivere 
vare ikke uvenligt sindede imod Sverig, og i Virkeligheden 
var der jo ogsaa Tale |om et fuldkomment Brud med den 
tidligere Politik; men Hensynet til Pommern, som Kurfyrsten 
med Grund tvivlede paa, at Sverig godvilligt vilde udlevere, 
og hvis Erhvervelse efter Hertugens snart forventede Død 
stilledes ham i Udsigt fra kejserlig og sachsisk Side, blev 
afgjørende. Georg Vilhelm, ledet af den kejserligsindede Grev 
Adam Schwarzenberg, tog i Midten af August sit Parti og 
tiltraadte Freden3).

Den Magt, som følte sin Stilling stærkest truet og sine 
Interesser mest krænkede ved den Gang, som Udviklingen 
havde taget, var ubetinget Sverig. Freden var, omend 
middelbart et Vaaben imod Frankrig, saa dog umiddelbart 
fortrinsvis rettet mod Habsburgs nordiske Fjende; det var 
Hensigten at fravriste Sverig, hvad det holdt besat i Tydsk-

1) Decken, Herzog Georg von Braunschweig und Liineburg II, 400— 
406. IH, 5.

2) Chemnitz H, 784—91. Hertug Frederik til Christian IY, Vorde 27. 
Aug. 1635 (Bremen Nr. 28).

3) Chemnitz H, 795—97. Ranke, Genesis des Preussischen Staates 
S. 213. Odhner, Sveriges deltagande i westfaliska fredskongressen
S. 31.



land, og kun byde det en ringe Pengesum som Erstatning 
derfor *). De Allierede, i Tillid til hvilke og i det mindste 
tildels for hvis Skyld det havde optaget Kampen i Tydsk- 
land, brøde ikke alene Forbundet, men bleve tillige dets 
Fjender. Kejserens Opfordring til alle tydske Officerer om 
at forlade de mod ham fjendtlige Hære frembragte Uro og 
Frafald indenfor den svenske Armé, der for en saa væsentlig 
Del bestod af Tydskere. Feltmarskalk Banér, der stod med 
Hæren i det Magdeburgske, var farligt truet. Hertil kom, 
at Forhandlingerne med Polen om Yaabenstilstand endnu 
langtfra havde ført til Maalet, og som sædvanligt anede Sverig 
tilmed Uraad fra Danmark og frygtede, omend, som det siden 
skal ses, uden tilstrækkelig Grund, for Forbund mellem 
Christian IV og Kongen af Polen. Det var intet Under, at 
Axel Oxenstjerna, der saa stærkt havde sat hele sin Per
sonlighed ind paa et heldigt Resultat, følte sig dybt greben 
af det betænkelige i Situationen. Det var med smertelige og 
ængstelige Følelser, at han, der paa Hjemrejsen fra Frankrig 
havde gjort et kortere Ophold i Holland, paany satte Foden 
paa tydsk Grund i Stade* 2). Det fortælles, at da han kort 
efter i Hamburg erfarede det almindelige Frafald, løb Taarerne 
ned ad Kinderne paa ham 3). Han saa alt det ramle sammen, 
som hans Konge og han selv saalænge havde stræbt at rejse. 
Fra Hamburg tog han til Magdeburg for at være Begiven
hederne nærmere; herfra skrev, han i Midten af August de 
bevægede1 Ord til sin Broder Rigsdrosten Gabriel Oxenstjerna 
som Undskyldning for, at han ikke sendte Indberetninger 
saa tidt, som han burde, hjem til sin Regering: Hovedet og 
Hjertet vil ikke dertil, Perturbationen og Distraktionen er 
for stor, Tankerne ville ikke blive i Hob; i Særdeleshed 
plager mig dette Folks Letfærdighed og Uro4). Under disse 
Omstændigheder bestemte han sig til at prøve en Freds

*) Raumer, Historisches Taschenbuch 3. Folge IX, 621—22. Cronholm, 
Trettioåriga • kriget och underhandlingerna i Tyskland I; 1, 454.

2) Chemnitz 11, 697, 727—32. Pufendorf, De rebus Svecicis ab expe- 
ditione Gustavi Adolfi regis ad abdicationem Christinæ S. 198, 
200— 201.

8) Rommel VIII, 389.
*) Brev af 14. Aug. 1635 (Kgl. Bibi. i Stockholm).



underhandling. Trods den Udfordring fra Kurfyrsten af 
Sachsens Side, som laa i Afslutningen af Pragfreden, forsøgte 
han at benytte Johan Georg som Mellemmand overfor 
Kejseren. Det viste sig imidlertid snart, hvor stor Mod
sætningen var mellem hans og Kurfyrstens Standpunkt. 
Medens Johan Georg, påavirket fra kejserlig Side, fordrede 
af Sverig dets Underkastelse under Pragfreden og Røm
ningen af Tydskland, hvortil saa skulde knyttes en Penge
erstatning, betalt af de evangeliske Stænder, og for hvilken 
kun Staden Stralsund skulde kunne tjene som Pant, ønskede 
Oxenstjerna en hel ny Fred, afsluttet mellem Sverig paa den 
eneSide, Kejseren og Ligaen paa den anden Side; Kurfyrsten 
af Sachsen skulde kun være Kejserens Befuldmægtigede ved 
Underhandlingerne. Som Fredsbetingelser forlangte han for 
det første en Skadeserstatning og indtil dennes Erlæggelse 
Pommern eller visse Pladser deri som Pant, dernæst Forbund 
med de evangeliske Stænder, Ophævelse af Pragfredens Ind
skrænkninger i Amnestien samt Betaling til Krigsfolket, et 
Forslag, som kom til at gaa under Navn af det Schone- 
beckske Projekt *). Det var under disse Omstændigheder ikke 
muligt at komme til en virkelig Forhandling, og endnu min
dre lykkedes den direkte Underhandling med Kejseren, som 
Oxenstjerna gjorde Skridt til at indlede* 2).

For Christian IY var Freden i Prag i visse Henseender 
en Tilfredsstillelse, i andre en Skuffelse. Alt hvad der 
svækkede^ Sverigs Stilling, alt hvad der tilvejebragte en 
Udsigt til Svenskernes Fordrivelse fra Tydsklands Jordbund 
kunde kun fremkalde Glæde ved det danske Hof3), og det 
var et Slags Tegn i denne Retning og tillige et Bevis paa

') Chemnitz II, 734—49, 755—60, 764—70. Droysen III; 1, 143. 
Hurter, Friedensbestrebungen Kaiser Ferdinands II. S. 157—61, 163. 
Lindahl, Bikskansleren Axel Oxenstjernas fredsunderhandlingar i 
Tyskland 1634—1636 S. 39, 41. Odhner S. 31—32.

2) Chemnitz II, 775—77. Hurter, Geschichte Kaiser Ferdinands II. 
XI, 359. Hurter, Friedensbestrebungen S. 164. Odhner S. 33. 
Cronholm I; 1, 500.

3) Strømfelt til Axel Oxenstjerna, 28. Aug. og 10. Oktbr. (S. A.). 
Jvfr. Bricka og Fridericia, Christian IV’s egh. Breve 1632—1635 
S. 406.
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Danmarks ejendommelige Situation, at det i Traktaten næv
nedes Side om Side med Katholicismens Hovedmagter Spa
nien og Polen som indesluttede af Kejseren i Freden og 
saaledes paa en Maade betragtedes som hørende til dennes 
Alliancesystem. Men paa den anden Side var Betydningen 
af Freden højst problematisk; der kunde være Fare for, at 
de Kontributioner, der vare paalagte Stænderne, skulde paa 
en eller anden Maade bringe Holsten ud af Neutraliteten1), 
og i Særdeleshed havde Fredens Bekræftelse af Bestemmelserne 
i Liibecktraktaten angaaende Stifterne Bremen og Verden i 
høj Grad forbitret Christian IV. Det var lykkedes hans Søn 
Hertug Frederik at blive proklameret som Ærkebiskop i 
Bremen, men Kejseren, der som Lensherre skulde give sit 
Samtykke, nægtede ikke alene dette, men gjorde endog For- 

il. dring paa Stiftet for sin Søn Leopold Vilhelm2). Under
I disse Omstændigheder var Christian IV henvist til væsentligt
i at fortsætte sin Politik i samme Aand som tidligere. Han
•J ;

|  maatte ønske, at Freden udvidedes til at blive almindelig,
| men at dette skete under hans Medvirkning, saaledes at der

j

j var Mulighed for, at hans Interesser kunde blive varetagne,
! særligt overfor Sverig i det pommerske Spørgsmaal, og han
I maatte søge at omstemme Kejseren med Hensyn til Bremen;
.jjj

f? hertil sluttede sig endvidere hans Ønske om at opnaa Kej-
■ V

ié serens Samtykke til Elbtoldens Forlængelse.
Det laa saaledes allerede i den politiske Stillings Natur, 

at Christian IV ikke kunde bestemme sig til at slutte sig 
nøjere til nogen af de stridende Parter. Han havde i 
Maj Maaned afvist et Forslag fra de brunsvigske Hertuger 
om at deltage i en Kredsdag, der skulde søge at samle de 
nedersachsiske Stænder til en fælles Optræden3); i Juli gav 
han Kongen af Polen, der maaske havde nogen Grund til at 
vente sig mere ham4) , et Afslag paa hans Anmodning om

x) Ditl. Eeventlov til Chr. Friis, 1. Juli (Keg. 82, Supl. Kejseren).
2) Se dette Skrift I, 311. Bricka og Fridericia S. 402, 411. Johan 

Géorg til Christian IY, 19. Aug. (Bremen Nr. 26).
3) Christ. IY til Hertug August af Brunsvig og Luneburg, 18. Maj 

1635 (Auslånd. Concepten).
4) Se om Christian IY's Tilnærmelse til Polen dette Skrift I, 312—13, 

og Strømfelts Brev af 17. Juli 1635 til Axel Oxenstjerna (S. A.).



at forbyde danske Undersaatter Handel paa Sverig1). Imid
lertid forebragte den betroede Sekretær i det tydske Kancelli 
Frederik Giinther Kongens Ønsker i Wien; han tilbød, ikke 
uden samtidigt at kriticere Pragtraktaten, Fortsættelsen af 
Christian IY’s Mægling med den Opgave at forandre Freden 
til en almindelig Fred; for at opnaa Kejserens Stadfæstelse 
af Hertug Frederiks Ret til Brémen trods Pragfreden hævdede 
han, at Freden i Liibeck ikke kunde krænke de Rettigheder, 
Kongens Sønner havde, da de ikke selv havde underskrevet 
den; han lagde endog til, at hvis Kejseren gav efter, vilde 
der vise sig mange Lejligheder, hvor Christian IV kunde 
gjøre Gjentjenester; med Hensyn til Elbtolden anvendte han 
uden Tvivl en særlig Iver; thi dette Spørgsmaal laa nu som 
tidligere Kongen i højeste Grad paa Hjerte, og Giinther 
havde Ordre til at tilbyde Kejseren Andel i Udbyttet2). Om
trent samtidigt hermed, i Begyndelsen af Oktober, tilbød 
ogsaa den danske Resident i Stockholm Peder Vibe sin 
Konges Fredsmægling til det svenske Raad3). Men de danske 
Bestræbelser mødte ingen af Stederne synderlig Sympathi. 
Kejseren erklærede, at han med Hensyn til den bremiske 
Sag maatte oppebie Kurfyrsternes Erklæring, men med Gtin- 
thers Udtalelser om Freden udtalte han, bestemt som han 
var paa ikke at vige fra Pragtraktaten, sin største Misfornøjelse 
og forlangte at se hans Instrux4). Endnu større var ved
blivende Mistilliden i Sverig. Saalænge Forhandlingerne med 
Polen endnu vare uafgjorte, frygtede man, som allerede be- *)

*) Christ. IV til Kongen af Polen, 26. Juli (Auslånd. Cpt.). Bricka 
og Fridericia S. 406. Det kan dog bemærkes, at Christ. IV. havde 
antaget Søfolk af Hensyn til Krigen mellem Sverig og Polen. 
Sstds. S. 411.

2) Bricka og Fridericia S. 403, 406, 413, 425 (og de der anførte Citater), 
463— 65.

3) Den svenske Rigsraadsprotokol, 3. Oktbr. (S. A.).
4) Kejseren til Giinther, 7. Septbr. og 17. Novbr. Giinther til Kejseren,

^  __

26. Oktbr. (5. Novbr.). Kejseren til Johan Georg, 24. Aug. (Reichstags- 
Acta Nr. XVIIIB). Bricka og Fridericia S. 425. Hurter, Geschichte 
Kaiser Ferdinands n . XI, 315. Hurter, Friedensbestrebungen S. 
134—35. Cronholm I; 1, 516.



mærket, for et dansk-polsk Forbund1), og efterat Stil
standen i Stumsdorf den 2. September havde fjernet denne 
Fare, vedblev Stemningen at være lige uvenlig. Vel afsendte 
Oxenstjerna i Begyndelsen af Oktober en Agent Jakob Stein- 
berg til Danmark for at forsvare den Stilling, som Sverig 
indtog overfor Pragfreden, og, som det synes, tillige for om 
muligt at indlede Aftaler om en fælles Handlemaade; men 
hans Modtagelse var kun kølig og tjente ikke til at forbedre 
det gjensidige Forhold2). Den svenske Resident i Helsingør 
Fegræus, der var adlet under Navn af Strømfelt, allarmerede 
i sine Beretninger stadigt sin Regering; i Slutningen af Ok
tober meldte han saaledes hjem, hvorledes Christian IV og 
Kansler Christian Friis i en Samtale med ham med Heftighed 
havde skudt al Skylden for, at den danske Mægling var 
mislykket, over paa Axel Oxenstjerna; Kansleren havde slaaet 
paa, at Nederlandene og Frankrig vare i Færd med at slutte 
Fred med Kejseren, og ytret, at der var stor Fare for, at 
Spanien vilde sende enFlaade tilØstersøen; i saaFald kunde 
Christian IV ikke nægte den Gjennemfart gjennem sine 
Strømme, da den tilhørte en neutral Magt3). Da denne Be
retning naaede Stockholm, faldt der skarpe Ord i det svenske 
Rigsraad; man frygtede en Forbindelse mellem Danmark og 
Spanien, og Ordet Krig imod Danmark lod sig høre4). Under 
disse Forhold kunde der ikke være synderlig Stemning for 
at indlade sig paa den danske Konges Mægling; Axel Oxen
stjerna advarede mod den, og Raadets Svar til Vibe var kun 
undvigende 5).

Sverigs Stilling havde imidlertid forbedret sig i en ikke 
ringe Grad, og det endskjøndt Kurfyrst Johan Georg i Be
gyndelsen af Oktober formeligt havde begyndt Krigen til de 
Fremmedes Fordrivelse, og Banér derefter havde trukket sig 
Nordpaa. Stilstanden i Stumsdorf havde nemlig ikke alene *)

*) Handl. ror. Skand. hist. XXXY, 91.
2) Jakob Steinbergs Relation af Liibeck, 26. Oktbr. (S. A.). Jvfr. 'Nye- 

rup, Christian den Fjerdes Dagbøger S. 171.
3) Brev af 26. Oktbr. (S. A.).
4) Svenske Rigsraadsprot., 31. Oktbr., 17. Decbr. (S. A.).
5) Handl. ror. Skand. hist. XXXVI, 399—400. Svenske Rigsraadsprot., 

5. Oktbr.



standset Krigen i Østen, men den havde ogsaa frigjort Trop
per, der kunde forstærke Hæren i Tydskland. Inden deres 
Ankomst var det allerede lykkedes Svenskerne at kaste de 
sachsiske Tropper tilbage ved Domitz i Meklenburg; nu for- 
maaede Banér paany at trænge frem i Mark Brandenburg, 
og Krigsheldet standsede Frafaldet mellem de tyd ske Office
rer. Axel Oxenstjerna havde under disse Forhold paany op
taget Fredsforhandlingerne med større Tillid til at opnaa Ind
rømmelser; igjennem Hertug Adolf Frederik af Meklenburg 
indledede han nye Underhandlinger med Johan Georg. Det 
gjaldt for Sverig at prøve, hvor langt det var muligt at naa 
ad denne Vej, førend man slog ind paa den anden Bane, 
som laa for. Denne anden Bane var en nøje Tilslutning til 
Frankrig, Tilslutning i Krig og Tilslutning i Fredsunder
handlinger. Netop i Efteraaret 1635 aabnede Richelieus Af- 
sending Saint Chamont1) sine langvarige Forhandlinger med 
Axel Oxenstjerna, der havde til Formaal at binde Sverig 
yderligere, end de uratificerede Aftaler i Compiégne havde 
kunnet gjøre det, til Frankrig ved en Alliance og ved Løfte 
om ikke at slutte nogen Separatfred. Oxenstjerna og Rege
ringen i Stockholm vare ikke uden Betænkeligheder ved at 
imødekomme Frankrigs Ønsker; Sverigs Handlefrihed vilde 
indskrænkes derved, og hertil kom, at ved de Fredsunder
handlinger, som stilledes i Udsigt fra fransk Side, havde 
Paven tilbudt sin Mægling, noget der fra protestantisk svensk 
Side kun kunde optages med Mistillid2). I disse Forhold 
laa nu, som sagt, en forøget Grund for Oxenstjerna, til ikke 
at lade Forhandlingerne i Tydskland fare. Men det viste 
sig snart, at Udsigterne til et Resultat ikke havde forbedret 
sig. Vel syntes Johan Georg tilbøjelig til forsaavidt at se
bort fra Pragfreden, som han stillede en ny Traktat mellem

0

Kejseren og Sverig i Udsigt, men dels forelagde han ikke 
nogen kejserlig Fuldmagt, dels forlangte han, at Spørgsmaalet 
om Sverigs Satisfaktion skulde som Kejseren uvedkommende 
henvises til en Bireces, om hvilken Sverig og de evangeliske 
Stænder skulde enes. Oxenstjerna kunde være tilbøjelig til

*) Saaledés skriver han selv sit Navn.
2) Handl. ror. Skand. hist. XXXVIII, 192—93. Chemnitz II, 928—30.



at gaa ind herpaa, men han maatte stille som Betingelse, at 
selve Fredsslutningen ikke skulde finde Sted, førend man 
var kommen overens om Birecessen og der var givet S verig 
Sikkerhed for Erstatningen. I denne Betingelse laa en An
stødssten af afgjørende Art for hele Underhandlingenx).

Det er, som om de livlige diplomatiske Forhandlinger, 
der saaledes fandt Sted i Slutningen af 1635 og Begyndelsen 
af 1636 ogsaa have ansporet Christian IV til forøget Virk
somhed. Hverken den direkte svenske Fredsforhandlirig eller 
en nærmere Alliance mellem Frankrig og Sverig stemmede 
med hans Ønsker. Den første kunde komme til at forbigaa 
hans Interesser, og istedenfor den sidste synes han at have 
haabet paa en Fred mellem Kejseren og Frankrig, der vilde 
isolere Sverig* 2). Det var derfor næppe heller med synderlig 
Glæde, at han i December Maaned i Haderslev modtog den 
franske Gesandt St.-Chamont, der var rejst derhen for at 
søge at drage ham bort fra at arbejde paa en Fred mellem 
Kejseren og Sverig, hvori Frankrig ikke var indbefattet. 
Hans Svar var svævende; han forsikrede vel, at hans Be
stræbelser vare rettede paa en almindelig og ikke paa en 
særlig Fred, men han lod skimte igjennem, at den alminde
lige Fred kun skulde bilægge Urolighederne i Tydskland, og 
skød sig forøvrigt ind under, at Paven jo havde paataget 
sig Mæglingen overfor Frankrig, saaat han ikke havde fun
det Anledning til at tage sig af dette Riges Sager. Kogle 
af hans Raader gik maaske videre i deres Udtalelser, og St.- 
Chamont synes at have tillagt disse Betydning, men Christian 
IV betragtede sig kun som bunden til sin officielle Erklæring, 
og Frankrigs Mellemkomst afbrød ikke hans Virksomhed3).

*) Chemnitz II, 825, 842, 873 ff. Handl. rdr. Skand. liist. XXXVII, 
175, 195, 198. Odhner S. 34.

2) Bricka og Fridericia S. 445.
3) Bricka og Fridericia S. 458. Nyerup, Christian den Fjerdes Dag

bøger S. 176 f. Ludvig XIII’s Kreditiver for St.-Chamont af 22. 
Aug. og 5. Oktbr. (Reg. 82, D. 10, og P. A.). Christian IY’s Re
solution af 19. Decbr. 1635 (Auslånd. Cpt.). St.-Chamont udtalte 
i en Skrivelse til sin Regering af Hamburg, 14. Jan. 1636, sin Til
fredshed med Christian IY’s Erklæring (P. A.), men bebrejdede ham 
senere at have brudt et ved denne Lejlighed afgivet Løfte om ikke



Frederik Giinther fortsatte sine Anstrengelser i Wien; han 
havde Ordre hjemmefra til ikke at spare paa Penge *), og 
heller ikke paa Ord, Ider skulde stemme Kejseren venlig, lod 
han det mangle. I sine Indlæg om Bremen forsikrede han, 
at Fordelen for Kejseren ved at forlene Hertug Frederik med 
Stiftet ikke blot vilde bestaa i, at han skaffede sig en trofast 
Vasal, men ogsaa deri, at Christian IV som Følge deraf 
vilde blive Kejseren mere forbunden og rede til alt, som 
kunde være tjenligt til Sikring af det romerske Riges Grænd- 
ser i de Egne; Kejserens Udsættelse af sin Resolution havde 
allerede forhindret Kongen i mange gode Beslutninger, som 
han ellers kunde have taget til hele Rigets Nytte og Fordel2). 
Men Resultatet af Giinthers Anstrengelser var kun ringe; 
selv efterat Kurfyrsternes, som det synes, dog ikke ugunstige 
Betænkninger vare indløbne3), afgav Kejseren i Slutningen af 
Januar 1636 kun den Erklæring, at han var villig til at 
indlade sig paa mindelige Forhandlinger, skjøndt hans Søn 
Leopold Vilhelms Ret til Stiftet var vel funderet4). Han 
vilde ikke bryde med Danmark af Hensyn til den Gavn, 
han muligvis kunde have af det overfor Sverig, men han 
var heller ikke endnu villig til at bringe Ofre for dets Ven

at arbejde paa en Fred, hvori Frankrig ikke var optaget (Relation 
om hans Rejse i Tydskland fra Aug. 1635 til Oktobr. 1637, P. A., 
benyttet i Mémoires de Richelieu IX, 6, og hos Siri, Memorie re- 
condite VIII, 463; St.-Chamont til Christ. IV, Wisrnar 2. April ‘ 1636, 
S. A.). Hermed maa sammenholdes Christ. lV ’s egh. Udkast til 
et senere Svar til St.-Chamont af 18. Aug. 1636, hvori han benæg
ter at have givet et saadant Løfte og tilføjer: »was fuhr discurs 
der abgesanther mit Eiinem oder anderem gehabdt, das kan wehnig 
machen«.

') Christ. Pentz til Giinther, 7. Novbr. (Reichstags-Acta Nr. XVIII B).
2) To udaterede Indlæg (Bremen Nr. 26) og et Indlæg af 26. Oktbr. (5.

Novbr.). (Reichstags-Acta Nr. XVIII B).
3) Johan Georg til Kejseren, 2. Novbr. Georg Vilhelm til Johan Ge

org, 26. Novbr. 1635 (D. A.). Maximilian af Baiern til Christ. IV, 
10. Jan. 1636 (Bremen Nr. 26).

4) Kejseren til Giinther, 1. Febr. 1636 (Reichstags-Acta Nr. XVHI B). 
Kejserens Svar stemmer i det væsentlige overens med en udateret, 
men allerede fra Efteraaret 1635 stammende Betænkning af Rigshof- 
raad Grev Kurtz (W. A.).



skab. Fredsmæglingen havde heller ikke nogen Fremgang. 
En endnu større Skuffelse for Christian IY var det vistnok, 
at Kejseren den 21. December tilsikrede Hamburg, at Retten 
til Elbtolden ikke skulde blive forlænget1). Det var Hen
synet til ikke at drive Hamburg over i hans Fjenders Hæn
der, der bevægede Ferdinand. II til at tilføje den danske Konge 
denne Tort2).

Christian IY lod sig imidlertid ikke afskrække af Kejse
rens Kølighed. Deltagelse i Fredsforhandlingerne, Opnaaelse 
af Fred inden Frankrig og Sverig havde forenet for nøje, 
Hertug Frederiks Forlening med Bremen og Elbtoldens For
længelse vedbleve at være Formaalene for hans kontinentale 
Politik. Slutningen af 1635 og Begyndelsen af 1636 beteg
nedes ved Afsendelsen af danske Gesandter til alle Sider. 
Medens Rigsraaden Tage Thott gik til Stockholm, afsendtes 
Sekretæren i det tydske Kancelli Hans Leonhard Klein og 
kort efter Hannibal Sehested til Axel Oxenstjerna i Wismar. 
Noget senere fik Klein Ordre til at begive sig til Kurfyrsterne 
af Køln og Mainz. Christoffer von der Lippe fik Befaling 
til at gaa til Dresden, men Hovedambassaden til Kurfyrsten 
af. Sachsen og til Kejseren betroedes til Christian Pentz og 
Gotlieb von Hagen, der skulde afløse Frederik Gunther3).’

I Midten af Februar kom Pentz og Hagen til Sachsen. 
De opfordrede Kurfyrsten til at foretage Skridt til med 
kejserlig Fuldmagt at beramme et Møde til Fredsforhand-

*) Apologia Hamburgensis, 1641, Beil. Fol. Fj.
2) Om Kejserens Frygt for, at Hamburg skulde blive en Tumleplads 

for hans Fjenders Intriguer, jvfr. Hurter, Geschichte Kaiser Ferdinands 
II. XI, 303, 310, 427—28.

3) Kreditiv for Klein til Oxenstjerna, Haderslev 16. Decbr. 1635 (S. A.). 
Kreditiv og Instrux for Klein til Kurfyrsterne af Mainz og Koln, 
10. og. 11. Febr. 1636 (Friedensverhandl. u. Alliancen Nr. 1). Kre
ditiv for Lippe til Johan Georg, 16. Decbr. (Rostock Universitets- 
bibl.; jvfr. Nyerup, Christian den Fjerdes Dagbøger S. 176). Kre
ditiver for Pentz og Hagen til Johan Georg, Kejseren og Kurf. af 
Baiern, 6., 7., 22. og 25. Januar (Auslånd. Registr.; D. A.). Endnu 
13/2 3  Tebr. 1636 vidste. Gunther kun rygtevis, at Pentz skulde afgaa 
som extraordinær, Ambassadør til Wien (Bremen Nr. 30 a). — Om
Lippes Sendelser til Johan Georg jvfr. Chemnitz in, 3 og Slange 
S. 847.



lingens Fornyelse, og de rettede desuden en Anmodning til 
ham om at støtte Christian IY’s forskj ellige Ønsker hos 
Kejseren. Det er af Vigtighed at lægge Mærke til, at de 
næst at fremhæve, hvorledes deres Konge kunde vise Kejse
ren større politiske Tjenester end Hamburg, denne Gang- 
bøde som Vederlag for Elbtoldens Forlængelse et Løfte fra 
Kongen om at forsvare Elben imod Fremmedes Angreb, et 
Løfte, der øjensynligt var rettet imod de vestlige Sømagter, 
Nederlandene og England, samt maaske ogsaa mod Sverig, 
os som under visse Forhold kunde være mere værdt endo

Penge, men som paa den anden Side betegnede, at Christian 
IV i sin Iver for denne Rets Opnaaelse var i Færd med at 
foretage en Tilnærmelse til den kejserlige Politik, der kunde 
medføre store Farer for hans Neutralitet C- Gesandterne er
holdt et Tilsagn af Kurfyrsten om at støtte Kongens In
teresser hos Kejseren og en Erklæring om hans Beredvillig
hed til et Fredsmøde under Christian IV’s Mægling, men 
kun paa det Vilkaar, at denne ikke præjudicerede Kejserens 
og Rigets Højhed, hvorved vistnok var tænkt paa, at Prag- 
freden skulde holdes udenfor Drøftelse2). Det var en Be
tingelse, som den danske Konge personligt vel næppe kunde 
have noget imod, forsaavidt som ellers den bremiske Sag 
ordnedes efter hans Ønske, men som han vidste vilde gjøre 
Sverigs Tiltræden højst tvivlsom. Medens han derfor op
fordrede Johan Georg til at lade Traktaten blive saa lidt 
som muligt indskrænket fra Begyndelsen af3), arbejdede 
Pentz og Hagen efter deres Ankomst til Wien paa at faa 
Kejseren til at antage Kongens Mægling og give Kurfyrsten 
af Sachsen Fuldmagt uden at nævne Pragfreden. De er
klærede, uden Tvivl med Tanken særligt henvendt paa en 
mulig Udvidelse af Amnestien, at ihvorvel Mæglingen nær
mest skulde gjælde Forholdet til Sverig, kunde Kongen dog 
ikke foreskrive nogen Grændse for hvad der maatte kunne

Pentz og v. Hagen til Johan Georg, 10., 12. og 15. Febr. (D. A.).
2) Johan Georgs Resolutioner til Pentz og Hagen af 15. og 16. Febr. 

(1). A.). I en Skrivelse til Kejseren af 16. Febr. anbefalede Johan 
Georg dog af Christian IV’s private Ønsker kun det om, at Holsten 
skulde fritages for Kontributioner (D. A.).

3) Christian IV til Johan Georg, 7. Marts (D. A.).



blive bragt paa Bane; men paa den anden Side afgave de i 
Fortrolighed det Løfte, at Kongen vilde vise Sverig til Rette, 
hvis det forsøgte paa noget, som stred imod Rigets Højhed 
eller allerede var udsonet ved Pragfreden *). Gesandterne op- 
naaede efter adskillige Forhandlinger, at Kejseren i Slutnin
gen af Marts erklærede sig villig til at antage Christian IV’s 
Mægling* 2) og samtidigt udstedte en Fuldmagt for den sach- 
siske Kurfyrste til paa sine Yegne af forhandle med Sverig 
om Fred. Men Fredsudsigterne vare i Virkeligheden ikke 
synderligt fremmede herved. I Fuldmagten var Pragtrakta- 
ten vel ikke nævnet, men det hed i den, at der ikke maatte 
forhandles om noget, som angik Rigets Status, og at Opgaven 
skulde være at faa Svenskerne til at forlade Riget, og i en 
Skrivelse til Johan Georg udtalte Kejseren, at hans formelle 
Indrømmelse til de danske Gesandter ikke forandrede Be
tingelserne overfor Sverig3). Det var i Overensstemmelse 
hermed, at Kurfyrsten af Sachsen opfordrede Christian IY 
til at bevæge Oxenstjerna til at trække de svenske Tropper 
bort fra Tydskland, førend Spørgsmaalene om Erstatning til 
Sverig og til Soldaterne bleve afgjorte4).

Jævnsides med disse Forhandlinger gik imidlertid fra 
Kejserens Side en tydeligt udtalt Bestræbelse for at drage 
Christian IY bort fra Neutraliteten og over til sig. Denne 
Bestræbelse viste sig i Rigshofraadets Resolution, at Hamburg 
i Skrivelser til Kongen og Hertugen af Gottorp ikke skulde 
betitles Rigsstad5),' og særligt i Kejserens Svar paa Forestil
lingerne om Bremen. Kejseren bekvemmede sig nemlig til at 
love at opgive sin Søns Sag og stadfæste Hertug Frederik i

Pentz og v. Hagen til Kejseren, 13. Marts, og til Ckrist. IY, 26. og* 
30. Marts (Bremen Nr. 29, 30 a). Kejseren til Gesandterne, 5. April 
(G. A.), til Johan Georg, 11. Maj (D. A.).

2) Kejseren til Pentz og v. Hagen, 5. April. Jvfr. Hurter, Friedensbe- 
strebungen S. 178 f.

3) Fuldmagten af 5. April (Wederlåggning oeb wål grundat Swar på 
tbet Danska Manifest, 1644, Fol. Ej.). Kejseren til Johan Georg, 
5. April (D. A.). Jvfr. Hurter, Geschicbte Kaiser Ferdinands II. 
XI, 421, og Hurter, Friedensbestrebungen S. 177.

4) Johan Georg til Christ. IY, 16. April (Sachsen Nr. 48). Chemnitz 
II, 1027—28.

5) Eesolution af 9. Maj (G. A.).
Fridericia: Damn. ydre polit. Hist. II. 2



Besiddelsen af Stiftet, men kun paa Betingelse af, at denne 
og Kongen som Hertug af Holsten samt det bremiske Dom
kapitel vilde antage Pragfreden og forpligte sig til dens 
Gjennemførelse, ligesom andre Rigsstænder, det vil sige til 
at medvirke til de Svenskes Fordrivelse*). Men Kejseren 
gik tilmed langt videre i sine Opfordringer til Pentz. Støttet 
til nogle vistnok i al Almindelighed holdte Ytringer af Ge
sandterne om deres Konges Hensigt at virke for Predens 
Gjennemførelse, hvis Sverig ikke tog tilstrækkeligt Hensyn 
til hans Mægling2), medgav Kejseren i dybeste Hemmelighed 
Pentz en Instrux til ved given Lejlighed at forhandle fortro
ligt med Christian IV om en nærmere Forbindelse med ham 
til de Svenskes Fordrivelse3). Pentz gik ind paa den ejen
dommelige Stilling at være en fremmed Fyrstes Gesandt til 
sin egen Konge. De kejserlige Forestillinger havde fundet 
en gunstig Jordbund hos ham, hvis kejserlige Sympathier 
allerede tidligere vare bekjendte4) og vistnok ere bievne 
styrkede ved dette Ophold i Wien; man kan ikke heller und
lade at sætte den Udnævnelse til Rigsgreve, som blev ham 
til Del omtrent samtidigt med hans Afrejse, i Forbindelse 
hermed5).

J) Kejseren til Pentz og v. Hagen, 20/30 April (Londorp, Acta publica 
IV, 569—70. Bremen Nr. 29). Jvfr. Hurter, Geschiclite Kaiser Fer
dinands II. XI, 422—23, Clarendon, State Papers I, 447, 528, og 
Kejseren til Johan Georg, 4. Maj (Bremen Nr. 26).

2) Den engelske Gesandt i Wien Taylor gaar sikkert for vidt ved at 
tale om, at Pentz tilbød en formelig Alliance (Clarendon, State Pa
pers I, 488, 497).

. 3) Denne Instrux omtales hyppigt under Forhandlingerne i Efteraaret 
1637, saaledes i et Udkast af 9. Novbr. til en Skrivelse fra Kejseren 
til Kurfyrsterne af Mainz, Koln og Baiern (W. A.) og i en udateret 
Opsats fra denne Tid af Fr. Giinther (Reichstags-Acta Nr. XVIIIB). 
Christian IV omtaler især Opfordringen til Forbund i sin ndfr. om
talte Haandskrivelse af 28. Septbr. 1636 til Kejseren. Et Udkast 
til Instruxen antager jeg at have fundet i W. A., skjøndt det er 
betegnet med Datum 11. Novbr. 1637 og altsaa synes at høre til de 
senere Forhandlinger. Efter Indholdet (særligt kan mærkes, at der 
tales om Indrømmelsen af Bremen mod Antagelsen af Pragfreden) 
forekommer det mig dog at høre til 1636 og maaske kun at have 
tjent som Vejledning ved Forhandlingerne i Novbr. 1637.

4) Se dette Skrift I, 89 f.
5) Udnævnelsen er af 2. Juni (Lexicon over adelige Familier II, 74). 

Kejserens Rekreditiver for Pentz og v. Hagen ere af Wien 18. Maj,



Det vil ses, at Christian IV under disse Forhandlinger
o •

ikke havde skjult sin mod Sverig ugunstige Stemning og 
endog havde ladet falde Antydninger i denne Retning, der 
kunde faa praktisk Betydning for Fremtiden; men om Er
klæringer af den Art, Kejseren ønskede, nemlig sigtende til 
formeligt Løfte om en Forbindelse for at benytte sig af de 
Vanskeligheder, Pragfreden havde skabt Sverig, havde der 
ikke været Tale. Dertil skilte allerede flere af hans særlige 
Formaal ham for stærkt fra Kejseren; det behøver saaledes 
blot at erindres, at Elbtoldspørgsmaalet ikke var kom
met noget Skridt nærmere til en for ham gunstig Afgjørelse. 
Det havde desuden saameget mindre stemmet med hans In
teresser at give sine Gesandter Ordrer til yderliggaaende 
Udtalelser, der kunde forøge Kejserens Forhaabninger, som 
han af Hjertet ønskede Freden mellem Sverig og Kejseren, 
og det saameget mere, fordi han frygtede for, at en Afbry
delse af Underhandlingerne vilde knytte Sverig nærmere til 
Frankrig og derved forøge dets Styrke* 1).

Imidlertid havde de danske Fredsbestræbelser kun fun
det en slet Modtagelse saavel hos Axel Oxenstjerna i Wis- 
mar som hos hans Regeringsfæller i S verigs Hovedstad. 
Tage Thott var ankommen til Stockholm i de sidste Dage 
af Januar 1636. Han havde ikke formeligt tilbudt Christian 
IV’s Mægling, men kun i stærke Udtryk tilraadet Freden. 
Den svenske Regering havde derfor kunnet holde sit Svar i 
almindelige Udtryk, men det havde umiddelbart derefter af
sendt en Skrivelse til Oxenstjerna og anbefalet at slutte Fred, 
inden den danske Mægling traadte imellem2). Om at be-

og Augsburg 3. Juni (Bremen Nr. 29. Østrig Nr. 35 b). — Ogsaa 
Kurfyrsterne af Sachsen og Brandenburg søgte at paavirke Kongen
i lignende Retning som Kejseren (Johan Georg til Christ. IY, 3. 
Febr., 4. og 9. Maj, Georg Vilhelm til Christ. IV, 11. Maj (Bremen 
Nr. 26. Sachsen Nr. 48).

*) Peder Vibe søgte at modarbejde Frankrig i Stockholm. Vibe til 
Christ. IV, 30. Maj (Reg. 27, Sverig Nr. 274). Fryxell, Handl. ror. 
Sveriges hist. I, 66.

2) Tage Thotts Memorial af 30. Jan. 1636 (Wederlåggning Fol. Pij- 
Piij). Svenske Rigsraadsprotok., 1. Febr. Hen svenske Regerings 
Svar til Thott, 5. Febr. (Wederlåggning Fol. Piiij-Qj). Dens Brev 
til Oxenstjerna af 6. Febr. (Handl. ror. Skandin. hist. XXXVHI, 
192—93).



tragte denne som farlig for Sverigs Interesser var Rigskans
leren ogsaa ganske enig med Formynderregeringen hjemme1). 
Han havde henvist Klein, der i de første Dage af Januar 
1636 i Stralsund havde overbragt ham Christian IV’s Tilbud 
om Mægling, til Stockholm for saaledes at trække Tiden u d 2). 
I Begyndelsen af Marts var derefter Hannibal Sehested kom
men til ham; han havde kunnet meddele, at Johan Georg 
havde stillet sig forholdsvist venlig til Forslaget om et Freds
møde, som Kongen tænkte sig afholdt i Lubeck den 2. Maj; 
han forsikrede, at Christian IV var ved godt Haab, selv om 
han end fandt Mangler ved Kurfyrstens Resolution3). Oxen- 
stjerna trak Svaret ud i over 14 Dage. Netop nu var han 
efter mange Betænkeligheder og efter vidtløftige Underhand
linger i Færd med at komme til en foreløbig Overenskomst 
med den franske Gesandt St.-Chamont. Den 21. Marts til
skrev han Christian IV, at en fuldstændig Fuldmagt fra 
Kejseren var nødvendig; han lagde ikke Skjul paa, at-han 
vilde udvide Forbundet mellem Sverig og Frankrig, og at 
Forhandlingerne om Sverigs Fred ikke kunde skilles fra dem 
om Frankrigs, men maatte gaa samtidigt med dem; han stik
lede paa Kongens formodede Løfter til den franske Gesandt 
om kun at arbejde paa en Universalfred, hvori Frankrig var 
medoptaget, og han endte med at udtale, at Sagen maatte 
nøjere undersøges, inden et Møde blev afholdt4). Elleve 
Dage efter, den 1ste April, undertegnede han og St.-Chamont 
en Interimsoverenskomst paa fire Maaneder; i Løbet af den 
Tid maatte ingen af dem forhandle særskilt med Kejseren; 
Christian IV’s og andre Fyrsters Interposition skulde hen-

’) Handl. ror. Skan din. hist. XXXVIII, 118, 144. I et Brev til Ga
briel Oxenstjerna af 31. Decbr. 1635 antager Axel Oxenstjerna, at 
det er Vibe, der har fremkaldt Christian IV’s Interposition ved at 
fremstille det, som om Sverig vilde Fred paa hvilkesomhelst Betin
gelser (Kgl. Bibi. i Stockholm).

2) Klein til Oxenstjerna, Stralsund 2. Jan. 1636 (S. A. jvfr. Chemnitz 
II, 931—32). Oxenstjernas Svar af 9. Jan. (Chemnitz II, 933—35). 
Kleins Journal over sin Hejse til Oxenstjerna (Fri edens verhandl. u. 
Alliancen Nr. 1).

3) Christian IV til Oxenstjerna, 6. Marts (Wederlåggning Fol. Qj-Qij).
4) Handl. ror. Skandin. hist. XXXVHI, 304—10. Chemnitz H,



*

vises til en Universal forhandling. Som det følgende vil 
vise, var denne Overenskomst ganske vist langt fra endeligt 
at ordne Forholdet mellem Sverig og Frankrig, men i 
Øjeblikket bragte den en yderligere Hindring til Veje for det 
paatænkte Fredsmøde. Det var forgjæves, at Christian IV, 
der allerede synes at have udset sin Afsending til Liiheck, 
kunde melde, at Kejseren nu havde udstedt en Fuldmagt 
for Kurfyrst Johan Georg; Oxenstjerna fandt den utilstrække
lig. Det var lige saa frugtesløst, at han foreslog Mødets 
Udsættelse først til Midten af Maj og senere til Midten af 
Jun i1). Vel var den svenske Regering i Stockholm i dette 
Øjeblik mindre utilbøjelig end Oxenstjerna til at prøve en 
saadan Forhandling, men ogsaa fra sachsisk og kejserlig Side 
trak man sig i Maj Maaned tilbage fra det paatænkte Møde2).

Det er under disse Forhold, hvor Sverigs Mistillid til Dan
mark gav sig saa levende tilkjende, mærkeligt at se Christian IV 
gjenoptage en Plan, som ogsaa tidligere kun lidet havde pas
set til hans virkelige Stilling overfor Sverig. Umiddelbart 
efter Slaget ved Breitenfeld og paany efter Gustav Adolfs 
Død havde Christian IV gjort Forslag om en Ægteskabs
forbindelse mellem hans Søn Hertug Ulrik og Dronning 
Christina3). Begge Gange var Forslaget blevet kort afvist, 
men ikke desto mindre tilbød Kongen nu atter en af sine 
Sønners Haand til Sverigs Dronning, kun var det denne 
Gang Hertug Frederiks, da Ulrik var død i Mellemtiden. 
Hannibal Sehested overbragte en paa Venligheder rig Skri
velse til Oxenstjerna, hvori denne opfordredes til at anbefale 
Sagen til sine Fæller i Stockholm; Christian IV lovede at

*) Svenske Rigsraadsprot., 18. og 21. Maj. Christ. IV til den svenske 
Regering, 11. Maj, og til Oxenstjerna, 12. Maj (Wederlaggning Fol. 
Qiiij-Rj. Ausland. Registr.). Oxenstjerna til Christ. IY, 14. Maj 
(Chemnitz II, 1082). Christ. IV til Johan Georg, 12. Maj (Ausland. 
Registr.). Christen Thomesen Sehested skal have været udset til Ge
sandt til Liibeck. Strømfelt til Gabriel Oxenstjerna, 2. Maj (Kgl. 
Bibi. i Stockholm).

2) Chemnitz II, 941—42. Kreditiv for Salvius af 28. April for saa ofte 
han vil besøge Christian IY i Anledning af, at han er udsendt til 
Fredsmødet i Liibeck (S. R. R.). Johan Georg til Christ. IV, 29. 
Maj (Saichsen Nr. 48).

3) Se dette Skrift I, 211 f, 243 f, 255 f.



ville belønne hans Tjenester kongeligtx). Men Rigskanslerens 
Stemning overfor dette Spørgsmaal havde ikke forandret sig; 
Hannibal Sehesteds indtrængende Forsøg paa dog i det 
mindste at vinde noget Haab for Fremtiden faldt dødt til 
Jorden2). Oxenstj ernas Svar til Kongen af 23. Marts var 
saa godt som et positivt Afslag; han lod ham vide, at der 
ikke kunde afgjøres noget, førend Dronningen var bleven 
myndig, og at Stændernes Samtykke udkrævedes til Beslut
ningen om hendes G-iftermaal. Dog gav Christian IY ikke 
tabt. Ud paa Sommeren henvendte han sig til Raadet i 
Stockholm, men Svaret var lige trøstesløst3).

Christian IY burde have kunnet forudse dette Resultat. 
Naar han ikke desto mindre havde indladt sig paa disse For
handlinger, da er Forklaringen vistnok at søge deri, at Ini
tiativet til Ideen ikke synes at have tilhørt ham selv, men en 
anden. Denne anden var den svenske Enkedronning Maria 
Eleonora, som allerede tidligere havde sympathiseret med 
Tanken om et dansk Ægteskab for sin Datter, og som i Efter- 
aaret 1635 havde gjenoptaget denne Tanke, rimeligvis for at 
modarbejde en Plan om Ægteskab mellem Dronningen og 
Axel Oxenstj ernas yngste Søn. Peder Vibe, den danske Re
sident i Sverig, var Mellemmanden mellem hende og Kon
gen4); for Yibe og Christian IY stod det sandsynligvis som 
en Mulighed ved Hjælp af Enkedronningen at frembringe en 
Yending i Sverigs Politik, hvortil Ægteskabet skulde være 
Midlet. Man kom saa vidt, at der aftaltes et Møde paa 
Grændsen, hvor hun og Hertug Frederik hemmeligt skulde 
træffe hinanden, og Christian IV lod sig bevilge Penge af 
Rigsraadet til Udgifterne herved5). Denne Sammenkomst kom

?) Christ. IY til Axel Oxenstjerna. 6. Febr. 1636 (S. A.).
*) Hannibal Sehested til Oxenstjerna, Wismar 19. Marts (S. A.). Jvfr. 

Pufendorf S. 269.
3) Nye danske Magazin IV, 169—73.
4) Peder Yibe til Christian IV, 6. Septbr. 1635 (Skand. Litter. Selsk. 

Skrifter 1811 S. 65—69.) Christian IV til Peder Yibe, Odensegaard 
27. Novbr. (Reg. 26, Sverig Nr. 107). Jvfr. Vibes Samtaler med Enke
dronningen. Fryxell, Handlingar I, 66.

s) Christian IV’s egh. Proposition til Rigsraadet, 8. Maj 1636. Rigs- 
raadets Erklæring, Kbh. 23. Maj (G. A.).



dog vist ikke iStand; men den fortrolige Forbindelse mellem 
den danske Konge og Enkedronning Maria Eleonora var paa 
Grund af den spændte Fod, paa hvilken Enkedronningen stod 
med de regerende Raader, ingenlunde egnet til at forbedre 
Forholdet mellem Rigerne. Den fik kun Karakteren af en 
Intrigue, som Kongens Modstandere allerede nu, saaledes som 
det strax skal ses, benyttede til at lægge ham for Had, og 
paa hvis Farlighed Fremtiden kom til at afgive et iøjnefal
dende Bevis.

Situationen var begyndt at blive vanskelig for Christian 
IY. Forhandlingerne om hans Mægling havde vel indbragt 
ham et Samtykke dertil fra kejserlig Side, der kunde benyt
tes i Fremtiden, men der havde ikke hos Kejseren vist sig 
nogen Beredvillighed til at bringe Ofre for at fremme Freds
sagen. Fra Sverig var kun kommet undvigende Erklæringer. 
Udsigterne til Fred formørkedes yderligere, da Axel Oxen- 
stjerna i Juli Maaned vendte tilbage til Sverig og ved sin 
Indflydelse formaaede at standse den Tilbøjelighed til Ind
rømmelser, som havde begyndt at gjøre sig gjældende mellem 
hans Raadsfæller. De tre Hovedpunkter, Satisfaktion til Sve
rig, Amnestiens Gjennemførelse og Betaling af Sold til Sol
daterne , bleve atter bestemt fastholdte 1). «Kvittere vi Sø-
stæderne,» udbrød Oxenstjerna i Raadet Dagen efter sin Til
bagekomst til Stockholm, «gjør%*vi os til Nar og sidde ikke 
sikre,» og Grev Per Brahe formanede under Rigskanslerens 
Tilslutning til ikke at forglemme Soldaterne, der ellers under 
en ny Krig vilde blive Sverigs argeste Fjende2). Om nogen 
Tilbøjelighed til at antage Christian IY’s Mægling kunde der 
derfor ikke være Tale3). Ogsaa Begivenhederne paa Krigs
skuepladsen bidroge til at forøge Yanskelighederne for Chri
stian IY. Tvungen til paany at trække sig tilbage truede 
Banér de luneburgske ‘Lande, og Hertug Georg søgte Tilflugt 
hos sin Kredsfælle. Brunsvig-luneburgske Gesandter kom til 
Gluckstadt i Midten af August; de virkede for Hertug Georgs

*) Odhner S. 51. Cronholm I: 1, 548.
2) Svenske Rigsraadsprot., 15. og 30. Juli 1636.
3) Axel Oxenstjernas Instrux og Bimemorial for Sten Bjelke af 22« 

Juni (S. A.).



Yndlingsplan, Dannelsen af et tredie Parti: Fyrster og Stæn
der, udviklede de, skulde slaa sig sammen imod alle Insulter 
og Invasioner og stille sig i en Forfatning, som dog ikke skulde 
stride imod Rigets Konstitutionx). Gesandtskabet vakte Op
sigt; vidt og bredt fortalte Rygtet om de dansk-luneburgske 
Planer og forøgede Mistanken bos Sverig mod Danmark2). 
Samtidigt indløb stadigt Skrivelser fra Kurfyrsten af Sachsen 
med Opfordring til Kongen om at sætte sig i Krigsberedskab 
og med Tilbud om Bistand3), og det er højst sandsynligt, at 
den bekjendte Hans Georg von Arnim virkede i samme Ret
ning hos Christian IV; skjøndt han havde taget sin Afsked 
fra sachsisk Tjeneste, arbejdede han imod de Svenske med en 
Iver og en Evne til Intriguer, der indbragte ham Tilnavnet 
«Ærkestempleren» af hans Modstandere4). Netop nu kom 
ogsaa Christian Pentz hjem fra Wien med sine Opfordringer 
og Tilbud fra Kejserens Side om Forbund. De forskjellige 
Spørgsmaal antoge stadigt en mere brændende Karakter.

' Stillingen blev ikke lettere for Christian IV, da ogsaa 
Frankrig paany inddrog ham under sine diplomatiske Bestræ-

i ,

belsers Omraade. Krigslykken havde hidtil ikke føjet Ludvig 
XIII og hans store Raadgiver. I Sommeren 1636 trængte

i  * *  i

endog de fjendtlige Hære ind over Frankrigs Nordgrændse
og truede selve Paris. Under disse Forhold havde Richelieu

-  +

med Iver kastet sig over de* paatænkte Fredsunderhandlinger, 
der skulde afholdes l  Koln under Pavens Forsæde. Han op- 
naaede sin ene Allieredes, Generalstaternes Samtykke hertil 
og gjorde sig, omend uden tilstrækkelig Grund, ogsaa Haab

’) Christian IV til de liineburgske Gesandter fra Hertugerne August 
og Georg, 11. Aug. (Inland. Concept.).

2) Chemnitz III, 7—8. Pufendorf S. 260—61. Schreiber, Maximilian I 
S. 696. Cronbolm I; 1, 550.

3) Johan Georg til Christian IY, 4. Maj, 21. Juni og 23. Juli. Baudis- 
sins udaterede Proposition (Sachsen Nr. 48).

4) Handl. ror. Skand. hist. VIII, 121. Christian IV lovede den 3. Juni 
Arnim Beskyttelse i sine Lande (Auslånd. Registr.). Jvfr. Pufendorf 
S. 261. — Allerede i Oktobr. 1635 var der Forbindelse mellem Kon
gen og Arnim. I Kongens Skrivekalender under 12. Oktobr. hedder 
det nemlig: Var Carlevitz hos mig paa Arnems Vegne (Nyerup har

r. for: Arnems urigtigt læst: Armeens; Kong ChristianIV’s Dagbøger 
S. 170).



om den andens, nemlig Sverigs; han udfærdigede en Instrux 
for sine egne Gesandter til Koln og ventede de spanske Ge
sandters Ankomst til denne B yl)- Det var ham imidlertid af 
Vigtighed at forhindre, at Danmarks Virken for en Separat
fred mellem Sverig og Kejseren kom imellem, og endnu mere 

. at forebygge, at Christian IV slog sig paa Modpartens Side. 
Allerede i Foraaret 1636 havde den franske Afsending St.- 
Chamont gjort alt for hos Oxenstjerna i Wismar at mod
arbejde Christian I Vs og hans Gesandt Hannibal Sehesteds 
Virksomhed; han havde desuden rettet en skarp Skrivelse til 
Kongen selv, hvori han bebrejdede ham at have brudt det 
Løfte, som han paastod at have modtaget af ham sidst i Ha
derslev om kun at arbejde paa en Generalfred, hvori ogsaa 
Frankrig var optaget2) ; paa samme Tid havde han søgt at 
benytte Kongens Plan om et Ægteskab mellem Hertug Fre
derik og Dronning Christina til at lægge ham for Had hos 
Kejseren og Kurfyrsten af Sachsen i den Hensigt at gjøre 
dem mistænksomme mod den danske Mægling3). Hen paa 
Sommeren blev der overdraget ham en særlig Mission til 
Christian IV 4). Han traf Kongen i Gluckstadt i Midten af 
August; her opfordrede han ham til at blive det omtalte 
Løfte tro; han bad ham om at sende Gesandter til Koln, hvor 
en Generalfred skulde sluttes, og om i hvert Fald at bevare 
Neutraliteten; han gav Udsigt til gode Tilbud fra Sverigs 
Side og anmodede ved Siden heraf om Oplysninger angaaende 
Grunden til hans Rustninger. Christian IV’s Svar var imid
lertid tilbageholdende og betinget. Han nægtede at have givet

b Avenel, Lettres de Richelieu V, 463 f, 521 f, 974.
2) St.-Chamont til Christian IV, Wismar 2. April 1636 (Afskrift 

S. A.). Baron de Rorté overbragte Skrivelsen til Christian IV (jvfr. 
Rorté til St.-Chamont, 10. Maj 1636, P. A.).

b Dette er sikkert nok efter hans egen Beretning i den ovfr. S. 13—14 
Anm. 3 nævnte Relation (jvfr. Mémoires de Richelieu IX, 5 ff og 
Siri, Memorie recondite VIII, 463 f.), men om han virkeligt, som 
han paastod, har opnaaet at vække en Mistillid i Dresden og Wien, 
der bidrog til at lade disse Hoffer trække sig tilbage fra Mødet i 
Liibeck, er vel derfor næppe sikkert. St.-Chamonts Relationer gjøre 
i det hele Indtrykket af en stor Tilbøjelighed til at overdrive Be
tydningen af hans egen diplomatiske Virksomhed.

4) Kreditiv af 21. Juni .1636 (Regist. 82, D. 10.).



noget Løfte af den Natur, som- St.-Chamont paastod; han 
vilde vel gjerne sende Gesandter til Koln, men kun naar de 
kejserlige Befuldmægtigedes Ankomst gav Udsigt til Udbytte 
af Forhandlingerne, og selv da burde Ledelsen af disse over
lades Paven, der kunde forsøge, om han kunde tilvejebringe 
en almindelig eller en partikulær Fred. Med Hensyn til sin 
egen Fredsmægling ytrede han Tvivl, om han paany vilde 
blive opfordret til at paatage sig den; hvis det skete, og en 
Fredsunderhandling virkeligt kom i Stand, lovede han at an
vende sine bona officia som en trofast Ven og Nabo, forat 
Frankrig kunde optages i deri, men paa nogen Forpligtelse 
til kun under den Betingelse at virke for den indlod han 
sig ikke. Hvad Neutraliteten angik, vilde han kun afgive et 
bindende Tilsagn om den, hvis Gesandten i sin Konges Navn 
vilde tilsikre ham, at han ikke skulde kunne vente noget ondt 
af Frankrigs Forbundne. Skulde han forhandle med Sverig, 
maatte der forevises ham behørige Instruxer og Kreditiver, 
og Forhandlingerne ske paa den Maade, som de gamle For
bund med dette Rige anviste*).

Trods det betingede i Kongens Erklæringer var St.- 
Chamont særdeles tilfreds med Udbyttet af sin Sendelse. Vel 
snarest af en vis Tilbøjelighed til at overdrive dennes Betyd
ning, maaske ogsaa fordi han havde tillagt de forskjellige 
Rygter om Christian IV’s Planer en større Paalidelighed, end 
de i Virkeligheden fortjente, nok er det, at han opfattede sig 
som den, der havde sprængt en Kabale af den farligste Art, 
anstiftet af Spanien med det Formaal, at Kongen af Danmark 
og Hertugerne af Meklenburg, Luneburg og Gottorp skulde 
tilbyde Sverig visse Fredsbetingelser, og hvis de ikke antoges, 
forene sig for at forjage de Fremmede fra det tydske Rige. 
Han meddelte Oxenstjerna sit formentligt saa store Resultat 
i de stolteste Udtryk, og selv Richelieu lod sine Afsendinge 
saavel ved Pavehoffet som i England forkynde Vigtigheden

D St.-Cliamont til Christ. 1Y, 14. Aug. (maa være gammel Stil) og 
27. Aug. (Frankrig Nr. 39). Christ. IY’s egh. Udkast til Svarene, 
rettede til Fr. Gtinther, 14. og 18. Aug., og Svarene selv, 15., 19. 
og 20. Aug. (Ausland. Concept. og P. A.).



af, hvad der var udrettet i Norden1). Men i Virkeligheden 
gjennemskuede Richelieu godt det forbeholdne i Christian IV s 
Svar og skjulte ikke for St.-Chamont sin Utilfredshed med, 
at Kongen hverken havde forpligtet sig til Neutralitet overfor 
Sverig eller til blot at virke for en almindelig Fred2). St.- 
Chamonts Sejr var ganske sikkert heller ikke saa stor, som 
han gav det Udseende af. Om spanske Intriguer tie de virke
lige Kilder3), og det afvisende Svar, som Kongen havde givet 
de luneburgske Gesandter, og i hvilket han havde betegnet 

' deres Forslag om et militært Forbund som farligt og egnet 
til at drage sig Fjenden paa Halsen, var afgivet tre Dage, før 
St.-Chamont havde overleveret sit første Indlæg4).

Heller ikke mærker man noget til en større Tilbagehol
denhed hos Kongen overfor Kejseren efter den franske Ge
sandts Besøg. Tvertimod synes det, at man netop paa dette 
Tidspunkt kan spore Virkningerne af Pentzes Tilbagekomst og 
af de forskjellige middelbare og umiddelbare Forestillinger fra 
kejserlig Side. Hvad der medvirkede hertil, var maaske, at 
Hertug Frederik, ivrig for at erhverve Kejserens Stadfæstelse 
paa Besiddelsen af sit Stift, efter livlige Forhandlinger med 
Kurfyrsten af Sachsen i Begyndelsen af August havde an-

!) Mémoires de Richelieu IX, 14—16. Siri, Memorie recondite VIII, 
468. Avenel, Lettres de Richelieu V, 588, 595, 608. VII, 758. Sid
ney, State Papers II, 426. St.-Chamont til Axel Oxenstjerna, Ham
burg 19. Septbr. (S. A.).

2) Memoire til St.-Chamont, 11. Oktobr. (P. A.).
8) Derimod er det. sikkert, at Kongen af Spanien endnu begunstigede 

Elbtolden (jvfr. dette Skrift I, 149—52). Christian IV havde ogsaa 
2. Febr. 1636 opfordret ham til at støtte hans Ønsker hos Kejseren 
i denne Sag (Auslånd. Registr.), og fra Kurfyrstedagen i Regens- 
burg rettedes der d. 22. Decbr. 1636 en Klage til ham over de Hin
dringer, der lagdes Hamburgerne i Vejen for deres Handel i Spa
nien , og især over, at hans Kommissær Gabriel de Roy nødte 
alle hamburgske Skibe, der sejlede paa Spanien, til at lægge an i 
i Gllickstadt og modtage hans Attester; han pressede Told af dem, 
hed det, og lod alle Varerne undersøge for at erfare deres Bestem
melsessted (W. A.). Endvidere fremhævede de kejserlige Gesandter 
i en Skrivelse til Kurfyrstedagen i Nurnberg i Febr. 1640, at Be
sværingerne paa Hamburgs Handel maaske aldrig vilde være bievne 
indførte, hvis de ikke havde tjent Spaniens Fordel (D. A.).

4) Christian IV til Gesandterne, 11. Aug. (Inland. Concepten).



taget Pragfreden 1). Dette Skridt indbragte ogsaa Hertugen 
Kejserens stiltiende Stadfæstelse og kom derved i Virkelig
heden til foreløbigt at bringe det bremiske Stridsspørgsmaal 
ud af Verden. Sønnens Exempel gjorde maaske Indtryk paa 
Faderen. Medens han endnu i Juli Maaned havde været 
utilbøjelig til at antage Freden2) , viste der sig i August et 
Ønske hos ham i denne Retning. Den 24. August sammen
kaldte han Rigsraadet til et Møde i Kolding den 3. Septem
ber3). I en egenhændig Proposition udviklede han for det, 
hvorledes han efter daglige Opfordringer fra Kurfyrst Johan 
Georg til at antage Pragfreden, hvilke Opfordringer vare led
sagede af Tilbud om at fjerne de Bestemmelser i den, som 
paa nogen Maade kunde være ham imod, ikke kunde se nogen 
Undskyldning for at lade være med at antage Freden sammen 
med de andre Fyrster i det romerske Rige. Han tilføjede, at 
S verigs Krone og dets Allierede uden Tvivl vilde optage dette 
i en ond Mening, hvorfor han ønskede Rigsraadets Betænk
ning om, hvorledes Rigets Grændser bedst kunde sættes i 
Sikkerhed mod alle uformodede og uforskyldte Overfald4).

Der var hos Christian IV med dette Skridt sikkert 
ikke tilsigtet noget formeligt Fredsbrud med Sverig. Hvad 
han vilde opnaa ved at antage Freden i Egenskab af Her
tug af Holsten, var at sikre sig Kejserens Indrømmelser 
med Hensyn til Bremen og til Elbtolden samt Deltagelse i 
Fredsforhandlingen-. Han forudsaa, at dette kunde føre til et 
Fredsbrud, og han lod sig ikke afskrække ved Muligheden 
heraf. Ku som saa ofte fæstede han mindre sin Opmærksom
hed paa Rigets almindelige Sikkerhed end paa enkelte Punk
ter, som han lagde Vægt paa; han vilde vel ikke direkte føre 
Krig for at opnaa dem, men han tog ikke i Betænkning at 
udsætte sig for den. Men i hele denne Synsmaade mødte 
han alt andet end Sympathi hos Rigsraadet. Ligesom tid- *)

*) Hertug Frederik til Johan Georg, 11. Juni og 9. Aug. 1636. Johan 
Georg til Hertug Frederik, 23. Juli (Bremen og Verden Nr. 6).

2) Kongens Betænkning til de holstenske Eaader, 21. Juli (Alliancen 
Nr. 7).

3) Sjæll. Tegn.
4) Egh. Proposition af Koldinghus 3. Septbr. 1636.



ligere ønskede det Danmarks Interesser varetagne ved Freden, 
men det frygtede i høj Grad for en Krig med Sverig, og det 
vurderede vistnok navnlig, og man kan ikke nægte med Grund, 
Fordelene ved Elbtolden betydeligt ringere end Faren ved en 
Krig. Dets Svar til Kongen var bestemt ved disse Hensyn ‘). 
Det tilraadede, at han hverken skulde antage eller forkaste 
Freden, men trække Tiden ud; han burde svare Kejseren og 
Sachsen, at han vilde antage den, saafremt Artiklen om en 
eventuel Krig modSverig og Frankrig udelodes; det var nem
lig ubilligt, at Danmark af Hensyn til Kongens Amter i Hol
sten skulde udsættes for en saadan Fare, og det turde haabes, 
at Kejseren vilde gaa ind herpaa, hvis det ikke var hans 
virkelige Hensigt at føre Danmark i Krig med Sverig. Des
uden var der forskjellige Udveje; der kunde betales Kontri- 
bution for Holsten «å part», man kunde tillade Kejseren 
Indkvartering eller frikjøbe sig for denne, alt saaledes, at 
man ikke fornærmede Sverig. Ved Siden heraf tilraadede 
Rigsraadet dog Udrustning af Grændsefæstningerne og bevilgede 
en Kornskat til Flaadens Proviantering. Uden Tvivl i den 
Hensigt selv at tage den diplomatiske Aktion i sine Hænder 
henvendte Raadet sig samme Dag til det svenske Rigsraad 
med Opfordring til at opgive sig dets yderste Fredsbetingel
ser, forat Kongen, hvis der var Udsigt til at udrette noget, 
kunde gjenoptage sine Bestræbelser for en Underhandling2).

Christian IV bestemte sig til forsaavidt at tage Hensyn 
til Rigsraadets Holdning, som han ikke antog Freden. -Der
imod vilde han dog, rimeligvis paavirket af de Meddelelser, 
Pentz havde gjort ham, søge omend kun ved halve Løfter 
at vinde Kejseren. En Kurfyrstedag var udskreven til Re- 
gensburg. Hertil fik Hans Leonhard Klein Ordre til at af- 
gaa som Sendebud3). Det var vistnok ham, som Kongen

9 Rigsraadet til Christian IY 4. Septbr. (Rigens Raads Br. Fac. 49).
2) Wederlaggning Fol. Sj-Sij. — I et Brev af 12. Septbr. 1636 om

talte Strømfelt et Rygte om, at Rigsraadet paa Mødet i Kolding 
havde gjort Forslag om Giftermaal mellem Hertug Frederik og Kur
fyrsten af Brandenburgs Datter (den danske Regering til Strømfelt, 
23. Septbr., S. R. R.). Paalideligheden af denne Beretning, hvorom 
jeg ikke har fundet noget i andre Kilder, maa jeg lade staa hen.

3) Kreditiv og Instrux af 25. og 26. Septbr. 1636 (Friedensverhandl. 
u. Alliancen Nr. 1).
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medgav en Haandskrivelse til Kejseren, udfærdiget i Rendsborg 
den 28. Septbr.x), en Haandskrivelse, der kom til at spille 
en ikke ringe Rolle i den følgende Tids Forhandlinger. Kon
gen tog i dette Brev sit Udgangspunkt fra de Opfordringer, 
som Pentz havde medbragt, til Stiftelsen af et nøjere Yen
skab mellem ham og Kejseren; han forsikrede om sin Bered
villighed til i G jerningen at vise sin Affektion mod det kej
serlige Hus og det romerske Rige og udtalte, at Grunden til, 
at han hidtil saa ivrigt havde virket for Freden, var den, at 
han, hvis Modparten imod Forhaabning stod fast paa ubillige 
og ubeføjede Fordringer, da vilde have saa meget mere Aar- 
sag til at afvende al truende Skade fra sig og sine Konge
riger, tilmed da han fremfor andre Potentater havde Interesse 
af Sagernes Gang. Han tilføjede, at dette paa Grund af op
rettede Pakta ikke nøjere kunde berøres, førend Modpartens 
Ubillighed aabenbarede sig; men hvis det kom til Fredsfor
handlinger, skulde Kejseren til sin fuldkomne Tilfredshed 
spore hans Kjærlighed til ham og det romerske Rige.

' Hvad Christian IY stillede i Udsigt ved denne Skrivelse, 
og hvad der ved den blev den Tap, hvorom de fremtidige 
Underhandlinger mellem ham og Kejseren for en væsentlig 
Del kom til at dreje sig, var den aktive Deltagelse i Kampen 
mod Sverig, forsaavidt som dette Rige fastholdt ubillige For
dringer. Tilsagnet var holdt i uklare Udtryk. Afgave Van
skeligheder fra Sverigs Side ved at indlade sig paa Fredsunder
handlingerne en tilstrækkelig casus belli eller indtraadte en 
saadan først ved selve Forhandlingerne, naar de engang vare 
begyndte og ikke kunde føres til Ende? Yar det i det hele 
Kongens Hensigt at binde sig eller holdt han med Villie Ud
trykkene svævende for kun at opnaa Indrømmelser af Kej
seren? Derom gav Skrivelsen ikke tilstrækkelig Oplysning, 
maaske fordi Kongen ikke selv var tilstrækkeligt klar der
over. Vist var det kun, at Christian IY havde vovet sig vi
dere ud, end en upartisk Mæglers Stilling egentligt tillod det.

x) Jeg har kun set den i Afskrift i D. A. og kan derfor ikke afgjøre, 
hvorvidt den har været egenhændig eller ikke; i Forhandlingerne 
kaldes den stadigt Haandskrivelse. I W. A. har jeg ikke fundet 
den, skjøndt jeg havde min Opmærksomhed særligt henledet paa den.
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Fire Dage førend Kongen afsendte denne Skrivelse, var 
en vigtig Begivenhed indtruffen paa Krigsskuepladsen. I det 
blodige Slag ved Wittstock den 24. September var det lyk
kedes Banér at kaste den sacbsiske og kejserlige Hær paa Flugt. 
Det var første Dang, at Krigslykken afgjørende havde til
smilet Svenskerne efter Nordlingenslaget to Aar i Forvejen. 
Brandenburg og Sachsen laa aabne for den sejrrige Feltherre, 
medens Frankrig, hvor Richelieus storartede Virksomhed alle
rede tidligere havde samlet Kræfterne til heldig Modstand 
imod den Hovedstaden truende Fjende, blev Vidne til, at de 
fjendtlige Hære forlode dets Jordbund, og selv da senere 
Uheld paa Valpladsen for en Del tilintetgjorde Slagets mili
tære Betydning, havde det dog ikke dermed tabt sin moralske 
Vægt: Protestanterne havde paany set, at Katholikernes
Vaabenheld havde sine Grændser. For Christian IV var imid
lertid den protestantiske Sympathi traadt i Baggrunden for de 
politiske Hensyn. Havde han i sin Tid trods disse følt en 
vis Glæde over Gustav Adolfs Sejr ved Breitenfeld, da var 
der nu vistnok kun Plads for Sorg og Harme over Sverigs 
Held. Der er næppe Grund til at tvivle paa de svenske Be
retninger, naar de udmale, hvorledes Christian IV paa Efter
retningen om Slaget slængede sin Hat hen paa Bordet og 
paa andre Maader gav sin Utilfredshed Luft*). Tankegangen 
havde forandret sig i de fem Aar, forøvrigt ikke alene hos 
ham, men hos mange andre i Europa.

Rent øjeblikkeligt medførte dog Slaget ved Wittstock en 
vis Lettelse for Christian IV derved, at Krigen trak sig fjer
nere fra Danmarks og Holstens Grændser og længere mod 
Syd* 2). Derimod blev det snart klart, at den almindelige Si
tuation ikke var bleven forbedret hverken med Hensyn til 
Danmarks Stilling til Fredsunderhandlingerne eller til Elb- 
toldspørgsmaalet, selv om Kejserens Tilbøjelighed til Fred var 
bleven noget forøget ved Krigens uheldige Gang. Det kom 
til at vise sig paa Kurfyrstedagen i Regensburg.

Denne Kurfyrstedag havde et dobbelt Formaal. Det 
gjaldt for Kejseren om at faa sin Søn valgt til romersk

*) Chemnitz III, 8. Pufendorf S. 260.
2) Jvfr. Pufendorf S. 269.



Konge før sin Død og om at faa afgjort Maaden, hvorpaa 
Fredsunderhandlingerne skulde føres. Det lykkedes Habs- 
burgerne at vinde Brandenburg og særligt dette Kurfyrsten
dømmes le.dende Minister Grev Adam Schwarzenberg ved 
Løfte om Erhvervelsen af Pommern efter Hertugens Død. 
som det stadigt blev mere' sandsynligt var nærforestaaende; 
derved opnaaede de at faa Kongevalget afgjort til deres For
del, samtidigt med at Brandenburg fastholdtes paa den 
kejserlige Side. Hvad Fredsunderhandlingerne angik, gik 
Beslutningerne i Retning af særskilte Forhandlinger med 
Frankrig og med Sverig. Man gik ind paa at ville sende 
Gesandter til Koln til Forhandling med den førstnævnte 
Magt under Mægling af Paven, men man vilde skille Frank
rigs tydske Allierede fra det og - i det hele forhindre de 
tydske Stænder fra at optræde selvstændigt ved Freds
traktaten !). Til direkte Forhandling med Sverig bestemte 
man sig til at benytte en ny Udvej. Den nederlandske Re
sident i Hamburg, Foppe van Aitzema, havde ved sin Søn 
ladet forespørge hos Johan Adler Salvius, Sverigs Befuld
mægtigede i Hamburg, hvorvidt Sverig var beredvillig til at 
forhandle umiddelbart med Kejseren uden nogen mæglende 
Magts Mellemkomst. Skjøndt Salvius vistnok kun gav et 
undvigende Svar, synes Aitzema dog at have fremstillet det 
som et Samtykke* 2), og man besluttede i Regensburg at ud
nævne Kurfyrsterne af Mainz og Brandenburg til paa Kej-

!) Rorté til Ludvig XIII, 20. Januar 1637. Jvfr. Pentzes Ytringer til 
St.-Chamont om Kejserens Instvux for sine Gesandter til. Koln, om
talte i St.-Chamonts Brev til Ludvig XIII af Hamburg 15. April 
1637 (P. A.).

2) Cronholm I; 1, 565—67. I et Brev fra en unævnt til St.-Chamont, 
dat. Hamburg 18. Febr. 1637, berettes det, at Salvius havde fortalt 
en fort)-olig af sig følgende om sine Forhandlinger med Aitzema: 
Han havde meldt denne Slaget ved Wittstock, Aitzema havde sva
ret, at det var meget godt, men at man burde se at faa Fred. Da
Salvius bemærkede hertil, at der var svenske Befuldmægtigede i 
Tydskland til at forhandle om den, bragte Aitzema dette videre til 
det kejserlige Hof (P. A.). Rorté kalder, i et Brev til Richelieu af 
17. Jan. 1637, Aitzema »un homme tout å fait espagnolisé« (P. A.).
Det kan ogsaa bemærkes, at Salvius i en Skrivelse af 18. Jan. 1687
til Axel Oxenstjerna fraraadede at sende Gesandter til Kejseren 
(S. A.).



serens Vegne at føre disse Forhandlinger. Det blev over
draget Markgrev Sigismund af Brandenburg som Subdelegeret 
at indlede disse Underhandlinger med Sten Bjelke, .Sv.erjgs 
Befuldmægtigede i Stettin.

Det vil indses, at Tingenes Udvikling i denne Retning ikke 
var til Gavn for Christian IV. Hans Afsending Klein var i 
Oktober rejst fra Gluckstadt til Regensburg med Ordre til at 
arbejde for Fredsmæglingen og Elbtoldens Forlængelse. Efter 
sin Ankomst til Regensburg gjorde han sig i Begyndelsen 
gode Forhaabninger om Resultater med Hensyn til det første 
Punkt. Forhaabningerne voxede, da han erholdt Underretning 
hjemmefra om, at det svenske Raad, utilbøjeligt som det var 
til at ratificere Forbundet med Frankrig og til . at sende Ge
sandter til Koln, trods Slaget ved Wittstock i Slutningen af 
November havde erklæret sig villigt til at antage den danske 
Mægling1). Men det viste sig snart, at Forhaabningerne vare 
falske, og at de Kejserlige i dette Øjeblik mente at kunne 
undvære Mæglingen i Tillid til den direkte Forhandling med 
Sverig. Det var forgjæves, at Klein i en Memorial frem
hævede Christian IV’s Interesse af, at. Søhavnene gaves til
bage til dem, som de ,med Rette tilkom. Heller ikke den 
før omtalte Haandskrivelse fra Kongen gjorde i dette Øjeblik 
nogen Virkning2). Man trak stadigt et endeligt Svar om 
Interpositionen ud. Og samtidigt havde Kejseren paany den 
27. December 1636 afgivet den Resolution, at Elbtolden, for 
hvilken den 1633 givne fireaarige Tilladelse udløb i den fore- 
staaende Sommer, ikke skulde blive forlænget3). Resolutionen, 
der i en Maaned blev holdt hemmelig for Klein, skyldtes en 
Kombination af Indflydelser. Hamburgerne havde agiteret 
stærkt og heldigt; Klein mente, at de havde Jesuiterne med

*) Chemnitz III, 55 f. Pufendorf S. 270 f. Cronholm I; 1, 553, 557. 
Beslutning af det svenske Bigsraad, 29. Novbr. 1636, at svare Chri
stian IY, at man antager hans Interposition (Svenske Rigsraadspro- 
tok.). Jvfr. Gunther til Klein, Kbhvn. 13. Decbr. (Friedensverhandl. 
u. Alliancen Nr. 1). Christian IY til Chr. Pentz og Fr. Gunther, 
31. Marts 1637 (Reichstags-Acta Nr. XYIII B).

2) Det omtales saaledes senere af Kongen i en udateret Memorial for 
Pentz af 1637, at den forblev ubesvaret.

3) Apologia Hamburgensis, Beil. Fol. Fj-Fij.
Fridericia: Danm ydre polit. Hiat. II. 3



sig, men Kejserens Beslutning var vistnok især bestemt ved Hen
synet til de nordlige Kurfyrster, navnlig Georg Vilhelm af 
Brandenburg, hvis Interesser berørtes ved en Told paa Elben, og 
hvem det netop nu var ham særligt magtpaaliggende at vinde!). 
Saaledes stødte Kejseren Danmark fra sig. Hvor fjernt han 
i dette Øjeblik stod det, ses bedst deraf, at den kejserlige 
Agent i Hamburg, Werdenhagen, advarede Salvius mod Dan
mark og endog, uden Tvivl ganske falskt, insinuerede, at 
Klein paa Gjennemrejsen havde vist ham en Passus i sin 
Instrux, hvorefter han i Regensburg skulde tilbyde Kejseren 
25000 Mand imod Sverig, og at han ogsaa havde gjort dette 
Tilbud under Kurfyrstedagen; ja en Beretning tilføjer endog, 
at Werdenhagen slog paa Underhandlinger mellem Danmark 
og Polen om S verigs Deling* 2).

Den nærmeste Tids Begivenheder forbedrede ikke 
Christian IV’s Stilling. Trods Sverigs formelle Antagelse af 
hans Mægling ønskede det ligesom hidtil at trække den ud 
paa ubestemt Tid, og Salvius’s Meddelelser om de Kejserliges 
Mistænkeliggjørelse af Danmark undlode ikke at gjøre et vist 
Indtryk i Stockholm3). Ved Marts Maaneds Begyndelse 
1637 aabnedes i Vierraden i det nordlige Brandenburg Under
handlingerne mellem Sten Bjelke og Markgrev Sigismund, 
og umiddelbart efter, den 10. Marts, indtraf Hertugen af 
Pommerns længe ventede Dødsfald, hvorved det pommerske 
Spørgsmaal indtraadte i en ny Fase. Mindre Betydning havde

0 Kurfyrsterne til Klein, 31. Jan. 1637 (Reichstags-Acta Nr. XVIIIB). 
Kleins Journal over Rejsen til Regensburg og forskjellige Breve fra 
ham fra Novbr. 1636 til Marts 1637 (Friedensverhandl. u. Alliancen 
Nr. 1). Klein til Kejseren, 16/26 Jan. (W. A. Londorp IV, 637).

2) Salvius til Axel Oxenstjerna, 13. Jan. 1637 (S. A.). Pufendorf S. 
298. Jvfr. Koch, Gescliichte des deutschen Reiches unter der Regie
rung Ferdinands III. I, 34. Rorté mistænkeliggjorde ligeledes Kleins 
Sendelse til Salvius (Rorté til Ricbelieu, 3. Jan. 1637, P. A.). Og
saa Kurf. af Brandenburg advarede Sverig imod den danske Mægling 
(Pufendorf S. 278).

3) Den svenske Regering til Salvius, 21. Jan., 3. Marts og 15. April, 
og til Strømfelt, 25. Febr. (S. R. R.). Et nyt Forsøg paa at ind
lede Underhandlinger om Hertug Frederiks Ægteskab med Christina 
mislykkedes (Svenske Rigsraadsprot., 30. Jan., 21. Marts og 4. Maj 
1637).



selve Kejserens Død den 5. Februar, da hans Søn og Efter
følger Ferdinand III ikke skred til nogen Forandring i den 
kejserlige Politik. Derimod berørtes Christian IV vistnok 
ubehageligt ved, at Arnim, med hvem han sikkert ikke havde 
været uden Forbindelse, den 7. Marts fangedes af en svensk 
Afdeling paa sit Slot Boitzenburg og førtes til Stettin og 
derfra til Stockholm1).

Christian IY besluttede imidlertid ikke at opgive sine 
Bestræbelser. Baade Kejseren og Sverig havde behandlet 
ham med Ligegyldighed; han stod tilsyneladende frit i Yalget 
af sin Position, men han følte dog en stærkere Forbindelse 
mellem sine og Kejserens Interesser end mellem sine og 
Sverigs, og han foretrak paany at gjøre Forsøg paa at vinde 
Kejseren, selv om dette skulde koste ham yderligere Løfter 
og tilsidst maaske føre til Opgivelsen af Neutraliteten; endnu 
havde jo Frankrig og Sverig heller ikke ratificeret deres 
Forbund. Gesandter bleve udsendte til Kurfyrsterne og til 
Kejseren. Christoffer von der Lippe blev sendt til Georg 
Yilhelm af Brandenburg. Dennes Underhandlinger gjennem 
Markgrev Sigismund med Sten Bjelke slæbte sig kun lang
somt hen. Man stredes om Fuldmagter, men bagved stod en 
langt dybere Uenighed. Efter Oxenstj ernas Instrux af 23. 
Marts for Bjelke og Salvius skulde de vel i yderste Fald for- 
saavidt afvige fra Sverigs hidtil indtagne Standpunkt, som 
de ikke skulde lade det komme til et Brud for Amnestiens Skyld, 
men lade sig nøje med et Løfte fra Kejseren om paa Sverigs 
Forbøn at ville vise sig gunstig mod største Delen af de fra 
Pragfreden udelukkede Stænder; derimod skulde de dels be
stemt fastholde nogle Maaneders Sold til Soldaterne, dels —

») Jvfr. Pufendorf S. 274, 312. Handl. ror. Skand. hist. VIH, 21. 
Rorté til Kichelieu, 3. og 17. Jan. 1637. St.-Chamont til Ludvig 
X in, 15. April 1637 (P. A., jvfr. Mémoires de Kichelieu IX, 403). 
Kirchner, Das Schloss Boitzenburg S. 295. Naar St.-Chaniont ogsaa 
paa dette Tidspunkt gjorde sig til af at have krydset Christian IY’s 
Planer om Krig mod Sverig ved at have bevæget de slesvig-hol- 
stenske Stænder til ikke at bevilge ham Penge, er dette vist atter 
hans sædvanlige Overdrivelser (St.-Chamont til Kichelieu, 20. April 
1637 og hans ovfr. nævnte større Kelation; jvfr. Mémoires de Ri- 
chelieu IX, 388).



og det var det vigtigste — ' forlange, at Forpommern indtil 
Peene samt Rugen, Usedom, Wollin, Wismar og Warne- 
miinde skulde overlades til Sverig som Pant for 3 Millioner 
’Rdlr. med en Betalingstermin af 20—30 Aar1). Saaledes 
var Udsigten til Eniglied mellem Sverig og Brandenburg kun 
ringe. For Christian IV gjaldt det imidlertid at skaffe sig 
Underretning om Forhandlingernes Gang, at forhindre en 
partikulær Overenskomst og tillige at søge at bryde Georg 
Vilhelms Modstand mod Elhtolden. Lippe lagde Vejen til 
Kurfyrsten over Stettin for der at træffe Bjelke. Denne be
roligede ham med, at der ikke var Tale om at sende Ge
sandter direkte til Wien, og lagde ikke Skjul paa, at der ikke 
var stor Udsigt til Overenskomst med Kurfyrsten2). Men i 
Hjertet var Modtagelsen kun kølig; man havde fra svensk 

'Side Lippe mistænkt for, at han førte Underhandlinger i sit 
'Skjold om Afstaaelsen af Rugen til Kongen af Danmark3). 
Af langt intimere Art vare derimod Lippes paafølgende For
handlinger med Kurfyrst Georg Vilhelm og hans indflydelsesrige 
Raad Grev Schwarzenberg, hvem han overbragte en Foræring 
fra Kongen4). Hvorvidt han har opnaaet noget med Hensyn 
; til Elhtolden, vides ikke. Derimod afgav han i Hemmelighed 
■en Forsikring, om at Kongen ikke vilde finde sig i, at andre 
end de berettigede bemægtigede sig Pommern, og Georg 
Vilhelm udtalte sig paa sin Side til Gunst for den danske

J) Odbner S. 51—52.
2) Lippe til Christian IY, Stettin 6. Maj (Friedensverhandl. u. Alli

ancen Nr. 1).
s) Pufendorf S. 301. Man kunde fristes til at antage disse oftere op

dukkende svenske Beretninger om Kongens Ønske om at faa Rugen 
af Kejseren (Pufendorf S. 260, Cheranitz IH, 7, Cronholm I; 1, 550) 
for ganske falske Rygter, da der ikke, saavidt mig bekjendt, findes 
noget om slige Planer i danske Kilder. Dog maa det bemærkes, at 
i en Betænkning fra Oktober 1637 af en kejserlig Raad (W. A., se 
ndfr.) omtales det, at Kongen af Danmark allerede i nogen Tid bar 
gjort Fordring paa visse Steder. Mærkes kan det ogsaa, at Chri
stian IY endnu 1638 fastholdt sin Beskyttelsesret over Rugens Kir
ker, Skoler og Hospitaler som hørende under Roskilde Domkapitel 
(Dåhnert, Pommersche Landesurkunden HI, 1255—56).

4) Schwarzenberg takkede derfor i et Brev til Kongen af 16/26 Maj 
(Brandenburg Nr. 31 c). Samtalerne omtales ogsaa i Christian IV’s 
Instrux for Giinther af 24. Juni (Reicbstags-Acta Nr.- XVHI B).



Mægling og ytrede H;uib om, <it Christi&n IV med sin Sø
magt vilde medvirke til,, at Sverig. faldt til Føje1).

Rimeligvis noget før Lippe vare imidlertid Pentz og Giinther 
afsendte til de andre Kurfyrster og til Kejseren2). Deres 
Sendelse havde allerede længe været paatænkt, og der var 
blevet opsat forskjellige Instruxer for dem,, der vise Kongens 
stigende Tilbøjelighed til at vinde Kejseren ved Løfter.. 
Medens to Udkast fra Oktober 1636 og Januar 1637 3) vare 
temmeligt tomme og forsigtige, især det første, fandtes der 
derimod i den virkeligt udfærdigede Instrux af 3. April 1637 
bestemte Tilbud med Hensyn til Elben. Kongen tilbød 
nemlig deri at' bruge den kejserlige Ørn samt det holstenske 
Vaaben i de Elag, som førtes af hans Skibe paa den nævnte 
Flod, istedenfor det danske Vaaben, under Forudsætning af, 
at Hamburg paany vilde anvende det gamle holstenske Nelde- 
blad og opgive sit selvstændige Mærke, den bevæbnede Arm. 
Meningen var tydeligt nok den, at hvis Hamburg vilde afstaa 
fra sin Fordring paa Uafhængighed af Holsten, vilde Kongen 
stille sine Stridskræfter paa Elben til Raadighed for Kejseren 
til Flodens Forsvar. Om Interpositionen vare Udtrykkene 
endnu tilbageholdne i denne Instrux: hvis der var givet Klein 
et afvisende Svar paa Kollegialdagen, skulde Sagen endog helt 
hvile, hvis ikke, vilde Kongen arbejde paa Fredsbetingelser, 
ifølge hvilke de Svenske skulde nedlægge Vaabnene og forlade 
Rigets Grund. I en Instrux af 24. Juni for Giinther for
sikredes der imidlertid om Kongens Villighed til at fortsætte 
Mæglingen, skjøndt den var bleven skudt til Side paa sidste 
Kollegialdag. Men langt videre gik Kongen i to Memorialer

J) Brev fra Georg Vilhelm til Kejseren af 25. Maj med 5 Bilag, om
talte i den ovfr. anførte Betænkning af en kejserlig Raad fra Ok
tober. Rekreditiv for Lippe, Kustrin 15. Maj (Brandenburg Nr. 31 c).

2) Reventlov meldte d. 25. April til Klein, at de vare rejste i Paaske- 
ugen (9.—16. April) (Friedensverhandl. u. Alliancen Nr. 1). Gun- 
ther maa have lagt Vejen om ad Holland, da den franske Resident 
Brasset under 28. April meldte Rorté, at han var i Amsterdam (Bihi. 
nationale i Paris).

3) En Koncept af 31. Oktobr. 1636 og en udateret, men sikkert fra 
Januar 1637, begge med Fr. Gunthers Haand (Reichstags-Acta Nr. 
XVIII B ; sammesteds findes ogsaa de andre her nævnte Instruxer).



for Pentz, hvis Datum imidlertid ikke kjendes. I den første 
omtalte han sin Haandskrivelse til den afdøde Kejser, men 
erklærede, at han ikke kjendte den nuværende Kejsers Mening 
om Stiftelsen af en nærmere Forbindelse; han udbad sig 
derfor Oplysning herom og lovede, at han vilde lade sit 
Svar følge saa hurtigt som muligt1). I den anden, som kun 
kjendes af en kort Omtale af Frederik Gunther2), havde 
Kongen imidlertid opsat en skriftlig Resolution angaaende 
denne Sag, hvis Ordlyd vi ikke kjende, men som uden Tvivl 
gjenfindes i den Erklæring, vi om et Øjeblik skulle se Ge
sandterne afgive i Wien.

Søge vi om den Mand, efter hvis Raad Kongen for en 
stor Del har handlet ved Affattelsen af disse sidste Intruxer, 
og som derfor med ham maa dele Ansvaret for dem og for 
de paafølgende Forhandlinger, fejle vi næppe ved at tro at 
finde ham i Christian Pentz. Som vi skulle se, foregik den 
stærke Tilnærmelse uden Rigsraadets Samtykke, og selv 
Frederik Gunther, der ellers var saa betroet hos Kongen, 
var aldrig ble ven gjort bekjendt med Grundlaget for hele 
den forhaandenværende Underhandling, den Memorial nemlig, 
som Pentz havde overbragt fra W ien3). I  Aaret 1637 var 
Christian Pentz uden Tvivl Christian IY’s virkelige Udenrigs
minister.

Yi træffe først Pentz og Gunther i Bonn hos Kurfyrsten 
af Koln, for hvem de udviklede Fordelene for Riget ved ;at 
tilstaa Kongen Elbtolden. De kunde maaske allerede henvise 
til, at Kongens Tilbud om at lade sine Skibe paa Elben føre 
den kejserlige Ørn og det holstenske Yaaben var blevet ud
ført i Gjerningen4), og de sloge i al Fald paa, at Christian

*) »Absonderliches Memorial fur Hr. Graff Christian Pentzen Ritter.« 
Udateret, men med Kongens egh. Underskrift. Den omtales som 
»das erste Nebenmemorial« i Fr. Gunthers Betænkning under Ophol
det i Wien (se ndfr.).

2) I hans Betænkning hedder det, at »in dem anderen Nebenmemorial« 
er der indeholdt »das wir I. kon. Mtt darin verfassete resolution, 
wen es begehret wiirde, schrifftlich miichten von uns geben».

3) »Weill ich nuhn dasselbe nihmals gesehen« hedder det om Memo
rialen i Gunthers Betænkning.

4) Pufendorf S. 312. Slange S. 866. Jvfr. Hugonis Grotii Epistolæ 
(Fol.) S. 329.



IY, naar han fik Kejserens og Kurfyrsternes Tilladelse til Tol
den, trøstig vilde modsætte sig ethvert Forsøg fra fremmed 
Side paa at forhindre ham i dens Opkrævning. Samtidigt 
hermed udtalte de sig imod den paatænkte svenske Separat
fredsforhandling 1). Kurfyrstens Svar var ikke gunstigt; han 
hørte til Elbtoldens bestemteste Modstandere og indskræn
kede sig til uden at give dem Løfter om Forandring at hen
vise dem til Kejseren2). Heldigere var Pentz derimod i 
Dresden hos Kurfyrst Johan Georg, hvem han besøgte alene. 
Netop en Maaneds Tid i Forvejen havde Krigsbegivenhederne 
atter vendt sig til hans og Kejserens Fordel. Den kejserlige 
General Gallas havde i Slutningen af Juni tvunget Banér til 
at forlade Sachsen og trække sig tilbage til Pommern; dog 
var det kun Gallas’s Overmagt, ikke hans Dygtighed, hvem 
Fordelen skyldtes; thi Banér havde ved et udmærket Tilbage
tog reddet sin Hær og forenede sig kort efter med Felt- 
marskalk Herman Wrangel. Men hvorom alting var, Kur- 
sachsen var befriet for en uhyre Byrde, det hastede af den 
Grund ikke for Johan Georg med at opnaa Fred ved direkte 
Forhandlinger med S verig. Han gik ind paa Pentzes An
modninger om at opfordre Kejseren til at antage Danmarks 
Mægling; i sin Skrivelse herom til Ferdinand III tilføjede 
han, at det gjaldt at knytte Danmark nærmere til sig for at 
faa det til at optræde mod Sverig, hvis dette Rige afslog 
billige Fredsbetingelser. Samtidigt forestillede han selv Christian 
IY, hvilke store Farer Sverigs Erobring af Østersølandene 
vilde bringe ham. Med Hensyn til Elbtolden viste han sig 
ogsaa imødekommende; vel erklærede han til Pentz, at han 
var bleven overstemt paa sidste Regensburgdag og maatte 
bøje sig for Majoriteten, men i Skrivelser til Kejseren og 
sine Medkurfyrster opfordrede han dem dog til at vise Yen
lighed mod Kongen og se at faa Striden bilagt. Det poli
tiske Hensyn at vinde Danmark havde Overvægten hos ham3 * * *).

*) Indlæg af 8/18 Maj (D. A.) og ®/19 Maj (Reichstags - Acta Nr. 
XVIII B).

2) Kurf. Ferdinand af Koln til Johan Georg, 24. Maj (D. A.).
3) Pentz til Johan Georg, Aug. 1637 (D. A.). Johan Georg til Pentz,

Dresden 16. Aug. (Reichstags-Acta Nr. XVIII B), til Kejseren, 16.
Aug., til Christian IV, 16. og 24. Aug. (Sachsen Nr. 48), og til
Kurf. af Mainz, 16. Aug. og 21. Decbr. (D. A.).



Fra Dresden tog Pentz efter paany at have truffet 
Gunther Vejen til Wien. Gesandterne ankom dertil i Slut
ningen af August, og her begyndté da de Forhandlinger, der 
sikkert vare de vigtigste i Christian IV’s diplomatiske. Hi
storie i disse A arx). Til at føre dem udnævntes fra kejser
lig Side Rigshofraadets Vicepræsident Strahlendorf og Rigs-

0

hofraaderne Friherre von der Reck og Grev Kurtz.
Anmodningen om Elbtoldens Forlængelse blev stillet i 

Spidsen af de danske Gesandter; netop nu var ogsaa den 
Tid, for hvilken den kejserlige Bemyndigelse af 1634 gjaldt, 
udløben, og ganske vist var Kongen vedbleven med at op
kræve Afgiften, men han ønskede at erholde Kejserens Sank
tion deraf* 2). Denne Sanktion var imidlertid et Offer, som 
maatte kjøbes, og et andet Punkt, Alliancen mellem Kejse
ren og Kongen, som paa engang var Kjøbesummen og et 
selvstændigt Spørgsmaal, trængte sig snart frem i Forgrun
den. Pentz og Gunther erklærede nemlig i en Memorial, at 
deres Konge havde bemyndiget dem til at forhandle med 
Kejseren paa Grundlag af den Forestilling, som denne for
rige Aar havde givet Pentz med3). Gesandterne havde uden 
Tvivl Følelsen af, at de stode overfor en alvorlig og ansvars
fuld Forhandling. Næppe uden Opfordring af sin Kollega, 
der var Gesandtskabets Hoved, afgav Gunther en lang Be
tænkning til denne om de forskjellige Tilfælde, der kunde 
indtræffe. Denne Betænkning har i flere Henseender sin 
Interesse. For det første oplyser den, som allerede berørt, 
hvor mærkeligt lidet Gunther var indviet i Pentzes Hemme
ligheder, og dernæst vidner den om den Ængstelighed, hvor
med han gik til Skridt, der kunde føre til en Krig med 
Sverig. Denne Ængstelighed havde imidlertid ikke saameget 
sin Grund i Frygt for de umiddelbare skadelige Følger, en 
saadan Krig kunde medføre for det danske Rige, som i Be-

x) Klein til Reventlov, Wien 2/12 Septbr.: Gesandterne ere komne, som 
meldt for 8 Dage siden (Friedensverhandl. u. Alliancen Nr. 1).

2) Memorial til de kejserlige Kommissarier af 4/14 Septbr. (Afskrift i 
D. A.). Jvfr. Danske Samlinger 2. R. III, 387—88.

: ) Selve denne Memorial bar jeg ikke truffet paa; det i Texten anførte 
siges i Giinthers Betænkning. Jvfr. ogsaa Kejseren til Strahlendorf,
Ebersdorf 3. Oktobr. (W. A.).



tænkeligheder med Hensyn til det tilladelige i at gribe til 
»Næveretten« uden at have forsøgt de Midler til Forsoning 
med Naboriget, som de gamle Traktater med dette gave An
visning paa. Gimther frygtede for den Plet (macula), som 
hans Konge derved vilde kunne sætte paa sig, og betonede 
derfor, at man maatte have en bestemt Antagelse af Kongens 
Mægling, førend man skred til Løfter om Forbund, og at 
disse Løfter maatte være skarpt betingede af Sverigs Util
bøjelighed til at gaa ind paa billige Fredsbetingelser; man 
skulde i de første Konferencer holde sig til mundtlige, ikke 
bindende Erklæringer; dog var det ham klart, at man saa- 
vel for at opnaa bestemte Resolutioner fra kejserlig Side som 
ogsaa ifølge selve den Instrux, Kongen havde givet ham og 
Pentz, tilsidst maatte komme til skriftlige Udtalelser 1).

Det er vel tvivlsomt, om Giinthers forbeholdne Ord have 
mødt fuld Sympathi hos Christian Pentz, hvis Tilbøjelighed 
vistnok gik i Retning af en hurtigere Tilslutning til Kejserens 
Ønsker. I hvert Fald se vi Gesandterne temmelig snart ud
tale sig for Alliancen. Da de kejserlige Kommissarier i den 
første Uge af Oktober forespurgte, om Christian IV vidste,
hvorvidt Sverig vilde antage hans Mægling, og om han

___ *

havde taget sin Beslutning for det modsatte Tilfælde, samt 
tillige erklærede, at Kejseren ønskede, at Danmarks Inter- 
position skulde knytte sig som Fortsættelse til de tidligere 
Forhandlinger, særligt saaledes, at der forhandledes alene 
med Sverig, ytrede Gesandterne, at de vel ikke kunde give 
Besked paa det første Spørgsmaal, men at Danmark vilde 
hjælpe Kejseren med Magt, saafremt Sverig, istedenfor at 
gaa ind paa billige Betingelser og lade sig nøje med den af 
Brandenburg tilbudte Pengesum, fastholdt sin Fordring paa 
Afstaaelsen af Land og Folk; thi Danmarks Interesse vilde 
lige saa lidt som Kejserens kunne taale, at Sverig ved en 
længere Besiddelse af de erobrede Lande og Havne blev be
sværlig for den danske Handel i Strid med de oprettede 
Fordrag; Kongen vilde gjerne fortsætte de tidligere Forhand
linger, og hans Maal var ogsaa en Separattraktat méd Sve-

x) Udateret Memorial med Giinthers Haand (Reichstags - Acta Nr. 
XVIII B).



rig med Udelukkelse af Frankrig. Gesandterne forsikrede 
tillige, at Danmark ikke tænkte paa at lade Brandenburg 
lide noget ved en eventuel Krig med Sverig; dog synes det, 
som om de have ladet skimte igjennem, at deres Konge 
kunde ønske sig visse territoriale Fordele til Erstatning for 
de Omkostninger, han vilde komme til at paatage sig1). 
Ved Siden heraf skal Pentz have givet Kejseren Vink om 
de Neutralitetsplaner for den nedersachsiske Kreds, som de 
brunsvig-luneburgske Gesandter gjentagne Gange havde fore- 
slaaet Kongen, men som han hver Gang havde afvist med Hen
visning til sin Fredsmægling2). Ogsaa om Holstens Fri
tagelse for Indkvartering af kejserlige Tropper rettede han 
Henvendelser til Kejseren3).

Nu blev det de Kejserliges Sag at overveje, hvorvidt man 
skulde modtage det danske Forbund og de Betingelser, som 
vilde knytte sig dertil. Det var dem klart, at Christian IV 
selvfølgeligt søgte sin egen Fordel, og at Elbtolden var et 
Offer, som sandsynligvis maatte bringes. Men paa den anden 
Side vare de overbeviste om, at Kongen af Danmarks og 
Kejserens Interesser stemmede overens i Hovedpunktet, Sven
skernes Fordrivelse. Herom vidnede særligt de Indberet
ninger, der vare indløbne fra Brandenburg om Lippes Ud
talelser, og Kurfyrst Georg Vilhelm, med hvis Interesser 
Danmarks Optræden maaske kunde komme til at kollidere, 
havde jo selv udtalt sig venligt om den danske Interposition. 
Sagen havde dog ogsaa andre Betænkeligheder. Danmark 
var med alt dog en protestantisk Magt, det kunde derfor 
ventes, at det vilde fastholde Fordringen om en General
amnesti, og desuden vilde det vel eventuelt fordre store 
Krigsomkostninger og visse Punkter Land derfor. Det kejser
lige Gehejmeraad mente alligevel ikke at burde tillægge disse 
Hensyn afgj ørende Betydning. Det var dog bedre at for- * *)

’) Jvfr. om det sidste Punkt ovfr. S. 36.
*) Koch I, 129. Om Forhandlingerne med de brunsvig-luneburgske 

Hertuger se disses Skrivelse til Kongen af April 1637 (Reichstags- 
Acta Nr. XYIH B), Kongens Skrivelse til dem af 14. Aug. (Aus- 
lånd. Registr.), og Hertug Georgs Gesandt v. Mandelslohs Forhand
linger i Gliickstadt i Septbr. (Decken HI, 139—41, 302—304). 

s) Jvfr. Kurtz til Kejseren, 25. Maj 1638 (W. A.).
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handle med Christian IV om Amnestien end direkte med 
Sverig; thi Kongen hørte som Hertug af Holsten selv til 
Rigsstænderne og havde derfor visse Hensyn at tage, og 
hvad territoriale Afstaaelser angik, da kunde det almene Yel. 
være bedre tjent med, at Danmark paa fredelige Yilkaar 
fik slige Steder paa en Tid og Kejseren derved blev i Stand 
til at vende sine Yaaben andetsteds hen, end om han stadigt 
maatte holde sine Tropper allevegne og tillige kunde vente 
Indfald i sit Arveland Bøhmen.

Gehejmeraadet vedtog i Henhold til disse Betragtninger 
den 9. Oktober at antage den danske Interposition og fort
sætte Forhandlingerne, foreløbigt dog kun mundtligt1). Men 
man vilde ikke lade de danske Gesandter blive staaende ved 
almindelige Talemaader; det besluttedes at udbede sig nærmere 
Oplysninger om, hvilke Tanker man forbandt med den om
talte eventuelle Hjælp til Kejseren, om den saaledes f. Ex. 
skulde gaa for sig til Lands eller til Yands; Sagen kunde 
være saameget mere paatrængende, som der var Grund til 
at befrygte, at Sverig ikke vilde indlade sig paa nogen Freds
forhandling eller gjøre den afhængig af Frankrigs Deltagelse; 
Kejseren tilføjede selv en udtrykkelig Ordre til at søge at 
faa at vide, hvad Gesandterne forstode ved billige Freds
betingelser, og især hvorledes de tænkte sig Amnestien ordnet2). 
Pentz og Giinther have næppe været glade ved disse Fore
spørgsler fra de kejserlige Kommissarier; saavidt gik deres 
Instruxer ikke, og de turde ikke paa egen Haand binde deres 
Konge. De kunde saameget mindre være tilfredse, som Kej
seren, skjøndt han personligt syntes tilbøjelig til at bringe 
et Offer med Hensyn til Elbtolden, ikke kunde gjøre det 
uden Kurfyrsternes Samtykke. Gesandternes Svar paa de 
nævnte Forespørgsler var ogsaa undvigende3). Der var ikke 
andet for dem at gjøre end at faa et skriftligt kejserligt Sam-

J) Udateret Betænkning i W. A., der oplyser saavel de Danskes Er
klæringer som de Kejserliges Overvejelser. Forhandlingerne om
tales som foregaaede med de danske Gesandter d. 16. og 17. Oktobr. 
(n. St.). Jvfr. Kejserens Resolution af 2. Novbr. (W. A.).

2) Udkast til Svar til de danske Gesandter pg Kejserens Resolution 
derom af 2. Novbr. 1637 (W. A.).

3) Jvfr. Kej eren til Kurf. Maximilian, 7. Jan. 1638 (W. A.).
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tykke til Interpositionen og derefter afgive den Erklæring, 
som deres Instrux berettigede dem til; Den 4. November fik 
de da ogsaa et saadant Samtykke, dog var det betinget dels af, 
at ogsaa* Sverig antog Mæglingen, dels af at denne ikke af
brød, men kun traadte ind i de Eorbandlinger, som fandt 
Sted imellem Kurfyrsten af Brandenburg og den svenske 
Regerings Repræsentant Sten Bjelke. Derimod* henviste en 
anden Erklæring af samme Dag Elbtoldspørgsmaalet til Kur
fyrsternes Betænkning; kort efter gjorde Kejseren ogsaa Skridt 
til at indhente denne 1).

Efter Modtagelsen af disse Resolutioner' skrede nu Pentz 
og Gunther til at afgive deres endelige Erklæring, som er 
dateret den 13. November2). I denne Erklæring hed det, 
at eftersom Kejseren havde ladet pleje forskjellige Konferen
cer med dem som Kongen af Danmarks Gesandter om et 
nærmere Yenskab og en nærmere Forbindelse med Kongen 
til desto hurtigere Beroligelse af det romerske Rige og Gjen- 
opnaaelse af en heldbringende Fred, og eftersom Kejseren 
havde antaget Kongens Interposition, saa erklærede de i deres 
Konges og Herres Navn og paa hans Vegne samt efter sær
lig af ham dertil givet Befaling, at saafremt Sverigs Krone 
og dens Ministre ikke ved Fredsunderhandlingerne vilde an
tage ærbare, kristelige og billige Fredsbetingelser, men søgte 
ubillige og utaalelige Ting eller vilde afnøde Riget noget af 
dets Tilliggende, da vilde deres Konge i saadant Tilfælde 
indtræde i en nærmere Konjunktion med Kejseren og det 
romerske Riges Kurfyrster og Stænder; denne Konjunktion 
skulde sigte til, at en sikker Fred atter kunde blive stiftet 
og intet blive unddraget Kejseren, det romerske Rige og dets 
Medlemmer i deres Højheder, Regalier, Lande og Folk, dog 
paa Betingelse af, at Kejseren samt Kurfyrsterne og Stænderne

*) Kejseren til Pentz og Gunther, 14. Novbr., og til Christian IY, 25. 
Novbr. (Keichstags-rActa Nr. XVIII B). Erklæring om Elbtolden, 
14. Novbr. (D. A.). Udkast til en kejserlig Skrivelse til Kurfyr
sterne af Koln, Mainz og Baiern, 9. Novbr., først læst for Kejseren 
20. (10.) Novbr. (W. A.).

2) Jeg har ikke fundet Originalen; derxmod findes i W. A. en med 
den kollationeret Afskrift med Datum 13. Marts 1638 og ligeledes en 
Afskrift i det herværende G. A. (Østrig Nr. 41). Jvfr. Odhner S. 59.



paa den anden,Side vilde gribe Kongen under Armene, naar 
Nødvendigheden krævede det, og give ham Satisfaktion i den 
af ham for Tiden .forebragte Ansøgning om Forlængelse af 
Retten til at hæve Told paa Elben1).

Saaledes havde da Gesandterne i Christian IVs Navn 
afgivet Løfte om, at deres Konge vilde indlade sig paa en 
Alliance med Kejseren mod Sverig under Betingelse af, at 
to Ting indtraadte, nemlig at Retten til Elbtolden blev for
længet, og at Sverig ikke gik ind paa rimelige Fredsbetin
gelser. Ganske vist skal Pentz, da Biskoppen af Wien ved 
Afskeden rakte ham Haanden med de Ord: Bliver det altsaa 
ved Diversionen?, have trukket sin Haand tilbage2), men en 
Kjendsgjerning var det, at Christian IV, samtidigt med at 
han fik Fredsmæglingen overdragen til sig, havde forpligtet 
sig til eventuelt at opgive baade den og Neutraliteten for at 
indtræde i de Kæmpendes Rækker. Fra dette Øjeblik af 
kunde den danske Konge ikke længere kaldes en upartisk 
Mægler. Og — sivede Hemmeligheden ud, da maatte der 
være Fare for, at Sverig vilde vælge et for det belejligt 
Tidspunkt til at bryde overtværs og bringe den Sætning til 
Udførelse, som besjælede adskillige af dets ledende Stats- 
mænd: melius prævenire quam præveniri, hellere komme i 
Forkjøbet end lade sig komme i Forkjøbet.

Da Christian IY udstedte sin Bemyndigelse til Gesand
terne om at binde sig . paa denne Maade, havde han havt to 
Maal for Øje. Som Konge af Danmark vilde han gjøre sit 
til at forhindre den for hans Kongerige saa skadelige svenske * *)

t

*) Christian IV skal senere have benægtet, at Gesandterne havde havt 
Fuldmagt til denne Erklæring (se Hertug Frederiks Kansler Dietrich 
Reinkings Udtalelser til Salvius, omtalte i dennes Brev til Dronning 
Christina af 29. Aug. 1643, S. A., og Auerspergs Brev til Grev Kurtz, 
26. Aug. 1642, W. A.). Det synes mig imidlertid, at den aldeles 
overvejende Sandsynlighed taler imod det begrundede i en saadan 
Benægtelse, naar man tager Hensyn dels til Gesandternes bestemte 
Forsikring om en dem given Befaling, dels til Gunthers ovfr. S. 38 
omtalte Ytringer om en dem medgiven skriftlig Resolution. Der 
spores heller ikke, saavidt mig bekjendt, i de nærmest paafølgende 
Aar noget til en Desavoueren fra Kongens Side af Gesandternes 
Optræden.

2) Salvius ovfr. nævnte Brev af 29. Aug. 1643.



Besiddelse af Pommern, som Hertug af Holsten vilde han 
tilkjøbe sig Elbtolden, hvor tarvelig en Erstatning denne 
ganske vist var for Faren ved en Krig mod Sverig. Spørgs- 
maalet om Pommern hørte endnu Fremtiden til. Hvorledes 
vilde det derimod gaa med Elbtolden? Vilde han opnaa den 
ved sine Tilbud og betingede Løfter? Dette maatte vise sig 
hurtigt. Men det viste sig, at det blev en Skuffelse. Som 
allerede bemærket, var der fra Kejserens Side vistnok Til
bøjelighed til Imødekommenhed1), men ganske anderledes 
var Tilfældet med Kurfyrsterne. Kun Johan Georg udtalte 
sig til Gunst for en mindelig Afgjørelse. Georg Vilhelm 
erklærede, at han for Tiden ikke kunde forandre sin Beslut
ning. Kurfyrsterne af Mainz og Køln skjulte ikke deres 
Mistillid til Christian IV; det samme gjaldt Maximilian af 
Baiern, hvem Pentz besøgte efter sit Ophold i Wien uden 
dog at give yderligere Forklaringer. De tilraadede at faa 
den Hjælp, Kongen skulde yde, nøje bestemt, særligt med 
Hensyn til om han vilde gaa ud over, hvad der var hans 
Pligt allerede som Hertug af Holsten; Elbtolden burde nok 
tilstaas paa nogle Aar, men kun saaledes, at den faldt bort, 
hvis den lovede Bistand udeblev2). Udsigterne vare sande- 
ligt ikke gunstige for Christian IV.

Det er allerede i det foregaaende bemærket, at Kongen 
vistnok næsten udelukkende havde havt Christian Pentz til 
sin fortrolige under de Kaadslagninger, der truede med at 
give hans Politik en ny Retning. Raadslagningerne havde 
fundet Sted i Gliickstadt, de forskj ellige Instruxer vare ud
stedte derfra, ingen af de danske Raader havde været benyt
tet til de forskjellige Sendelser til Tydskland, og det skjøndt 
et af Hovedpunkterne, det pommerske Spørgsmaal, paa det 
nøjeste angik Kongeriget. Der laa heri en Tilsidesættelse af

1) Kejseren til Kurf. af Mainz, Novbr. 1637 (Reichstags-Acta Nr. 
XVIII B).

2) Johan Georg til Kurf. af Mainz, 21. Decbr. 1637 og 25. Jan. 1638 
(D. A.). Georg Vilhelm til Chr. Ulr. Gyldenløve og Kr. Giinther, 
19. Pebr. 1638 (Reichstags-Acta Nr. XVIII B). Skrivelser til Kej
seren fra Kurf. af Koln, 27., 29. Decbr. 1637, 17. Jan. 1638, af 
Mainz, 4. Jan., af Baiern, 18. Decbr. og 15. Jan. (W. A.).



Rigsraadet, som ganske vist alt andet end savnede Præceden
ser, men som alligevel var højst paafaldende. Det er, som 
om Rigsraadet har faaet Nys om Forhandlingernes Karakter, 
thi man ser det i Slutningen af Oktober fra Odense, næst at 
tilraade at virke for Fred, paa det bestemteste advare mod 
Krig og ønske et Tilbagetog til Slesvig, hvis nogen af de 
stridende Hære skulde overskride Holstens Grændser1). 
Endnu mere ejendommelig og skjæv blev imidlertid Kongens 
Stilling til Rigsraadet, da han den 17. November forespurgte 
det, om det tilraadede ham at love Kejseren sin Hjælp, saa- 
fremt Sverig ikke vilde antage billige Fredsbetingelser, men 
søgte at forhale Krigen ved Søkanten2). Denne Forespørg
sel, der vilde have været naturlig for nogle Maaneder siden, 
skete nu fire Dage, efterat hans Gesandter i Wien havde af
givet et saadant betinget Løfte. Og hvor lidet han med 
Grund havde kunnet gaa ud fra at have handlet i Overens
stemmelse med Rigsraadets Ønsker, viste sig, da han Dagen 
efter modtog dettes Svar3). Medens Kongen havde motiveret 
sin Hensigt med, at Svenskerne skulde blive desto begjær- 
ligere efter Fred, naar de mærkede, at han ikke vilde til
stede, at de med deres Krig forstyrrede al Handel og Vandel 
i Østersøen, besværede hans Undersaatter med utilbørlige 
Toldpaalæg og forvoldte ham store Udgifter paa Grund af 
de kæmpende Hæres farlige Nærhed, saa Rigsraaderne hele 
dette Forhold fra en ganske anden Side. For dem stod sta
digt det farlige i en Krig med Sverig som Hovedpunktet. 
De udviklede i deres Svar, hvorledes det var Katholikemes 
ivrigste Ønske at bringe Danmark og Sverig i Uenighed med 
hinanden; skulde denne Eventualitet indtræde, vilde de 
Evangeliske i høj Grad stødes for Hovedet derved, og Dan
mark vilde udsættes for en »Vidtløftighed«, som det aldeles

*) Rigsraadet til Christian IY, 27. Oktobr. 1687. Jvfr. Rigsraadet til 
Christian IY, Kbhvn. 4. Maj 1637 (Rigens Raads Breve Fase. 49).

2) Christian IV’s egh. Proposition til Rigsraadet, Odensegaard 17. 
Novbr.

X .

3) Rigsraadet til Christian IV, Odense 18. Novbr. (Rigens Raads Breve 
Fase. 49). Indlæget er underskrevet af Christian Friis, Claus Daa, 
Albert Skeel, Mogens Kaas, Tage Thott, Christen Thomesen Sehested, 
Christoffer Ulfeldt, Hans Lindenov og Just Hog.



ingen Midler havde til at bære. De fraraadede, derfor paa 
det bestemteste det Skridt, Kongen havde udbedt sig deres 
Mening om, og tilraadede kun at fortsætte den diplomatiske 
Virksomhed for Fredens Opnaaelse,. særligt ved Henvendelser 
til Sverig og ved Forsøg paa at lære dets Fredsbetingelser 
at kjende.

Saalejles erfarede Christian IV den Uoverensstemmelse, 
hvori han befandt sig med sit Rigsraad. Denne Uoverens
stemmelse gjaldt vel, hvad Pommern angik, kun Midlerne; 

•thi begge Parter vare enige om det skadelige for Riget i, at 
dette Land gik over i Nabomagtens Besiddelse, hvad enten 
man saa hen til Herredømmet i Østersøen, til Sverigs for
øgede Nærhed ved Danmark eller til det for Handelen saa 
truende Toldsystem, som gjennemførtes i Sverigs Østersø- 
provindserx). Men her som saa ofte i Politiken vare Mid
lerne næsten fuldt saa vigtige som Maalet. Og hertil kom, 
at Rigsraadet savnede Interesse for det andet af Kongens 
Ønsker, nemlig Elbtoldens Forlængelse.

Der har ofte i det foregaaende været Lejlighed til at be
mærke hvorledes Christian IV som Statsmand savnede den

7 «

Selvbeherskelse og den Overlegenhed, der kunde lade ham 
sammenfatte sit Riges politiske Situation under et fælles Syns
punkt, af hvilket hans Optræden i alle forskj ellige Retninger 
.bestemtes. Han kunde med Energi kaste sig over en enkelt 
Plan eller samtidigt over flere enkelte Planer, men naar disse 
krydsedes med hinanden, eller naar den enkelte Plan faldt 
udenfor, hvad der i større Forstand maatte være Hovedopgaven 
for hans Politik, da vidste han ikke at træffe det rette Valg, 
da forstod han ikke at ofre det underordnede for det over
ordnede. Saaledes kunde hans Formaal paa en og samme 
Tid komme i Strid med hverandre. Allerede længe havde 
Elbtoldspørgsmaalet fjernet ham fra Kejseren og Kurfyrsterne 
paa en Tid, .hvor han ellers gjorde alt for at vinde deres

x) Se herom Odhner S. 45 ff.



Yenskab. Tillige havde han for at vinde Elbtolden afgivet 
Løfter, der ganske vist skulde støtte hans Politik overfor 
Sverig, men hvis Farlighed maaske dog ellers vilde vsere fal
den ham stærkere i Øjnene. Og netop nu, da han havde 
nærmet sig Kejseren og derigjennem dennes naturlige Kamp
fæller, Spanien og Polen, mere end nogensinde tilforn, da 
brød en anden Interesse frem, som var egnet til atter at 
fjerne ham fra denne Side af det kæmpende Europa.

Hvad her sigtes til, er Christian IY’s Strid med Kong 
Vladislav af Polen om Tolden ved Danzig. Det, som her 
spillede en Rolle, var i Virkeligheden det samme Stridsspørgs- 
maal, som var staaende mellem ham og Sverig: Herredøm
met over Østersøen med dets forskjellige Attributer, særligt 
Retten til at paalægge Told paa Havet, og den Fare, som 
truede Handelen i Sundet og dermed Sundtolden ved de for
øgede Toldafgifter paa Østersøens Sydkyst.

Sagen var, at Kong Vladislav havde optaget den økono
miske Politik, som var Aarhundredets almindelige, og som 
allerede længe var traadt frem hos Beherskerne af de to 
andre nordiske Riger, Danmark og Sverig. Men ligesom 
denne Politik havde bidraget til at fjerne disse to Stater fra 
hinanden, saaledes kom den ogsaa en Tidlang til at skille 
Danmark fra Polen. Thi denne Politiks Ejendommelighed var 
jo, som der senere vil være Lejlighed til'nærmere at komme 
ind paa, Forøgelse af Toldafgifterne til Gavn for Kronen, men 
til Byrde for Handelen, i al Fald for de fremmede Nationers; 
den kunde derfor skille Nationer og Stater ad, men ikke 
nærme dem til hinanden. Hertil kom, at Kong Vladislav af 
Polen ved Hjælp af Toldafgifterne stræbte hen til at bryde 
sit Riges aristokratiske Traditioner, der henviste det til ude
lukkende at søge sin Styrke i sin Landmagt, og forsøgte at 
skabe det en Flaade for derved at skaffe det Rang og Ind
flydelse som Sømagt og samtidigt forøge Kronens Magt over
for Adelen. Men andre Interesser stode desuden bagved; 
Spanien og Østrig haabede ved en katholsk Flaade i Øster
søen paany at kunne vinde en militær-politisk Position i 
dette Hav, som kunde give deres Kamp med Sverig en bedre 
Vending. Saaledes vare de polske Planer nøje knyttede til 
Tidens almindelige Politik. Forsaavidt som Christian IV i

Fridericia: Danm. ydre polit. Hist. II. 4
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dette Øjeblik var nær ved at slutte Alliance med Habsburgerne, 
faldt hans Interesser tilsyneladende sammen med Polens. Men 
en polsk Flaade i Østersøen var en Krænkelse af en af hans 
Tndlingstanker, hans Flaades Eneherredømme paa dette Hav; 
en Told i de preussisk-polske Havne som Middel til at skabe 
denne Flaade betød Formindskelse i Skibsfarten paa disse 
Havne og derved Afgang i en af hans kjæreste Indtægter, 
Sundtolden.

Vaabenstilstanden i Stumsdorf havde berøvet Sverig de 
preussiske Havne, men det Toldsystem, som det havde indført 
i dem, var ikke bortfaldet dermed. Staden Danzig vedblev 
at hæve Tolden til Fordel for sig selv i sin Havn, og Kur
fyrsten af Brandenburg bar sig ad paa samme Maade i sit 
østpreussiske Vasallands Havne Memel og Pillau. Da traadte 
Kongen af Polens Planer imellem; i Kraft af sin Overhøjhed 
vilde han opkræve Tolden for sig og den polske Krone. Det 
var ikke alene de svenske Planer, han tog i Arv, men ogsaa 
de Personer, der havde bragt dem i Udførelse. To af Spiering- 
erne, der med en storartet Hensynsløshed forbandt et sær
deles betydeligt Talent og havde anvendt begge disse Egen
skaber til det ny Toldsystems Gjennemførelse, traadte fra 
svensk i polsk Tjeneste1). Men Kongen af Polens Planer *)

*) Om disse ogsaa for Danmark saa vigtige Personer skal her hidsættes 
følgende: Peter Spiering var en hollandsk Kjøbmand, vistnok fra 
Delft, hvor vi træffe flere af dette Navn (f. Ex. en Tapetmager, 
Frants Spiering, der indkaldtes af Christian IY til Frederiksborg 
1613. K. v. Mander, Het schilderboek, 1604, Fol. 288. Kronijk van 
het histor. genootsch. te Utrecht XII, 62. Burman-Becker, Vævede 
Tapeter i Danmark, 2. Udg., S. 5, 23). Han havde en Retssag mod 
Raadet i Danzig angaaende en Arv; Sagen gik ham imod, og han tog 
sin Tilflugt til Gustav Adolf, der antog sig ham, gav ham Bemyn
digelse til at tage Repressalier og 1626 Ret til at opkræve Told for 
sig af Koffardifarerne ved Danzig (Prutz, Danzig, das nordische 
Venedig, i Raumer, Historisches Taschenbuch, 4. Folge, 9. Jahrg. 
S. 216, 245 —46. Cronholm, Gustaf II Adolfs hist. H, 17, 44. Ur
kunden u. Actenstticke zur Geschichte des Kurfursten Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg I, Einl. S. 21—22). Senere blev han med 
sine tre Brødre, Isak, Arendt og Didrik, svensk Toldforvalter i 
Preussen og de andre Østersøprovindser, hvor de omordnede hele 
Toldsystemet; desuden var han en af Axel Oxenstjernas vigtigste 
Raadgivere i alle finansielle Sager (Odhner S. 46. Historiskt Biblio- 
thek Ny fojld I, 203 ff.). Han blev adlet under Navnet Silfvercrona

yi..



stødte paa megen Modstand, først hos en Del af det polske 
Aristokrati, hos Kurfyrsten af Brandenburg og hos de preus
siske Stæder, der vilde hævde deres Uafhængighed, men der
næst ogsaa hos Sømagterne, og da særligt hos Kongen af 
Danmarkx).

I de første Dage af Oktober Maaned 1637 lagde to polske 
Orlogsskibe under Isak Spierings Kommando sig foran Dan- 
zigs Havn og begyndte at opkræve Told af alle ind- og ud
passerende Skibe, medens samtidigt kongelige Kommissærer 
ved Stranden lode oprejse en Stang med et hvidt Tørklæde 
som Tegn paa, at de i Kongen af Polens Navn havde taget 
Herredømmet over Havet i deres Besiddelse2). Der udbredte 
sig Bestyrtelse i Staden; man klagede til Kongen, men be
stemte sig tillige til at sende en Gesandt, Sekretæren Johan 
Chemnitz, til Danmark og derfra til Nederlandene. Omtrent 
samtidigt afgik imidlertid Oberst Arciczewski som Kong Yla- 
dislavs Befuldmægtigede til Christian IY for at fremføre Be
sværinger over Danzigs Ulydighed3). Christian IY havde 
længe havt sin Opmærksomhed henvendt paa disse Forhold; 
han havde været misfornøjet med Staden Danzigs egen Told, 
og han havde søgt at holde sig skadesløs for det Tab i Sund
told , den medførte, ved at tage dobbelt Told af danzigske 
Skibe4), men en kongelig polsk Søtold med dens Prætensioner 
paa Herredømmet over Østersøen og med Spieringernes hen
synsløse Udfordringer bevægede ham til at tage Danzigs * i 2 3 4

og 1687 udnævnt til svensk Eesident i Haag, uden dog derfor at 
opgive Indflydelsen paa det svenske Toldsystem. Af Brødrene traadte 
Isak og Arendt i polsk Tjeneste efter 1635 (jvfr. Fant, Samlingar i 
Svenska historien I, 28), hvilket voldte Peter visse Ubehageligheder
i Holland (Arend, Allgemeene geschiedenis des vaderlands III; 5, 
142). En fjerde Broder, Abraham, træffes som brandenburgsk Told
opkræver i Pillau 1639 og 1640 (Urkunden u. Actenstiicke I, Ein- 
leit. S. 31, 33).

’) Urkunden u. Actenstiicke I, Einl. S. 13 ff.
2) Lengnich, Geschichte der preussischen Lande VI, 123.
3) Danzig til Christian IV, 8. Oktobr. 1637. Kong Vladislavs Kreditiv 

for Arciczewski, Oktobr. 1637 (Polen Nr. 22). Lengnich VI, 124— 
25, 128.

4) Yladislav til Christian IY, 6. og 30. Maj 1637 (Polen Nr. 22). Jvfr. 
Sundtoldregnskabeme for 1636 og 1637 og Urkunden u. Actenstiicke 
I, Einleit. S. 19.



Parti *). Arciczewski ankom til Kongen i Slutningen af No
vember2), men allerede forinden havde Christian IV afsendt 
en Eskadre under Befaling af Nikkel Helmer Kock, en Bor
ger i Kjøbenhavn, der tidligere havde været særdeles vel an
skreven hos Kongen af Polen og benyttet af ham ved forskjel- 
lige Lejligheder. Han havde før, da Spieringerne vare i svensk 
Tjeneste, havt et Sammenstød med dem; hans Forretninger 
dreves væsentligt paa denne Del af Østersøen, og Toldpaalæg- 
ene truede saaledes hans egen Fordel3). Den 22. November 
ankom fire danske Skibe paa Danzigs Rhed; i den paaføl
gende Nat bemægtigede de sig de to polske Orlogsskibe og 
lagde sig i deres Sted foran Havnen; hvad Handelsskibe der 
fandtes tilbøde de fri Fart til og fra denne. Isak Spiering 
var det derimod ikke lykkedes at fange; ved Farens Nærmelse 
havde han med sine Papirer og kontante Penge reddet sig i 
Land4). Efter en Udflugt tilPillau for ogsaa at aabne denne 
Havn, hvilket imidlertid viste sig overflødigt, da Arendt Spie
ring, den derværende Told opkræver, allerede havde forladt 
den, vendte de to af de danske Skibe med de tagne polske 
Orlogsskibe og deres Besætning tilbage til Kjøbenhavn; de to 
andre efterlodes for at holde Danzigs Havn aaben.

Christian IV maatte være sig bevidst, at det Skridt, han 
havde ladet foretage, var fuldkomment stridende mod Folke
retten og overfor en til Søs stærk Magt let kunde have med
ført en øjeblikkelig Krigserklæring. For at give det skete en 
fredeligere Vending gav han det imidlertid Udseende af, at 
han havde tænkt sig Toldopkrævningen som et privat Fore
tagende af Spieringerne, der derfor havde Karakteren af Sø
røveri, og ikke som et offentligt, foranstaltet af den polske i) * * 4

i) i  en Skrivelse fra Nikkel Kock til Vladislav, 5. Decbr. 1637, hedder 
det: Isaac Spiring se nominavit defensorem maris Balthici et polli- 
cem cum medio digito complosit dicens: hoc est pro Danico rege. 
(Urkanden ju. Actenstucke I, Einl. S. 26). Jvfr. Histor. Tidsskrift 4. 
K. YI, 119 (Fyrst Radziwills Memoirer),

a) Hans Memorial af Haderslev, 27. Novbr. (Polen Nr. 22).
») Se om ham Bricka og Fridericia, Christian IY’s egh. Breve 1632— 

1635 S. 164—66 og dette Skrift I, 313, samt flere Oplysninger 
i det følgende.

4) Theatrum Europæum HI, 810. LengnichVI, 125. Historisk Tidsskr. 
4. R. VI, 119.



Krone. I denne Aand udtalte Kock sig i Danzig og vistnok 
ogsaa i en Skrivelse til Kong Vladislav1)- At denne skulde 
gaa ind paa en saadan Betragtningsmaade, kunde der imidler
tid ikke være Tale om. Allerede forinden synes hans ven
skabelige Stemning overfor Christian IV at være bleven køl
net ved den danske Gesandt Tage Thotts støjende og vold
somme Optræden ved hans Bryllup i September Maaned2); 
nu afsendte han en bitter Skrivelse til Kongen med Klage 
over Begivenhederne ved Danzig3). Christian IV lod imidlertid 
Besætningen paa de tagne Skibe forhøre paa Kjøbenhavns 
Slot. Forhøret svarede næppe til hans Ønske; thi Spierings 
Folk erklærede, at deres Herre var i Kongen af Polens Tje
neste4). Dog forlod han ikke den indtagne Position. I sin 
Svarskrivelse til Kong Vladislav fastholdt han, at han ikke 
kunde tro, at denne var Ophavsmanden til Toldopkrævningen, 
da han ikke engang havde underrettet ham derom; han paa
stod endog, at de forhørte Sømænd havde tilstaaet, at de ikke 
havde noget Mandat fra Kongen. Men særligt fremhævede 
han sin Højhedsret over Østersøen og sin Pligt at værne om 
de Søfarende og Handelens Frihed; dog tilbød han at ud
levere de tagne Skibe, hvis Kongen vilde love ham, at hans 
Rettigheder ikke paany skulde.blive krænkede5).

At det var den juridisk-politiske Side af Sagen, som laa 
Kongen paa Hjerte, eller som han i det mindste ønskede at 
holde frem i Forgrunden, viste sig ogsaa, da der i Aaret 
1638 af den danske Regering udgaves et Flyveskrift under 
Titlen: Mare Balticum. Den ubekjendte Forfatter søgte heri 
ad historisk Vej at godtgjøre, at der ikke tilkom Kongen af 
Polen nogetsomhelst Herredømme over Havet, end ikke det,

x) Urkunden u. Actenstticke I, Einl. S. 20. I Fyrst Radziwills Me
moirer har X. Liske læst nogle Ord, hvormed Kock vilde betegne 
Spierings Handlemaade, som »re. . peiartæ«, og i Histor. Tidsskr. 4. 
R. VI, 119 er det foreslaaet rettet til »rei pejeratæ=perjurii«. Der 
bør uden Tvivl læses »rei piratæ«.

2) Histor. Tidsskr. 4. R. VI, 117—19. Jvfr. Danske Samlinger 2. R. 
IH, 387.

®) Vladislav til Christian IV, Warschau 27. Decbr. 1637 (Polen Nr. 22).
4) Forhør af Melkior Oldeland, 2. og 18. Jan. 1638 (Polen Nr. 22).
6) Christian IV til Kongen af Polen, 13. Jan. 1638 (Auslånd. Regist.). 

Jvfr. Lengnich VI, 127—28 og Danske Samlinger 2. R. EU, 388.



som Besiddelsen af Strandbredder kunde give, nemlig Herre
dømmet over Halvdelen af det tilstrømmende Hav. Kun Be
siddelsen af Preussen kunde give ham nogen Ret, men i saa 
Fald maatte den tidligere Besidder af dette Land, den tydske 
Ordens Stormester, have havt nogen saadan, og dette søgtes 
gjendrevet, ganske vist ved højst skrøbelige Beviser. I Mod
sætning hertil opstilledes de danske Kongers absolute Ret til 
dominium maris Baltici, for hvilken Ret Beviserne søgtes dels 
i Anførelsen af en Række historiske Kjendsgjerninger og 
Anmodninger fra fremmede Fyrster, især polske Konger, dels 
i Danmarks Beliggenhed. Forfatteren gik ud fra, at Over
dragelsen af et Dominium skete ved Overdragelsen af Nøg
lerne dertil, og sluttede derfra til, at da Øresundet og Beltet 
vare ligesom Nøglerne tiløstersøen, maatte Herredømmet over 
dette Hav tilhøre den danske Konge. Vi gjenfinde den samme 
Tankegang i de Skrivelser, hvormed Christian IV søgte at for
svare sin Adfærd overfor Kejseren, saavel i en Instrux for 
Christian Pentzx) som i et Udkast til en Skrivelse til den kej
serlige Gesandt Grev Kurtz* 2).

Fra polsk Side toges der til Gjenmæle imod den danske 
Konge i et nyt Stridsskrift, kaldet Antimare Balticum, som 
navnlig tog sit Udgangspunkt i Polens naturlige Ret til Herre
dømmet over det Hav, der stødte op til dets Lande, og be
nægtede Danmarks Ret til et videregaaende Dominium. For
øvrigt trak Sagen hen. Christian IV gjorde den Indrømmelse 
at tilbagegive de tagne Skibe, men kun paa den Betingelse, 
at deres Besætning lovede ikke paany at deltage i Toldop
krævningen. Men i Marts 1638 udsendtes en ny Eskadre til 
Danzig som Konvoj for en Handelsflaade, der skulde føres til 
den nævnte Havn uden at betale Told3).

Nogen større øjeblikkelig Følge fik saaledes Christian IV s 
Strid med Kongen af Polen vel ikke, og han havde havt den 
virkelige Tilfredsstillelse at hævde sit Herredømme over Øster
søen. Men han havde paa den anden Side skabt en Afstand

1) Instrux af 13/23 Jan. 1638 (Urkunden u. Actenstiicke I, Einl. S. 
19—20).

2) Udkast, dateret Haderslev 28. Jan.. 1638 (Polen Nr. 22).
®) Instrux af 27. Marts 1638 for Erik Ottesen (Sjæll. Reg.).



mellem sig og Polen paa en Tid, hvor han i Virkeligheden 
stod skarpt overfor dette Riges naturlige Fjende, Sverig. Der 
maatte nye større politiske Momenter til for atter at nærme 
ham til Kong Vladislav. Sverig kunde kun glæde sig; Strøm
felt havde faaet Ordre til at forholde sig meget forsigtig i 
den danzigske Sag, men dog saavidt muligt animere den 
danske Regering til at gjøre noget1).

Paa endnu et Punkt havde imidlertid det skete sin In
teresse; thi det aabenharede, at Spørgsmaalet om Alliance 
med Kejseren ikke var den eneste Sag, vedrørende den uden
rigske Politik, hvor Christian IV paa denne Tid gik udenom 
eller rettere bagom sit Rigsraad. I den samme Proposition 
af 17. November, i hvilken han havde udviklet sine Tanker 
om Alliancen, men skjult, at der allerede var gjort Skridt til 
dens Realisation, havde han forestillet Rigsraadet, at Kongen 
af Polens Overgreb mod hans Højhed nødvendiggjorde Ud
sendelsen af Orlogsskibe til at konvojere de Søfarende, hvor
for der maatte tænkes paa Midler til at proviantere Flaaden. 
I de Dage var uden Tvivl Nikkel Kock allerede afsejlet med 
Eskadren. Om Rigsraadet har vidst nøjere Besked herom, da 
det Dagen efter besvarede Kongens Skrivelse, kan ikke op
lyses. Sikkert er det derimod, at det advarede Kongen mod 
at gjøre noget hastigt ved Sagen, hvilket kunde frembringe 
Krig med Polen og maaske irritere de Kejserlige, der sikkert 
havde deres Part og Andel deri. Rigsraaderné tilraadede først 
at prøve skriftlige Henvendelser, og selv hvis disse ikke førte 
til noget Resultat, burde man forhandle med de andre i Sagen 
interesserede Magter, forinden der foretoges noget aktivt Skridt. 
Rollerne vare her forsaavidt ombyttede, som det var Rigs
raadet, der vilde tage Hensyn til de Kejserlige, og Kongen, 
der vilde se bort herfra. Men deri lignede de to samtidigt 
for Rigsraadet forelagte Spørgsmaal hinanden, at Valget stod 
imellem diplomatiske og mere aktive Skridt, og at Kongens 
og Rigsraadets Tilbøjelighed ved dette Valg begge Gange gik 
i indbyrdes modsat Retning. *)

*) Instrux af 18. Novbr. 1637 (S. R. R.).



Andet Afsnit.
Fordele og Vanskeligheder for Christian IV ved Begyndelsen af

1638. Karl I af Englands Fastlandspolitik og hans Forhandlinger med 
Frankrig. Frankrigs Underhandlinger med Sverig og Alliancetraktaten 
af Febr. 1638. Christian IV’s Skuffelser. Kejseren fjerner sig fra Chri
stian IV. Gallas vil tage Vinterkvarter i Bremen og Holsten. Christian 
IV’s Stilling til Fredsforhandlingen. Kejseren sender Kurtz til Nord- 
tydskland. Præliminærforhandlingerne aahnes. Kurtz vil bringe Christian 
IV til Krig mod Sverig. Hverken Kejseren eller Christian IV vil af
bryde Fredsunderhandlingerne. Strid om Lejdehrevene. Uenighed mel
lem Salvius og d’Avaux. Sir Thomas Roes Forhandlinger. Separat
underhandlinger mellem Salvius og Kurtz. Christian IV vil befæste sin 
Stilling som Fredsmægler og fjerne Stridspunkterne om Lejdebrevene. 
Han søger forgjæves at skille det pfalziske Spørgsmaal fra den alminde
lige Fredstraktat. Kurtz hos Christian IV i Gluckstadt i August 1638 
og Kongens forsigtige Holdning. Christian Ulrik Gyldenløve i Stock
holm. Fortsatte Forhandlinger om Lejdebrevene. Wamemundeaffæren. 
Begivenhederne i den nedersachsiske Kreds. Christian IV vil hjælpe 
Brunsvig-Luneburg mod Banér; men Rigsraadet fraraader det. Brei- 
sachs Kapitulation. Den liineburgske Kredsdag erklærer sig neutral. 
Fortsatte Forhandlinger i Hamburg. Kølighed mellem Frankrig og 
Sverig. Separatunderhandlinger mellem Kurtz og Salvius. Kejseren 
tænker paa at afstaa Pommern til Sverig. Christian IV’s Misfornøjelse 
dermed. Forhandlinger med Roe og Forsvarsforbund med England April
1639. Kurtz hos Christian IV i Gluckstadt Marts-April 1639; forsøger 
forgjæves at faa Kongen til Brud med Sverig. Det pfalziske Spørgsmaal. 
Standsning i Underhandlingerne om Fredspræliminærerne. Christian IV 
vil ikke udelukkes fra Separatunderhandlingen. Hans Spænding med 
Sverig. Han vil ruste sig; Korfitz Ulfeldt tilraader det, de øvrige Rigs- 
raader fraraade det. Stemningen i Sverig.

Ved Begyndelsen af Aaret 1638 kunde Christian IV 
forsaavidt ønske sig til Lykke med sine Bestræbelser for at 
opnaa Fredsmæglingen, som han havde faaet denne endeligt



overdragen til sig af Kejseren paa Betingelse af Sverigs Sam
tykke, og som der var Sandsynlighed for, at den nu virkeligt 
vilde faa nogen Betydning, især da de andre Fredsforsøg i 
Løbet af Aaret 1637 vare langtfra at have ført til Maalet. 
Forhandlingerne mellem Sten Bjelke og Markgrev Sigismund 
havde en lang Tid drejet sig om Mødestedet og Fuldmagterne. 
Endeligt havde dog Kejseren givet efter med Hensyn til disse 
Punkter for om muligt at komme til Fred, medens Vaaben- 
lykken var ham gunstig. Men Axel Oxenstjema havde af 
Mistillid til Brandenburg givet Sten Bjelke Instruxer, der, som 
allerede ovenfor bemærket, mere gik i Retning af Krigens 
Fortsættelse end af Fred, og saaledes trak disse Under
handlinger ud uden at føre nærmere til et Resultat. Noget 
videre syntes man en Tidlang at skulle naa igjennem 
nogle Forhandlinger, som vare indledede af Hertugerne af 
Sachsen-Lauenburg og dreves væsentligst i Hamburg mellem 
disses Raad Dr. Miethof samt senere ogsaa Rigshofraaden 
Johan Soldner paa den ene og Salvius paa den anden Side. 
Salvius havde faaet Fuldmagt fra Stockholm og havde ind
leveret et Ultimatum, hvori der opstilledes Fordringen om 
Forpommern med Wismar og Warnemunde som Hypothek 
for 3 Millioner Rdlr. samt om Pengeerstatning til det frem
mede Krigsfolk. Men de Kejserlige vare ikke gaaede ind der- 
paa, og Følgen blev, at ogsaa disse Forhandlinger foreløbigt 
sygnede hen1).

Laa der i det ugunstige Resultat af disse Underhandlinger 
en vis Fordel for Christian IY eller i hvert Fald en vis Ud
sigt for ham til at kunne komme til at afløse de uheldige 
Mæglere, saa forværredes imidlertid hans Stilling paa den 
anden Side dels ved de forøgede Vanskeligheder, som Vest
magterne Frankrigs og Englands indbyrdes Forhandlinger 
vare i Færd med at rejse for det forestaaende diplomatiske 
Felttog, dels og især ved den Vending, som Sverigs Politik 
var ved at undergaa, og som allerede havde været et over
vejende Moment til at bevirke et ugunstigt Resultat af de 
hidtidige Underhandlinger.

Se Odhner S. 54—57.



Karl I af Englands kontinentale Politik gik væsentligt 
ud paa at skaffe sin Søstersøn Karl Ludvig af Pfalz de ham 
fratagne Lande og Værdigheder tilbage. For at naa dette 
Maal havde han imidlertid svunget imellem to modsatte 
Yderpunkter. Det ene var Forhandlinger med Kejseren og 
Spanien paa Grundlag af Pfalzgrevens Restitution, saaledes at 
Karl Ludvig til Gjengjæld sluttede Alliance med det østrigske 
Hus; det andet var Tilslutning til Frankrig imod Habsburg. 
I Reglen havde Karl I forfulgt disse to saa forskj ellige Planer 
saa godt som samtidigt for at drive begge Parter til Ind
rømmelser, uden at denne tvetydige Politik dog havde bragt 
ham noget Udbytte. Fra Kejseren vedblev den forskjellige 
Konfession og den baierske Indflydelse i Wien at skille ham, 
og de franske Planer imod de østrigske Arvelande efter 
Delingstraktaten mellem Ludvig XIII og Generalstaterne 
aabenbarede Forskjellen mellem Englands og Frankrigs Inter
esser; thi Dunkerque i Frankrigs Besiddelse betegnede en 
Fare for England, som man paa en Maade kunde sammen
ligne med den Fare, som en svensk Erobring af Pommern 
indesluttede for Danmark. Det var forgjæves, at de engelske 
Statsmænd Taylor og Arundel i Løbet af Aaret 1636 sendtes 
som Gesandter til Kejserenx), og paa den anden Side voxede 
den Afstand, der fjernede England fra Frankrig og endnu 
mere fra dette Riges protestantiske Allierede, Nederlandene, ved 
Karl I ’s Fordringer paa Suverænitet over Havet. Endeligt 
syntes det, som om Aaret 1637 skulde bringe en Forandring 
til Veje i Karl I ’s Politik. I Januar Maaned besluttede han 
at laane sin Søstersøn Skibe; Danmark og Sverig skulde op
fordres til at medvirke aktivt.for saa god en Sag2). Frank
rig og England nærmede sig ogsaa hinanden saa vidt, at der 
hen paa Aaret afsluttedes en foreløbig Overenskomst, hvor- * i 2

*) Christian IV var ved denne Lejlighed ble ven opfordret til at virke
i Wien forPfalzes Tilbagegivelse og til at forny de gamle Forbund 
med England. Averie til Christian IV, Kbhvn. 22. Maj 1636, og 
Kongens Svar, 23. Maj (England Nr. 45). Jvfr. Clarendon, State Pa- 
pers I, 376, 480 f, 497.

2) Jvfr. den pfalziske Eaad Eusdorfs Skrivelse til Theobaldus Mauritius, 
London 11. Jan. 1637 (Eusdorf, Concilia et negotia politica, Epistolæ 
S. 184).



ved begge Parter forbandt sig til Pfalzes Restitution, saaledes 
at Ludvig XIII lovede ikke at slutte Fred, uden at denne 
var opnaaet, og Karl I forpligtede sig til ikke at lade Østrig- 
Spanien faa Tilførsler af Penge eller Munition fra England. 
En Konference skulde aabnes i Hamburg, til hvilken Frank
rigs Allierede, Nederlandene og Sverig, skulde indbydes, og 
hvor der skulde forhandles om de Fredsbetingelser, der skulde 
forelægges Kejseren; gik denne ikke ind paa disse, skulde 
England forbinde sig med Frankrig til en of- og defensiv 
Alliance.

Foreløbigt blev denne Overenskomst dog ikke ratificeret. 
Ingen af Parterne mente det ret alvorligt med den. Richelieus 
Hensigt var væsentligt kun den at afholde England fra at 
knytte sig nøjere til Østrig, og Karl I vilde ikke alene Pfalzes 
Tilbagegivelse, men saa ogsaa helst tvertimod Frankrigs og 
Sverigs Ønske, at Lothringen og Pommern ligeledes kom i 
de tidligere Besidderes eller Arvingers Hænder, forat Kejseren 
skulde blive saameget villigere til den førstnævnte Indrøm
melse; fornyede, omend resultatløse, Forhandlinger med 
Spanien betegnede endnu hans Standpunkt1). Men Sammen
komsten i Hamburg skulde desuagtet finde Sted, og herved 
blev Danmark draget ind i dette vanskelige diplomatiske 
Intriguespil. Baade fra fransk og engelsk Side udgik der 
nemlig Opfordringer til Christian IY om at sende Gesandter 
til denne Kongres; England knyttede hertil Anmodninger om 
at tiltræde dets Forbund med Frankrig2). Men at Danmark 
skulde deltage i disse Underhandlinger, gjorde kun Frankrigs 
Allierede Sverig mistænksom; i 1637 fik Salvius Ordre til 
at søge at trække Sagen ud, saafremt han mærkede, at 
Meningen med Konventet skulde være, at Christian IY’s og * 2

') Pufendorf S. 340—41. Avenel, Lettres de Richelieu V, 593—97, 
605 f, 743, 818 f, 853 f. Ranke, Englische Geschichte II, 322 fif. 
Gardiner, The personal government of Charles I. II, 94—106, 195— 
201, 260—72, 316—19, 324—33. Instrux for d’Avaux, 10. April 
1637 (P. A.). d’Avaux til Rorté, 15. Aug. 1637 (Bibi. nation.).

2) St.-Chamont til Christian IY, 30. Juli 1637 (Frankrig Nr. 39). Lud
vig XIII til d’Avaux, 16. Juli 1637 (P. A.). De Vie til Christian 
IY, 22. Juli (England Nr. 45). Jvfr. Danske Samlinger 2. R. 
III, 386.



andre Fyrsters Gesandter skulde møde som Dommere og Op- 
mænd i Sverigs Sager, thi, som der tilføjedes, den danske 
Konges Mægling saas allerede i Forvejen nødigt nok; senere 
fik Salvius dog Befaling til at deltage i Forhandlingerne, 
skjøndt man i Stockholm opfattede det hele som Spilfægteri1). 
Men at Christian IV paa sin Side kun med Beklagelse imøde- 
saa Udsigten til en nærmere Forbindelse mellem de anti- 
habsburgske Magter, fremgaar af en Skrivelse fra ham til

i

Kurfyrsten af Brandenburg, hvori han efter at have ytret sin 
Misfornøjelse med Sverigs Planer mod Pommern udtalte, at 
den Liga, som Frankrig og England paatænkte at danne ved 
Mødet i Hamburg, vilde vanskeliggjøre Fredsværket endnu 
mere og bringe det romerske Rige i Fare for helt at 
ødelægges2).

Betydningsfuldere for Christian IY og hele hans politiske 
Stilling var imidlertid den Tilnærmelse, som indtraadte mel
lem Frankrig og Sverig. Interimsoverenskomsten af 1. April 
1636 havde, omend den var af ikke ringe øjeblikkelig Be
tydning, langtfra fjernet de Modsætninger, der fandtes mel
lem de to Magter. Yel havde efterhaanden den politiske 
Virkning af den konfessionelle Forskjel mellem de to Stater 
tabt sig i Overensstemmelse med den Udvikling, der gik 
gjennem hele Europa. Tiden for de naturlige Alliancer, 
baserede væsentligst paa det religiøse Baand, var forbi, og 
naar den svenske Rigsraad Johan Skytte i Maj 1637 i et 
Raadsmøde havde udbrudt: Frankrig har en anden kirkelig 
Bestemmelse end vi, og derfor have vi Grund til at vægre 
os ved Forbund med det, især da den tydske Krig begyndte 
pro defendenda religione, — da havde hans Ord lydt som 
kommende fra en Beundrer af svundne Tider og havde ingen 
Gjenklang fundet blandt hans Embedsfæller. Axel Oxenstjerna 
havde taget til Gjenmæle; han havde ikke nægtet den reli
giøse Betydning af sin store Konges Krig; men han havde 
anvist Religionen en Plads indenfor Statens Interesser, ikke 
over disse. Det var ikke saameget selve den evangeliske *)

*) Den svenske Regering til Salvius, 15. April 1637 og 2. Jan. 1638 
(S. R. R.).

a) Christian IY til Georg Vilhelm, 27. Juli 1637 (Auslånd. Registr.).



Sandhed, der var kæmpet for eller der skulde kæmpes for, 
som Bevarelsen af Sverigs og dets protestantiske Forbunds
fællers Friheder og Rettigheder i Udøvelsen af deres Religion 
saavelsom i andre politiske Henseender. Til dette Maals Op- 
naaelse stod det for Oxenstjerna som givet, at man kunde 
søge sine Allierede, hvor man vilde. Men en ganske anden 
Betragtningsrække lod Oxenstjerna nære Betænkeligheder ved 
Tilslutningen til Frankrig. Det var Hensynet til den rent 
politiske Forskjel, der var paa de to Magters Formaal. 
»Frankrigs og vor Fare er fælles«, udtalte han, »men vi have 
ikke én Sag'. Frankrig fører Krig for at opretholde sin Stat, 
og vi ligeledes for at opretholde vor. Vi se paa Østersøen 
og Pommern, Frankrig paa Lothringen, Alperne og Veltelin« • *). 
Sverig frygtede for at opgive sin Handlefrihed, sin Ret og 
sin Evne til at kunne benytte et heldigt Øjeblik til en gun
stig Separatfred med Kejseren; det frygtede for, at Frankrig, 
der end ikke formelt havde erklæret den østrigske Linie af 
det habsburgske Hus Krig, skulde forsømme dets Interesser 
ved den Fredsforhandling, Richelieu vilde aabne i Koln. Frankrig 
vilde paa sin Side heller ikke kjøbe Sverigs Alliance for dyrt;
det tøvede med at gaa ind paa Betalingen af de Subsidier,

• ̂

Sverig forlangte. Dog lod den franske Regering det i andre 
Henseender ikke mangle paa Imødekommenhed for at vinde 
Sverig. Gesandten i Stockholm d’Avaugour, der ikke havde 
havt Held med sig, blev afløst af Baron de Rorté; han 
havde Ordre til at love, at Frankrig vilde lade Spørgsmaalet 
om Lothringen være parallelt og forbundet med Spørgsmaalet 
om Sverigs Erhvervelse af Pommern, saaledes at det ene ikke 
skulde afgjøres uden det andet2). En lignende Erklæring fik 
St.-Chamont Befaling til at afgive i Hamburg sammen med 
en Forsikring om, at Frankrig forøvrigt ikke vilde gjøre 
Vanskeligheder ved at slutte Fred, men vilde tilbagegive de 
besatte Pladser i Elsass. Richelieus større Planer om at 
vinde Kurfyrsten af Bajern og muligvis sætte ham paa Kejser
tronen eller om, hvis dette ikke kunde lykkes, da at danne en 
mægtig Liga i Tydskland, baade af Katholiker og Protestanter,

x) Cronholm I; 1, 563.
• 2) Avenel, Lettres de Richelieu V, 743.



som Modvægt mod det østrigske Hus og til Kamp mod alle 
dem, som rettede sig efter Spaniens Villie, kunde heller ikke 
i og for sig stride for meget imod Axel Oxenstj ernas Ønsker; 
thi for Rigskansleren var jo Dannelsen af et corpus evange- 
licum i Tydskland ikke paa samme Maade et Maal, som det 
havde været for hans afdøde Konge1). For at overvinde de 
Svenskes Utilbøjelighed til at sende Gesandter til den af 
Paven ledede Fredsmægling i Koln formaaede Richelieu den 
venetianske Republik til at tilbyde Sverig sin Mægling ved 
den kolnske Kongres2), og St.-Chamont forestillede Salvius, 
at Venedigs Mægling maatte være Sverig ligesaa behagelig 
som Danmarks; ja den franske Regering erklærede sig endog 
villig til om nødvendigt at indrømme sin Forbundsfælle Ret 
til at forhandle paa et særskilt Sted, som Hamburg eller 
Lubeck, forsaavidt som de to Fredsforhandlinger kom til at 
gaa jævnsides3). Heller ikke blev Anvendelsen af Bestikkelser 
undladt hverken til Salvius eller til forskjellige Medlemmer 
af den svenske Formynderregering, omend man ganske sikkert 
maa undtage Axel Oxenstjernas mægtige Personlighed fra 
alle Beskyldninger af denne A rt4). Men vigtigst og betyd
ningsfuldest var det, at den franske Befuldmægtigede i Tydsk
land, den med de nordiske Forhold fra Aarene 1634 og 1635 
fortrolige, højt ansete Diplomat Claude Mesme d’Avaux tog 
Vejen til Hamburg, først som St.-Chamonts Fælle og kort 
efter som eneste Gesandt, ikke alene for at forhandle om 
Alliancen med England, men væsenligst for gjennem Under
handlinger med Salvius at gjennemføre den endelige Ratifi

x) Instrux for St.-Chamont, 10. Febr. 1637, og for d’Avaux, 10. April 
og 29. Oktobr.; jvfr. Instrux for de franske Gesandter til Koln af
1638 (P. A.).

*) Odhner, Sveriges forbindelser med den venetianska republiken under 
sjuttonde århundradet i Hamilton, Nordisk Tidsskrift for Politik etc. 
II, 435.

3) Instruxer for St.-Chamont, 10., 16. og 18. Febr. 1637. Chavigny til 
d’Avaux, 16. Juli (P. A.).

4) Mémoires de Richelieu X, 243. Om Bestikkelserne til Salvius se 
især Ludvig XIII til d’Avaux, 23. Febr. 1640 (P. A.), i hvilken Skri
velse det omtales, at Salvius fik 10000 Rdlr. ved Traktaten i Ham
burg ; jvfr. Instrux for d’Avaux, 20. Febr. 1638, Chavigny til d’Avaux, 
13. Novbr. 1638, og Ludvig XIII til d’Avaux, 16. Juli 1639 (P. A.).



kation af det fransk-svenske Forbund* 1). Omstændighederne 
bleve ham gunstige. Ved Slutningen af Aaret 1637 stode 
de kejserlige Tropper i Pommern. Separatunderhandlingerne 
med Kejseren, som man havde haabet at fremme ved Udsigt 
til Overenskomst med Frankrig, vare ikke rykkede frem. 
Saaledes kom Valget for den svenske Regering til at staa 
mellem Fred paa ugunstige Vilkaar eller Forbund med Frank
rig. Da sejrede det sidste Alternativ, efterat Salvius ved sine 
Forhandlinger med d’Avaux havde tilvejebragt betydelige Ind
rømmelser fra fransk Side. Den 24. Februar undertegnedes 
Alliancetraktaten i Hamburg. De to Magter lovede at virke 
for Gjenoprettelsen af det tydske Riges Tilstand, som den havde 
været før 1618, og for Gjenindsættelsen af deres tydske For
bundsfæller; desuden skulde de hjælpe hinanden til Satisfak
tion. Krigen skulde føres med forenede Kræfter og Frankrig 
erklære Østrig Krig. De skulde kun slutte Fred i Fælles
skab ved Underhandlinger enten paa et og samme Sted 
eller jævnsides paa to Steder, saaledes at Frankrig forhandlede 
i Koln og Sverig i Hamburg eller Liibeck. Traktaten skulde 
være bindende for tre Aar.

Afslutningen af denne Traktat var en Skuffelse, ja rent 
ud et Nederlag for Christian IV. I en Række af Aar havde 
han stræbt efter en særlig Overenskomst mellem Kejseren og 
Sverig under sin Mægling og uden Frankrigs Deltagelse. 
Endnu ved Begyndelsen af 1638 havde han næret Foiv 
haabninger i denne Retning; for at krydse den franske Kon
gres i Koln havde han ladet saavel den svenske som den 
kejserlige Regering opfordre til hurtigst muligt, helst i Be
gyndelsen af April, at sende Gesandter til Liibeck2). Da

’) Ludvig XIII til Charnacé, 13. April 1637 (Avenel, Lettres de Ricke- 
lieu VII, 1024). d’Avaux kom til Hamburg d. 6. Maj (Brev fra St.- 
Chamont af 19. Maj, P. A.). I et Brev til sin Fader af 10. Decbr. 
1637 klager d’Avaux over, at St.-Ckamont har efterladt Sagerne
i en slet Tilstand.

*) Den svenske Regerings Instrux til Salvius, 30. Decbr. 1637: Chri
stian IV har ikke tilbudt sin Interposition til en universel Freds
traktat (S. R. R.). Christian IY til Dronn. Christina, 8. Jan. 1638, 
og til Peder Vibe, 7. Febr. Vibe til den svenske Reg., 27. Febr. 
(Reg. 27, Sverig Nr. 281). Christian IY til Pentz, 7. Febr. (Frie-



traadte Efterretningen om Traktaten af 24. Februar imellem. 
Indtrykket kunde ikke være andet end nedslaaende. Frank
rig og S verig stode eller syntes i al Fald at staa tæt sam
mensluttede til Kamp og til Fredsunderhandling. Det var 
kun en svag Trøst, at St.-Chamont, der saa ofte havde lagt 
sin fjendlige Stemning mod Christian IV for Dagen, var bleven 
afløst af d’Avaux, som fra tidligere Tid havde venskabelige 
Forbindelser med indflydelsesrige Personer ved det danske Hof*).

Der ventede Kongen andre Skuffelser. Tilnærmelsen til 
Kurfyrsterne og til Kejseren førte ikke til de forventede Re
sultater. Han havde haabet, at Elbtolden skulde have været

i

den første Frugt, der var tilfalden ham. Men Resultatet 
blev anderledes. Han ventede dernæst, at hans egne og hans 
Søn Hertug Frederiks Lande maatte blive forskaanede for 
Krigens Byrder, i hvert Fald indtil han selv fandt for godt 
at udsætte sig for dem. Men Foraaret 1638 bragte ham 
netop en Fare paa dette Punkt. Og han ønskede endeligt, 
at Fredsforhandlingerne hurtigt maatte blive aabnede, forat 
Sverig ikke skulde sætte sig altfor fast i Pommern. Men 
Aar paa Aar trak hen, uden at man kom Maalet synderligt 
nærmere.

I Slutningen af Januar 1638 afsendte Kongen sin uægte 
Søn Christian Ulrik Gyldenløve, der beklædte Posten som

densverhandl. u. Alliancen Nr. 7). Pentz til Kejseren, 7/I7 Marts 
(W. A.).
St.-Chamont betegner i en Skrivelse til Ludvig XIII af 20. April 
1637 (P. A.) Christian IV som »n’éstant pas tenu pour prince, qui soit 
fort constant en ses volontés«. I sin Slutningsrelation (se ovfr. S. 14) 
hedder det om Kongen, at han næppe vil bryde med Sverig: »car 
c’est un prince agé de 60 ans, plein de boutades de peu de durée, 
et qui n’a de Constance qu’å jouir de ses plaisirs, du moindre des- 
quels il ne se départiroit pas pour la conquéte d’un empire, et 
quoyqu’il menace souvent d’armer et qu’il assemble tous les ans la 
milice de son pays, ce n’est que pour donner peur et jalousie å ses 
voisins, mais en effet il ne s’engagera jamais å aucune guerre ni 
parti, qui puisse l’empescher d’achever ses jours en repos, princi- 
palement si on le tient solicité comme j ’ai fait«. — Adskillige egen
hændige Breve fra Korfitz Ulfeldt til d'Avaux fra Aarene 1687—42 
af venskabeligt Indhold findes i P. A. D’Avaux’s Kreditiv til Chri
stian IV er af 13. April 1637 (Avenel, Lettres de Bichelieu VII,



Hofmarskalk hos ham, sammen med Frederik G-iinther til 
Kurfyrst Georg Vilhelm. De skulde fortrinsvis søge at om
stemme denne med Hensyn til Elbtolden og betone, at Kon
gen i sin Omsorg for Bevarelsen af Rigets Pertinentier og 
Regalier især vilde sætte sig Beskyttelsen af Kurfyrstens 
Rettigheder til Opgave. Men af den Kølighed, hvormed Georg 
Vilhelms Svar behandlede Toldsagen, kunde Kongen opdage 
den Aand, hvori Kurfyrsternes Erklæringer til Kejseren vare 
affattedex). Først fuldkommen Sikkerhed for Hjælp, derpaa 
Elbtold. Og Kurfyrsternes Standpunkt havde sejret ved Kejser- 
hoffet, sejret over den spanske Indflydelse, der vistnok var 
Elbtolden god, ja sejret i den Grad, at Kejseren den 11. Fe
bruar 1638 havde opsat et saakaldet Mandatum inhibitorium, 
hvori han havde befalet at standse med Toldens Opkrævning, 
med Konfiskation af hamburgske Skibe og med Spærring af 
Hamburgs Handel* 2). Dette Mandat blev dog i al Fald fore
løbigt holdt tilbage, men da Christian Pentz i Februar 
Maaned efter sit Besøg hos Kurfyrst Maximilian paany rejste 
til Kejseren for at fremskynde Gesandters Afsendelse til Lii- 
beck og for at opnaa Tilsagn om Elbtolden, fandt han i 
denne Sag en køligere Modtagelse end forrige Gang. Rygter 
om et forestaaende Resultat af Ægteskabsforhandlingerne 
mellem Hertug Frederik og Dronning Christina havde maaske 
bidraget til Misstemningen3) ; de vare muligvis udspredte med 
Flid fra svensk Side for at sætte ondt Blod mod den danske 
Konge, skjøndt de omtalte Forhandlinger vel et Øjeblik havde 
tegnet til at blive til noget, men i Virkeligheden vare lige 
saa fjernt fra Maalet som nogensinde før4). I sit Svar til 
Pentz lagde Kejseren Vægten paa, at førend han kunde gaa 
ind paa hans Anmodninger, maatte Fredsforhandlingerne

') Instruxen for Gesandterne, 22. Jan., og Georg Vilhelms Svar, 17. og 
19. Febr. 1638 (Reichstags-Acta Nr. XVIIIB. Brandenburg Nr. 31 c). 
Jvfr. ovfr. S. 46.

2) Mandat af 21. Febr. (D. A.).
3) Jvfr. Kurtzes Skrivelse til Kejseren, Dresden 29. Marts, i hvilken 

ban forøvrigt ikke ser nogen Fare ved dette Giftermaal (W. A.).
4) Jvfr. Christian IV til Vibe, 5. Febr. 1638 (Reg. 27, Sverig Nr. 281), 

og Christian Friis til Vibe, Kolding 1. Maj (Reg. 26, Sverig Nr. 
113).

Fridericia: Danm. ydre polit. Hi6t. II. &



enten have ført til et gunstigt Resultat, eller ogsaa maatte 
Kongen have truffet nøjere Aftaler om Forbindelse med ham *).

Men Elbtoldspørgsmaalet var i dette Øjeblik ikke det 
eneste, som bragte Forstyrrelse ind i den stærke Tilnær
melse, der i Efteraaret 1637 havde fundet Sted mellem 
Kejseren og Kongen. Mere akut var den Krise, som frem
kaldtes ved den kejserlige General Gallas’s Ønske om at tage 
Vinterkvarter i Holsten og B remen.

Aaret 1638 begyndte ikke heldigt for de kejserlige Vaaben. 
Medens den kejserlige Hær i Sydvest ved Rhinen efter en 
Række heldige Kampe i Slutningen af 1637 ved det ny Aars 
Begyndelse maatte vige for den sejrrige Hertug Bernhard af 
Sachsen-Weimar, der kunde sende en af dens Anførere, den 
berømte bajerske General von Werth, som Fange til Paris, 
savnede Gallas, udmattet ved de Understøttelser, han havde 
maattet sende til Syden, ved Sygdom og ved slet Forsyning, 
de nødvendige Midler til sine Soldaters Underholdning. Han 
havde villet indkvartere sine Tropper i de brunsvig-liine- 
burgske Lande, men Hertug Georg protesterede saa bestemt 
derimod, at han opgav d e t* 2). Han vendte sig da mod Stiftet 
Bremen og de holstenske Lande. Det var lykkedes Hertug 
Frederik i Løbet af 1636 og 1637 at opnaa Neutralitet for 
sit Stift baade hos de Svenske og de Kejserlige3); men 
Stemningen mod ham ved Kejserhoffet var ikke gunstig,

___ f. *

maaske ogsaa paa Grund af hans Ægteskabsplaner 4). I  Marts 
Maaned 1638 meddelte Gallas ham nu sin Hensigt at lægge 
Indkvartering i Stiftet. Hertugen frygtede imidlertid ikke 
alene de Byrder, som hans Lande derved vilde komme til at 
bære; han øjnede deri tillige Planer af de Kejserlige om at 
tage Fodfæste ved Nordvesttydsklands to Hovedaarer Elben 
og Weseren; saameget ivrigere protesterede han derimod og 
udbad sig endog Hjælp af sin Fader. Men Gallas lod sig 
ikke afskrække, og hans Tropper rykkede ind5). Anderledes

*) Kejseren til Pentz, 3. Marts (Østrig Nr. 41).
2) Decken IH, 162—63.
3) Chemnitz III, 22—24. Pufendorf S. 285.
4) Jvfr. Klein til Christian IV, 31. Maj 1638 (Østrig Nr. 41).
5) Hertug Frederik til Christian IV, 27. Marts, 1. og 18. April og 1. 

Maj (Bremen Nr. 31).



gik det derimod Gallas med hans Hensigter mod Holsten. 
Allerede i Februar havde han ladet Christian Ulrik Gylden
løve og Frederik Giinther vide, at han havde faaet Ordre af 
Kejseren og Kurfyrsten af Sachsen til at fordele sin Hær i 
den nedersachsiske Kreds, og havde begjæret Oplysninger om, 
hvorledes den for Holsten bestemte Kvotadel kunde an
bringes1). Det synes, som om der bag de militære Hensyn 
har ligget den politiske Plan at hæmme Christian IY’s Ind
flydelse i den nedersachsiske Kreds2). Men Kongen var be
stemt paa at modsætte sig de kejserlige Fordringer. Da 
Faren nærmede sig, ilede han fra Sjælland, hvor han 
havde været paa et kort Besøg, tilbage til Hertugdømmerne. 
Militære Forholdsregler bleve trufne, Tropper bleve opbudte, 
en Lejr afstukken ved Oldeslo3), og samtidigt hermed op
fordrede Kongen fra Haderslev de i Kolding Samlede Rigs- 
raader til i Overensstemmelse med Unionen at lade Konge
riget staa Hertugdømmerne bi, særligt ved Tilvejebringelse 
af Penge. Han fik dog kun et køligt og forsigtigt Svar, hvori 
det tilraadedes ikke at modsætte sig Indkvarteringen i Hol
sten med Magt; dog erklærede Rigsraaderne, idet de gjorde 
en Forskjel mellem de to Hertugdømmer, der ingenlunde var 
almindelig, sig villige til at sende Tropper til Slesvig, men 
ikke til Holsten, til Værn mod videre Fremrykning; med 
Hensyn til Pengene bade de Kongen gjøre Forskud, indtil 
Skatterne indbragte Kontanter4). Imidlertid havde Kongen 
afsendt de to holstenske Adelsmænd Kaj von Ahlefeldt og 
Marqvard Rantzau til den kejserlige Gesandt Grev Kurtz og

r) Christian IV til Johan Georg, 17. Febr. (Staaten u. Regenten Nr.
1). Jvfr. om Kejserens Skrivelser til Christian IV desangaaende 
Slange S. 895—96.

2) Jvfr. Kurtz til Kejseren, 25. Maj (W. A.).
3) Danske Samlinger 2. R. III, 887. Christian IV’s egh. Brev til Fre

derik Giinther, Frederiksborg 21. Marts. Pufendorf S. 321. Slange 
S. 896—97.

4) Christian IV’s egh. Proposition til Rigsraadet, 31. Marts. Rigsraa- 
dets Svar, Koldinghus 2. April. Underskrevet have: Christian Friis, 
Jørgen Urne, Claus Daa, Albert Skeel, Mogens Kaas, Christen Thome- 
sen Sehested, Christoffer Ulfeldt og Just Hog (Rigens Raads Breve 
Fase. 49). Christian IV laante ogsaa d. 18. April Holstenerne 
8000 Dir. (Danske Samlinger 2. R. IH, 387).



Gallas *), og Resultatet blev, at Gallas bøjede sig for Chri
stian IY’s faste Holdning. I Midten af April Maaned af
sluttedes en Reces, hvorefter Holsten skulde være befriet for 
virkelig Indkvartering mod at svare 240 Romermaaneder, 
betalbare i to Terminer, i den første med 60,000 Rdlr., i den 
anden med 100,000 Rdlr.* 2). Men trods denne Overenskomst 
forblev der Bitterhed i Christian IY’s Hjerte, Bitterheden 
over den Pengesum, der skulde betales, og over ikke endnu
at have kunnet befri sin Søns Land for de fremmede Trop-

%

per; thi en saadan Befrielse opnaaedes først ved Midsommer
tid 3). Og snart skulde det ogsaa i andre. Henseender vise 
sig, hvorledes Yanskelighed taarnede sig paa Vanskelighed.

Siden den 24. Februar lød Ordet Universaltraktat Chri
stian IY imøde som den absolute Betingelse for Sverigs An
tagelse af hans Mægling, som den uundgaaelige Fordring, 
hvis han vilde haabe at udrette noget4). Dét betegnede en 
ny Situation, og det indesluttede Truslen om Sverigs for
øgede Styrke og Faren for Forhandlingernes Afbrydelse. 
Men var det mere end et Ord? Yar det muligt at omgaa 
det? Havde Sverig ved Traktatens Afslutning definitivt op
givet sin Frihaandspolitik? Og hvad forstodes endeligt ved 
en Universaltraktat? Skulde den omfatte alle Europas 
svævende Stridsspørgsmaal, skulde den 'udsone Kampen mellem 
Generalstaterne, Frankrig og Spanien og bilægge Stridig
hederne i Italien, eller skulde den kun dreje sig om alle de 
Forhold, der knyttede sig til Krigen i Tydskland? Fremtids
udsigterne afhang af disse Spørgsmaals Besvarelse.

Christian IY bestemte sig først til at prøve, hvorvidt 
det ikke skulde være muligt at faa et Fredsmøde i Stand i 
Lubeck, uden at Spørgsmaalene om Lejdebreve og Fuldmagter, 
som strax havde meldt sig, og som ved Siden af mindre 
væsentlige Formaliteter rummede Spørgsmaalene om Trak
tatens Omfang, forinden vare afgjorte. Han lod Vibe opfordre

*) Kreditiv af 31. Marts (W. A.).
2) Ratjen I, 76. Slange S. 897.
3) Reinking til Ditlev Reventlov, 14. Juli (Bremen Nr. 31). Christian 

IV til Hertug Georg, 13. Juli (Staaten u. Regenten Nr. 1).
*) Den svenske Regering til Vibe og til Salvius, 19. Marts (Reg. 27, 

Sverig Nr. 281. S.- R. R.).



Regeringen i Stockholm til at sende Gesandter til Lubeck, 
som kunde være der i Midten af Maj; man kunde da ved 
selve Mødet forhandle om Fuldmagterne. Men Sverig stillede 
sig bestemt afvisende til denne Tanke nu og saa ofte, den 
senere dukkede fremx). Det gik omvendt af hvad Christian 
IV ønskede. De nærmest paafølgende Aar bleve Lejdebrevenes 
og Fuldmagternes Aar.

Imidlertid havde Kejseren forsaavidt været ivrigere end 
Sverig, som han allerede i Slutningen af Februar havde af
sendt Rigsvicekansleren Grev Kurtz med Fuldmagt til under 
Christian IV’s Mægling at drive Fredsunderhandlinger i Bruns
vig, Liineburg eller Lubeck. Men disse Fredsunderhandlinger 
skulde være begrændsede til Sverig; Frankrig skulde være 
udelukket fra denne Traktat og henvises til Koln. Overfor 
Sverig maatte der i Amnestispørgsmaalet kun forhandles om 
Tilstanden efter Udbrudet af Krigen 1630. Der burde ikke
være Tale om Afstaaelsen af Pommern, ja end ikke af nogen

«

Havn. Man vil se, at hvis denne Instrux var Kejserens 
Ultimatum, kunde Haabet om en Overenskomst lige saa godt 
strax opgives. Der var da ingen Mulighed for en Universal
traktat, hverken af almindelig europæisk eller af særlig tydsk 
Katur; Aaret 1618, Tidsgrændsen fra den svensk-franske 
Traktat for Gjenoprettelsen af det tydske Riges tidligere Til
stand, var her skudt frem til 1630. Ganske vist tilføjedes 
der nu i Instruxen, at Gesandten i hvert Fald ikke skulde 
overile sig med Indrømmelser, men referere til Kejseren, og 
herved var der anvist Vej til en senere mere imødekommende 
Holdning. Men ved Siden heraf var der i en særlig Grad 
lagt Vægt paa de Underhandlinger, som Kurtz skulde indlede 
med Christian IY. Kejseren, hed det, stolede paa, at Kongen 
vilde sende sine Gesandter til Mødestedet for at træffe ende
lig Aftale om, hvad der ikke var blevet afgjort i November 
1637, og instruere dem for begge de muligt indtrædende

') Christian IV til Vibe, 5. Marts. Vibe til den svenske Regering, 29. 
Marts (Reg. 27, Sverig Nr. 281). Den svenske Regering til Vibe, 
9. April (Østrig Nr. 41). Christian IV skal endog have udset sine 
Gesandter til Predsmødet, nemlig Christen Thomesen Sehested og 
Albert Skeel (Den svenske Regering til Salvius, 12. Maj. S. R. R.).



Tilfælde, at Sverig nemlig enten antog hans Interposition eller 
ikke gjorde det; antogSverig den ikke, burde det aftales, paa 
hvilke Yilkaar den danske Hjælp til Kejseren da skulde 
iværksættes; antog Sverig den, burde Overenskomsten dreje 
sig om, hvorlænge man skulde finde sig i, at Forhandlingerne 
bleve trukne ud, samt om Konjunktionens eventuelle Ind
træden. Kurtz skulde til Gjengjæld stille Imødekommenhed 
mod Christian IY i Udsigt* 1). Saaledes var det sat som en 
Hovedopgave for Kejserens Afsending at drive Kongen af
Danmark til Forbund mod Sverig.

Kurtz lagde Vejen over Dresden, hvor Johan Georg som 
hidtil anbefalede Indrømmelser til Danmark2). I Slutningen 
af Marts ankom han til Grabau i Meklenburg. Fra dette 
Tidspunkt, altsaa fra Foraaret 1638, kan man regne Be
gyndelsen af de saakaldte Fredspræliminærforhandlinger. 
Disse Forhandlinger havde deres Midtpunkt i Hamburg, 
skjøndt Grev Kurtz kun sjeldent selv kom til denne By; 
men Salvius, d’Avaux og snart efter den engelske Afsending 
Sir Thomas Boe, for ikke at tale om andre, som den pfalziske 
Raad Rusdorf, havde .valgt den til deres Opholdssted. Europas 
mest fremragende Diplomater havde sat hinanden Stævne i 
Hamburg og denne Stads nærmeste Omegn. Opgaven for 
dem alle var Freden; næppe nogen af dem ønskede princip- 
mæssigt at lægge Hindringer i Vejen for dens Opnaaelse. 
Men idet hver af dem vilde Freden paa sin Maade og vilde 
vælte Skylden for de Vanskeligheder, der rejste sig, over paa 
sine Modstandere, og idet tillige hver af dem forfulgte sit 
specielle Maal, hvad enten dette var Forsøg paa ved særlige 
Fredsunderhandlinger at opnaa gunstigere Vilkaar, end en al
mindelig Fred kunde ventes at bringe, eller Forsøg paa at 
skabe Alliancer for det Tilfælde, at Underhandlingerne af
brødes, fremkom der en saadan Krydsning af Interesser, et 
saadant Skuespil af diplomatiske Intriguer, som man indtil da 
kun sjeldent havde set. Det var i Sandhed ikke nogen let

i) Fuldmagt og Instrux, Presburg 7. Marts 1638 (Østrig Nr. 41. D. A.).
I sit Svar til Pentz af 20. Marts gik Kejseren ind paa Mødet i Lu- 
beck (Wederlåggning Fol. Vj-Vij).

*) Kurtz til Kejseren, Dresden 29. Marts (W. A.).



Opgave, der var stillet Christian IY ved, at han skulde for
søge paa en Ledelse af disse Forhandlinger, en Ledelse, der 
ikke alene skulde stræbe efter at forsone de stridende Parter, 
men tillige maatte have til Formaal at varetage hans eget 
Riges Interesser.

Da Kurtz var kommen til Nordtydskland, forefandt han 
den svensk-franske Alliancetraktat som en Kjendsgjerning. 
Den tog Grunden bort under Fødderne paa ham. Hans 
Instrux havde ikke været beregnet paa denne Eventualitet. 
Hans første Tanke var den, at man maatte opgive Haabet 
om en Fredstraktat, men at man ikke maatte vise dette i 
Gjerningen, dels for at kunne vælte Skylden over paa Sverig, 
dels fordi man maatte have Anledning til at forhandle med 
Christian IY om Alliance. Kurtz var en ivrig Tilhænger af 
denne Alliance. Ikke fordi han nærede en stærk Tillid til den 
danske Konge, tvertimod frygtede han for, at det var Chri
stian IY’s Hensigt at skaffe sig Elbtolden uden at yde Gjen- 
gjæld derfor. Men Grunden var, at han tillagde den Hjælp,. 
Kongen kunde give, en særlig Betydning. Derfor tilraadede 
han at indrømme Gluckstadttolden, ganske vist kun paa nogle 
Aar for at holde Kongen fast, men at gjøre det, selv om 
Christian IV kun stillede Krigsskibe; derfor tilraadede han 
ogsaa Afsendelsen af en Gesandt til ham. Ja han gik videre 
endnu. I en af hans Relationer til Kejseren fandtes følgende 
Sætning: Christian IV vil hvert Øjeblik kunne samle 10,000 
Mand. Vil han gjøre Fordring paa en Havn som Hypothek, 
da er intet Øjeblik bedre end det nuværende til at stemme 
Kurfyrsterne gunstige derfor: Sachsen vil ikke være derimod, 
Brandenburg maa af Nødvendighed gaa ind derpaa, afBaiern 
kan ingen Modstand ventes, Mainz er stemt for Fred til en
hver Pris. I sin næste Skrivelse gav han Anvisning paa 
Warnemunde som den Havn, der kunde afstaas1).

Havde Kurtz i dette Øjeblik raadet for den kejserlige 
Politik, og havde Christian IV blot været i samme Stemning, 
som da han 1637 sendte Pentz og Giinther til Wien, vilde 
Danmark vel være blevet revet ind i Krigens Malstrøm.

x) Kurtz til Kejseren, Grabau 10., 16., 22., 23. April, 5., 8. og 14. Maj 
(W. A.).



Det Spørgsmaal paatrænger sig derfor let, om det havde 
været heldigere, hvis det var sket dengang, end at det nu 
blev opsat omtrent sex Aar. Ser man hen til Sverigs mili
tære Stilling, kunde man være fristet til at besvare Spørgs- 
maalet bekræftende trods Danmarks IJforberedthed og trods 
Hertug Bernhard af Sachsen-Weimars samtidige Sejre. Men 
selve Problemet er af den Natur, at Historien bør skyde det 
fra sig. Den har ikke som andre Videnskaber Kontraprøven 
i sin Magt. Det er ikke dens Opgave at undersøge, hvad der 
kunde være sket, men at forstaa, hvad der er sket.

Hverken -Christian IV eller Kejseren vare imidlertid paa 
dette Tidspunkt stemte for at bryde overtværs med Freds- 
underhandlingerne.

Som det allerede er set i det foregaaende, havde Kej
serens Holdning ved Aarets Begyndelse været en Skuffelse for 
Christian IV. Elbtolden var ikke bleven tilstaaet; Gallas’s 
Tropper stode i Bremen, og kun ved Opbydelse af væbnet 
Magt havde han kunnet afholde dem fra at trænge ind i 
Holsten. Den fransk-svenske Traktat stod som en mørk Sky 
i Horizonten og truede med Uvejr. Rigsraadets Optræden i 
Slutningen af 1637 havde maaske - heller ikke undladt at gjøre 
et vist Indtryk paa Kongen. Han stod atter kold overfor 
Kejseren* *). Offensive Skridt mod Sverig laa ham i dette 
Øjeblik fjernt; det gjaldt at prøve sig frem. Han lod først 
forespørge hos Kurtz, hvorledes han stillede sig til Sverigs 
Fordring om Universalfred. Svaret var afvisende2). Derpaa 
sendte han Christoffer von der Lippe til Liibeck med Op
fordring til Kurtz om at indfinde sig der til Forhandling. 
Kurtz undskyldte sig med Sygdom og foreslog Gadebusch til 
Mødested. Da Lippe netop ogsaa blev syg, traadte Klein i 
hans Sted, og en Sammenkomst fandt Sted. Den danske Af- 
sending beklagede sig over, at Kejserens Forhaling af Tiden 
havde foraarsaget, at den fransk-svenske Alliance var kommen 
imellem; i skarpe Udtryk ankede han over den kejserlige

') Jvfr. Christian Friis til Vibe, Kolding 1. Maj 1638 (Keg. 26, Sverig 
Nr. 113).

*) Christian IV til Kurtz, 10. April (Østrig Nr. 41). Kurtz til Chri
stian IV, 1. Maj (D. A.).



Hærs fjendtlige Holdning, især over Indfaldet i Bremen, hvil
ket Stifts Neutralitet dog var garanteret af Kejseren. Med 
Hensyn til Fredsforhandlingen forespurgte han, om Traktaten 
i Luheck og Koln ikke kunde begynde paa samme Tid. Al- 
liancespørgsmaalet berørte han foreløbigt næsten slet ikke. 
Kleins Ord faldt ikke i nogen god Jordbund. Allerede umid
delbart før Sammenkomsten, da Forhandlingerne vare be
gyndte, sporer man, hvorledes Mistilliden til Christian IV 
trængte sig frem hos Kurtz. Han havde sigtet Kongen for 
at ville erhverve sig Overherredømmet i Strækninger af det 
nordvestlige Tydskland og for at ville «støbe Pragfreden i 
en anden Model»; han havde tilraadet Kejseren hellere at 
prøve en Universaltraktat i Køln end i Liibeck, ja selv Elb- 
tolden, ellers hans Alpha og Omega, havde et Øjeblik kun 
staaet for ham som en Uretfærdighed. Hvad der forekom 
ham som det rigtigste, var at gjøre et Forsøg paa at lede 
Christian IV bort fra Underhandlingerne om Fred og hen til 
Alliance. Han udtalte for Klein, at hvor tilbøjelig Kejseren 
end var til Fred, vilde han dog ikke gaa ind paa en Univer
salforhandling i Lubeck; thi denne vilde lade Sverig drage 
alle Europas Anliggender ind under sin Raadighed; for at 
vække Mistanke slog han paa, at Sverig omgikkes med Tan
ken om ikke længere at anerkjende Christian IV som Mægler. 
Under saadanne Forhold, lagde han til, ansaa Kejseren det 
for det bedste, om Kongen vilde forene sine Yaaben med de 
Kejserliges. Kejseren vilde holde sig til Forhandlingerne med 
Pentz og Giinther og gjerne vide, paa hvilken Maade Kongen 
vilde staa ham bi, og hvad han vilde have til Gjengjæld med 
Hensyn til Elbtolden eller andre Ting, hvis han begjærede 
mere; thi Sagen var ved Svenskernes haardnakkede Modstand 
nu næsten naaet til det Punkt, som Christian IY’s Gesandter 
selv havde angivet som Grændsen for hans Neutralitet, nem
lig naar Svenskerne fastholdt ubillige Fordringer og afviste 
Fredsmæglingen. Men Kurtz formaaede ikke at rokke Kleins 
Tilbageholdenhed; han svarede køligt med Forespørgsel, om 
der ved Alliance tænktes paa andet end Fornyelse af de 
gamle Fordrag mellem Danmark og Burgund; i al Fald kunde 
der da ikke være Tale om egentligt Forbund, førend selve 
Fredstraktaten var kommen i Stand og ikke havde kunnet



føre til Resultat. Forøvrigt indskrænkede han sig til at tage 
Kurtzes Bemærkninger ad referendum*)•

Men heller ikke hos Kejseren havde Kurtzes Raad om 
strax at opgive Haabet om et Resultat af Fredsunderhandling
erne fundet et villigt Øre. Ogsaa han var efterhaanden 
kommen noget tilbage fra at fæste sin Lid til en Alliance 
med Danmark. Frygten for, at Hamburg ved Eftergivenhed 
fra hans Side mod Christian IY’s Ønsker skulde blive drevet 
til at søge Hjælp andetsteds, særligt hos Generalstaterne, var 
bleven stærkere hos ham, og Gesandter fra Hansestaden 
trængte ind paa ham om Udstedelsen af det Mandat, han 
hidtil havde holdt tilbage. Paany henvendte han sig til Kur
fyrsterne for at høre deres Mening om Elbtolden, og paany 
fik han det.Svar tilbage, at man maatte vente med at vise 
Eftergivenhed mod Kongen, indtil man havde fuldkommen 
Sikkerhed for hans Hjælp; paa den anden Side fraraadede 
de dog at udstede det omtalte Mandat, førend man saa, 
hvorledes Forhandlingerne stillede sig i Lubeck. Øgsaa Rigs- 
hofraadet udtalte sin Mistillid til det danske Forbund* 2). 
Under disse Forhold gav Kejseren kun sin Gesandt Ordre til 
at søge at forberede Christian IV paa en væbnet Samvirken og 
til fremfor alt at sikre sig, at Kongen ikke støttede noget, der 
vilde krænke Rigets Højhed, Regalier og Besiddelser; men ved 
Siden heraf sendte han Kurtz et Lejdebrev for en fransk Ge
sandt til at være tilstede ved Underhandlingerne med Sverig 
i Lubeck, og gav ham Fuldmagt til at udstede Lejdebreve for 
de tydske Fyrster og Stænder, som ikke ved at antage Prag- 
freden havde opnaaet Udsoning med ham (nondum reconciliati),
og som maatte ønske i de svenske Befuldmægtigedes Følge

. * :<

*) Lippe til Reventlov, Lubeck 15. Maj (Østrig Nr. 41), og til Kurtz, 
15. Maj. Kurtz til Lippe, 29. Maj, til Kejseren 30. Maj, 11. Juni 
(W. A.). Christian IY til Klein, 11. Maj (Friedens verhandl. u. Alli
ancen Nr. 1). Instrux for Lippe, 6. Maj. Kleins Relation til Chri
stian IY, Gltickstadt 31. Maj (Østrig Nr. 41).

2) Kejseren til Johan Georg, 9. Juni og 10. Juli. Johan Georg til 
Kejseren, 26. Juni, til Kurf. Maximilian og Kurf. af Mainz, 3., 11. 
og 25. Juli. Maximilian til Johan Georg, 2. Juli. Georg Vilhelm 
til Kejseren, 23. Juni. Kurf. af Koln til Kurf. af Mainz, 11. Juli 
(D. A.). Rigshofraadets Resolution af 25. Juni (W. A.).



at komme til Lubeck for at give disse Oplysninger eller Vej
ledning med Hensyn til et eller andet Punkt. Saaledes for
udsatte Kejseren ikke alene vedblivende Fredsforhandlingernes 
virkelige Begyndelse, men indrømmede ogsaa en Forbin
delse mellem Frankrigs og Sverigs Traktater, uden at han dog 
derved havde opgivet at arbejde paa, at Underhandlingerne i 
Koln og Lubeck skulde kunne begynde til forskjellig Tid l).

Christian IV havde imidlertid paa sin Side fortsat sine 
Bestræbelser for at fremskynde Aabningen af Fredsforhand
lingen i Lubeck, saaledes at den blev saa lidet indviklet som 
muligt og saa lidt som muligt fik Karakteren af en Univer
saltraktat. Situationen var yderst vanskelig for ham; Opfor
dringer af den mest modsatte Art rettedes til ham fra de for- 
skjellige Sider, det gjaldt stadigt om at sondre mellem paa- 
lidelige og upaalidelige Forsikringer og Meddelelser. Overfor 
fremmede gjorde han et mørkt og indesluttet Indtryk2). 
Den engelske Afsending Sir Thomas Roe skrev træffende 
hjem, at Christian IV søgte sin Sikkerhed mellem Tjørne 
uden at vide, hvad han skulde støtte sig t i l3). Foreløbigt 
syntes der dog at aabne sig den fordelagtige Udsigt, at Sal- 
vius heller ikke stillede for store Fordringer til Begrebet Uni
versaltraktat. Da Klein, der med den største Iver for om 
mellem de forskjellige Gesandter, i Begyndelsen af Juni for
handlede med Salvius, modsagde denne bestemt de Kejser
liges Paastand om, at Sverig vilde bringe alle Europas For
hold ind under sit Raaderum; tvertimod skulde der ved Uni
versalfred kuja forstaas en gjennemgaaende Fred i Tydskland 
med Hensyntagen saa vel til Frankrigs som til Sverigs Inter

1) Lejdebrev for en fransk Gesandt af 4. Maj og Fuldmagt for Kurtz 
af 25. Maj (Østrig Nr. 41). Kejseren til Kurtz, 25. Maj (D. A.). 
Jvfr. Kurtz til Kejseren, 28. Juni (W. A.).

2) Optegnelse af Roe af 14. Juni i Thomas Roe, A journal of my em- 
ployment into Germany and copyes of my instructions, letters 
written and other negociations anno 1638 with the king of Den- 
mark and the ambassadors of France and Suede, Mons. d’Avaux and 
Mons. Salvius. Afskrift efter Originalen i British Museum i Ny 
kgl. Samling 4to 1019. Hvor i det følgende Roes Breve og For
handlinger anføres uden nærmere Citat, er denne Dag- og Kopibog 
Kilden.

3) Roe til Northumberland, 1. Juni.



esser i dette Rige og med Restitution af deres depossederede 
tydske Forbundne; men til at vente paa Frankrigs Udsoning 
med Østrig og Spanien, paa Nederlandenes Fred med Spa
nien eller paa Ordningen af de italienske Forhold var Sverig 
ikke forpligtet1). Det tilfredsstillende i denne Erklæring for- 
dunkledes imidlertid noget ved Salvius’s samtidige Forsøg paa 
at mistænkeliggjøre Kejserens Holdning overfor Danmark som 
sigtende til at frigjøre sig for Christian IV’s Mægling og til
lige ved hans bestemte Forlangende om Pfalzgrevens Del
tagelse i Fredstraktaten, hvilken man vidste var Kejseren i 
højeste Grad imod, samt særligt ved den Vægt, han lagde 
paa Lejdebrevene, hvis Form uden Eftergivenhed paa begge 
Sider saa let kunde trække Traktatens Begyndelse ud i det 
uendelige2). At Salvius tilmed paa samme Tid overfor Roe 
ud trykte Ønsket om at blive fri for Christian IV som Mægler, 
var vel ubekjendt for denne3).

Lejdebrevenes Form blev snart Kjærnen i Forhandling
erne. Efterat Kurtz havde modtaget dem fra Kejseren, over
sendte han i Midten af Juni Afskrifter af dem til Christian 
IV 4). Men da Salvius og d’Avaux bleve bekjendte med dem, 
fremkom de med de alvorligste Indvendinger. I Virkeligheden 
aabenbarede der sig ogsaa betydelige Principspørgsmaal under 
de tilsyneladende uvæsentlige Former. Kejseren havde ikke 
selv udstedt Lejdebrevene for de tydske Fyrster; thi han an- 
saa det for under sin Værdighed at udstede dem til saadanne, 
som han kun saa under Synspunkt af oprørske Vasaller. Han 
havde ikke heller indrømmet dem Ret til at # optræde som 
selvstændigt forhandlende Parter, de maatte kun være tilstede 
i Lubeck for at give Oplysninger til de svenske Gesandter,

J) Noget mere svævende var den svenske Regerings Erklæring af 30. 
Juni 1638 til Vibe, at den ved en Universaltraktat forstod en Trak
tat, som udstraktes til alle Kroner, Republiker, Fyrster og Stænder, 
som vare indviklede i den tydske Krig (S. R. R.).

2) Kleins Beretning af 6. og 7. Juni (Østrig Nr. 41).
3) Roe til Northumberland, 1. Juni.
4) Kurtz til Christian IY, 22. Juni. Med det førnævnte Lejdebrev for 

en fransk Gesandt og Fuldmagt til Léjdebreve for de tydske Fyrster 
fulgte Fuldmagten for ham selv til Forhandling med Sverig og dets 
Konfødererede og Adhærenter (af 1. Febr.) og Lejdebrev for Salvius 
(af 18. Januar) (Østrig Nr. 41).



der skulde varetage deres Interesser. Han havde dernæst ind
skrænket Lejdebrevene til dem, som ikke havde antaget Prag- 
freden; denne Fred skulde saaledes staa urokket for dem, som 
tvungne af Forholdene havde tiltraadt den; om en General- 
traktat for Tydskland var der saaledes ikke Tale, saameget 
mindre som han ved ikke at nævne Fyrsterne og Stænderne 
enkeltvis havde forbeholdt sig Magt til at udelukke enkelte. 
Det var overfor dette kejserlige Standpunkt, at Salvius og 
endnu stærkere d’Avaux paa Frankrigs Vegne opstillede ganske 
de modsatte Fordringer: Kejserens egen Underskrift paa
Lejdebrevene, Anerkjendelse af Fyrsternes Ret til at forhandle 
selvstændigt og ikke gjennem de svenske Gesandter, Nævnel
sen af enkelte Fyrster og Udeladelsen af Udtrykket nondum 
reconciliati. Den sidste Fordring blev dog foreløbigt ikke 
fremsat med særlig Styrke fra Salvius’s Side1). Vel havde 
den svenske Regering i en Erklæring til Vibe angivet, at den 
ved sine Konfødererede og Dependenter forstod alle dem, som 
havde allieret sig med den til Religionens og «det gemene 
Væsens» Opretholdelse, ikke alene dem, som endnu vare under 
Vaaben eller fordrevne fra deres Lande, men ogsaa dem, som, 
først forførte af Pragfreden, siden havde fortrudt den og an
holdt om fuldkommen Restitution, eller som beklagede sig 
over, at de ved Freden givne Løfter ikke vare bievne holdte; 
men senere bleve Ordrene til Salvius angaaende nondum re
conciliati mere svævende2). Desto stærkere fastholdt imidler
tid d’Avaux Udeladelsen af dette Udtryk. Sagen var, at den 
franske Regering, selv om den i og for sig ikke brød sig om 
de saakaldte Udsonedes Skjæbne, dog paa engang havde In
teresse af en gjennemgribende Omordning af det tydske Riges 
Forhold, hvorved det østrigske Huses Magt kunde blive svæk
ket, og ønskede, at Fredsunderhandlingernes Aabning i Liibeck 
maatte trækkes ud, lige indtil dens egne kunde begynde i 
Koln. Men en Betingelse for dette sidste var Spaniens Ud
stedelse af Lejdebreve for Frankrigs Forbundne, Nederlandene 
og visse italienske Fyrster. Herpaa nægtede Spanien for * 8

*) Salvius’s udaterede Replik (Østrig Nr. 41).
8) Den svenske Regering til Vibe, 30. Juni, og Instrux til Salvius, 

11. Aug. (S. R. R.).
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Tiden bestemt at gaa ind, og saaledes var det imod Frank
rigs Ønske, at Underhandlingerne i Liibeck fremskyndedes*). 
Men her viste der sig en væsentlig Uoverensstemmelse mel
lem den franske og svenske Regering, som det allerede kan 
ses af Salvius’s før omtalte Svar til Klein. Traktaten af 24. 
Februar havde langtfra fjernet alle Differenser mellem de to 
Magter, og Forholdet mellem d’Avaux og Salvius var rigt paa 
skarpe Kanter. Yel talte den svenske Regering stadigt om, 
at Fredsforhandlingerne skulde føres i Fællesskab med Frank
rig og aabnes paa samme Tid, men ved Siden heraf gik der 
Beklagelser over, at Frankrig var tilbøjelig til at overskride 
Traktatens rette Grændser for at holde Sverig fast til Krigen 
mod Kejseren, ligesom der ogsaa viste sig Ulyst til at staa 
ved Fordringen om Lejdebreve for Generalstaterne og de ita
lienske Fyrster* 2).

Der laa i denne Uenighed mellem Salvius og d’Avaux 
en Fordel for Christian IY, forsaavidt som den kunde komme 
til at fremme et Brud mellem de to Magter, men foreløbigt 
vare de Vanskeligheder, Lejdebrevene gave Anledning til, en 
overvejende Ubehagelighed; thi, som Pentz, der i Midten af 
Juni var vendt tilbage til Holsten fra Wien, og som trods 
sin Modgang ikke lagde Skjul paa sine blivende Sympathier 
for Kejseren, fremhævede i en Samtale med Roe, Danmarks 
Interesse laa i en hurtig Fred for at forhindre Sverig i at faa 
Pommern3). Andre Omstændigheder forværrede desuden Si
tuationen for Christian IV. D’Avaux gjorde sit til at mis- 
tænkeliggjøre Kongen saavel overfor Salvius som overfor den
svenske Regering, blandt andet ved at referere en gammel 
Ytring af Christian IV, vel fra 1634, om at han ikke vilde

J) Jvfr. Avenel, Lettres de Richelieu VI, 37, og Ludvig XIII til 
d’Avaux, 7; Aug. 1638 (P. A.)

2) Den svenske Regering til Vibe, 30. Juni, og til Salvius, 26. Maj og 
27. Juli (S. R. R.).

•) Roes Optegnelser, 14. Juni og 2. Juli. Under 15. Juni omtaler han 
Pentzes »uforskammede« Tale ved et Taffel hos Kongen og tilføjer, 
»han er helt solgt til det kejserlige Parti«. Mærkes kan det ogsaa, 
at Kurtz i sin Skrivelse til Kejseren af 10. Septbr. omtaler dennes 
Ordre til sig om at have særlig Tillid til Pentz (W. A.).



taale, at Sverig fik Pommern1). I Begyndelsen af Juni var 
dernæst Sir Thomas Roe efter et kort Besøg hos Christian IV 
i Gliickstadt kommen til Hamburg. Han havde, som tidligere 
omtalt, til Hovedopgave at gjennemføre en Forbundstraktat 
mellem sin Konge, Frankrig, Sverig og Generalstaterne. Men 
hans Interesse ved dette Forbund bestod alene i Pfalzes Til- 
bagegivelse til Kurfyrst Frederiks Æt, og han havde kun lidet 
at byde sine Modparter til dette Formaals Opnaaelse. Hver
ken Frankrig eller Sverig knyttede nogen særlig Interesse til 
Forbundets Gjennemførelse, Opgaven for dem var væsentligt 
kun at holde England borte fra Forhandlinger med Kejseren2). 
For Frankrig var desuden hele det pfalziske Spørgsmaal nær
mest et Middel til at trække Fredsunderhandlingerne i Lang
drag; det ønskede ganske vist ikke, at Kejseren eller Spanien 

' maatte beholde noget af Pfalz, men det havde egentligt ikke 
noget imod Kurfyrsten af Baierns Besiddelse af Øvrepfalz og 
betegnede det endog som Galskab at ville berøve Kurfyrst 
Maximilian Kurværdigheden3). Roe gjennemskuede snart Si
tuationen, han nærede Frygt for, at ved de paatænkte Freds
underhandlinger i Lubeck den pfalziske Sag skulde blive ofret, 
og han fandt en Bestyrkelse for denne Frygt, naar han hørte 
Pentz «med et spansk Skuldertræk» fremhæve de uovervinde
lige Vanskeligheder ved at skaffe Pfalzgreven Lejdebrev. Under 
disse Forhold ansaa han det for sin Pligt at søge at bringe 
Underhandlingerne i Lubeck til at strande og fremstillede i 
den Hensigt for de danske Ministre Kejseren som ilde stemt 
mod den danske Mægling. Derimod gjorde han sig Umage 
for at vin.de Christian IV for en særlig Traktat med Eng
land ; blev det almindelige Forbund ikke til noget, kunde det 
nemlig være en Fordel at have knyttet Danmark til sig, 
blandt andet af Hensyn til Sverigs for Englands Handel saa 
farlige Magt i Østersøen; han fornyede derfor de siden 1634 
saa godt som afbrudte Forhandlinger om Fornyelse af de

x) d’Avaux til Rorté, 3. Juli (Bibi. nation.). Jvfr. Ludvig XTTT til 
d’Avaux, 7. Aug. (P. A.).

J) Avenel, Lettres de Richelieu VI, 9—12, 136 f. Den svenske Rege
ring til Salvius, 30. Juni, 27. Juli, 22. Septbr. (S. R. R.).

3) Instruxer for d’Avaux, 7. Marts og 11. Septbr. 1638, og for Ge
sandterne til Køln, 1638 (P. A.).



gamle Forbund mellem de to Riger. Christian IY’s Svar var 
imidlertid foreløbigt kun køligt; han kunde paa dette Tids
punkt ikke ønske at binde sig, og Roes Optræden forviklede 
Forholdene *).

En endnu større Ubehagelighed var det imidlertid for 
Kongen, at hvad der paa én Maade kunde synes at tjene 
hans Formaal, paa en anden Maade rummede en ikke ringe 
Fare. Sagen var, at Uenigheden' mellem d’Avaux og Salvius 
paany kaldte Separatunderhandlingerne mellem den svenske 
og den kejserlige Gesandt til Live bag Kongens Ryg. De 
kunde let knjrttes til Fortiden, idet de af de lauenburgske 
Hertuger indledede Underhandlinger, som før bemærket, vel 
vare sygnede hen, men aldrig formeligt afbrudte* 2), noget som 
Christian IV ikke havde undladt at beklage sig over 3). Den 
svenske Regering i Stockholm saa ganske vist kun med Mis
tillid hen til disse Forhandlinger, og da Salvius i Begyndel
sen af April forespurgte, om han hemmeligt skulde indlede 
Underhandlinger med Kurtz, fik han. et bestemt afvisende 
Svar4). Ikke desto mindre se vi ham dog i Slutningen af 
Juni underhaanden og anonymt gjennem de nævnte Hertuger 
overgive den kejserlige Gesandt et Fredsforslag, der gik ud 
paa Forpommerns Afstaaelse til Sverig som Len af Riget, 
Betaling til Krigsfolket og Amnesti for visse særligt nævnte 
Stænder5). Man fristes til at sætte dette hemmelige Forslag 
i Forbindelse med en anonym Skrivelse fra Hamburg af Maj 
Maaned, hvori det tilraadedes at afslutte en Partikulærfred 
med Kejseren og gaa mod »Jyden«, noget man aldrig vilde 
faa bedre Lejlighed til end nu6). Der er en Mulighed for, 
at man herigjennem kan skimte Salvius’s sande personlige

!) Roes Optegnelser, 2. Juli. Roe til Reventlov (eller Pentz), 6. Juni 
(England Nr. 46), til Reventlov, 19. Juni, til Northumberland, 
1. Juni, til Cooke, 8. Juni. Roe til Christian IV, 14. og 16. Juni 
(England Nr. 34). Christian IV til Roe, 15. Juni. Udateret Be
retning af Klein (Friedensverhandl. u. Alliancen Nr. 1).

a) Jvfr. Kejseren til Johan Soldner, 8. Febr. 1638 (D. A.).
3) Christian IV til Kejseren, 22. Marts (W. A.). Kejseren til Christian 

IY, 26. April (Østrig Nr. 41). Kejseren til Kurtz, 26. Juni (D. A.).
4) Den svenske Regering til Salvius, 7. og 21. April (S. R. R.).
*) Kurtz til Kejseren, Tollenspieker 4. Juli (W. A.). Odhner S. 60.
®) Skrivelse af 30. Maj 1638 (S. R. R.).



Mening. Foreløbigt fik nu Sagen vel ikke nogen større Be
tydning; Kurtz afviste ikke fuldkomment de hemmelige Til
bud, men stillede sig dog køligt til dem. Tanken var allige
vel hverken gjemt eller glemt, som det snart skal ses.

Christian IY havde under disse mislige Forhold først og 
fremmest sin Opmærksomhed henledet paa at befæste sin 
Stilling som Fredsmægler og fjerne Stridspunkterne om Lejde
brevene. Efterat Grev Kurtz paa hans Opfordring havde 
taget fast Ophold noget nærmere ved Hamburg i Tollenspieker, 
fandt der i Slutningen af Juni og Begyndelsen af Juli For
handlinger Sted mellem ham og Grev Pentz i Bergedorf. 
Pentz opnaaede en Forsikring om, at andre Interponenter 
ikke paa nogen Maade skulde skade den danske Mægling; 
med Hensyn til Lejdebrevene var Kurtz derimod mindre til
gængelig; han skød Skylden for Vanskelighederne over paa 
Modstanderne og beklagede sig særligt over de Intriguer, der 
kom fra d’Avaux, denne franske Gesandt, med hvem han er
klærede slet ikke at have noget at gjøre. Dog synes han 
nu eller kort efter at have stillet særlige Lejdebreve i Ud
sigt for Landgrevinden af Hessen og for Hertug Bernhard af 
Sachsen-Weimar; men ved Siden deraf søgte han ogsaa at 
kaste Mistanke over paa Sverig for ikke at ville Freden; det 
gjaldt for ham at vinde Terræn for et muligt dansk-kejser
ligt Forbund, som han haabede at stemme Kongen gunstig 
for ved en Rejse til ham i Gluckstadt. Ogsaa Salvius frem
førte overfor Pentz bitre Klager over d’Avaux og Richelieu 
som Hindringer for Freden, og under disse Omstændigheder 
bestemte Christian IV sig til at forsøge, hvad der kunde ud
rettes ved direkte Underhandlinger i Stockholm1)*

For imidlertid at fjerne en af Hindringerne for Freds
traktaten fattede Christian IV paa dette Tidspunkt, maaske 
paa Tilskyndelse af Kurtz2), ogsaa en anden Tanke, nemlig 
den at søge at faa det pfalziske Spørgsmaal skilt fra den al

x) Christian IV til Kurtz, 8. Juni. Pentzes Relation til Christian IY, 
Gluckstadt 16. Juli (Østrig Nr. 41). Kurtz til Kejseren, 3., 10., 
18., 20. og 23. Juli, og til Pentz, 2. Aug. (W. A.). Klein til Chri
stian IY, 24. Juli, og Salvius’s Erklæringer af 11. Juli og 25. 
Septbr. (Østrig Nr. 41).

2) Jvfr. Roe til Canterbury, 29. Juni.
Fridericia: Danm. ydre polit. Hist. II. 6



mindelige Fredsforhandling og henvist til en Separattraktat. 
Spørgsmaalet om. Pfalzgrevens Adgang til Kongressen i Lu- 
beck vilde falde bort, et af Hoved stridspunkterne vilde iso
leres, og hvis det skulde lykkes at naa til en Overenskomst, 
vilde Frankrig og Sverig derved miste et af Paaskudene over
for den protestantiske Verden til Krigens Fortsættelse. I 
Slutningen af Juli gav Kongen Frederik Gunther Ordre til 
at begive sig til den pfalziske Agent Rusdorf i Hamburg for 
at bevæge ham til igjennem Kongen at indlede Underhand
linger og angive sine Betingelser for en Udsoning; hanskulde 
stille i Udsigt, at der ad denne Vej vilde kunne opnaas mere 
end i Lubeck, naar der blot ikke forlangtes Urimeligheder af 
Kejseren. Gunther skulde gjøre de samme Betragtninger 
gjældende overfor Roe med den Tilføjelse, at Frankrigs og 
Sverigs Planer derved vilde blive til intet; thi naar Pfalzgre- 
ven blev tilfredsstillet, havde de andre tyd ske Fyrster ikke 
meget at sige1). Øjeblikket var imidlertid næppe heldigt 
valgt til dette Forsøg. Pfalzgrev Karl Ludvig havde siden 
Foraaret 1638 uden at oppebie det tvivlsomme Udfald af Di
plomatiets Bestræbelser søgt ved eget Initiativ at give Be-

i

givenhederne en for sig gunstigere Gænge. Han havde op- 
naaet Pengeunderstøttelser fra sin Onkel Karl I og fra Gene
ralstaterne2) ; herfor havde han- hvervet Tropper i Neder
landene og det nordvestlige Tydskland, hjulpen af sin Broder, 
den senere i Englands Historie saa bekj endte Pfalzgrev Ru- 
precht. Vel havde Begyndelsen ikke været heldig; men netop 
ved Midsommertid stod han beredt til Fremrykning. Selv 
en saa besindig Statsmand som Sir Thomas Roe knyttede 
Forhaabninger til hans Planer, lidet anende, hvad Resultatet 
skulde blive 3). Det var derfor rimeligt, at hverken han eller 
Rusdorf stillede sig gunstig til Christian IV’s Forslag. Roe 
saa deri kun et Kunstgreb , af Kurtz og nærede desuden en 
stor Mistillid til Gunther, hvem han ansaa for Advokat for 
den kejserlige Sag ligesom Pentz4).

J) Christian IY’s egh. Brev til Pr. Giinther, 31. Juli.
2) Bommel VIII, 534. Hausser, Geschichte der rheinischen Pfalz II, 55!. 
*) Boe til Dronning Elisabeth af Bohmen, 20. Juli.
4) Boe til Cooke, 3. Aug., og hans Optegnelse af 4. Aug.



Imidlertid ankom nu Grev Kurtz den 1. August til Gluck- 
stadt. Han havde nogen Tid i Forvejen skrevet hjem, at 
Sagen var moden til denne Rejse. Nu eller aldrig, havde 
han udtalt, maatte Christian IY kunne overbevises om Sverigs 
TJtilbøjelighed til Fred. Maaske regnede han ogsaa paa, at 
den Omstændighed, at Hertugerne af Sachsen - Lauenburg, 
Kongens Medbejlere til Mæglerhvervet, vare i Færd med at 
rejse bort, skulde gjøre et gunstigt Indtryk paa Christian IV. 
Tillige opfordrede omtrent samtidigt baade Kurfyrsten af 
Baiern og Kurfyrsten af Brandenburg Kongen til aktive Skridt*). 
Kurtz havde heller ingen Grund til at beklage sig over den 
ydre Form, med hvilken han blev modtagen. Kanonsalver 
hilsede ham, da han holdt sit Indtog; Christian IY hørte 
med blottet Hoved paa den Tale, hvori han ved sin Audiens 
den 3. August udviklede sit Ærinde; ved de gjentagne Tafler 
drak Kongen Skaaler for Kejseren og Kongen af Spanien, 
og Skaalerne ledsagedes af Kanonsalut, der ved en af Mid
dagene endog beløbe sig til 474 Skud. Christian IY’s Pragt
lyst lagde sig for Dagen her som i sin Tid ved Brylluppet i 
Kjøbenhavn. Men mindre Aarsag havde den kejserlige Ge
sandt til at være fornøjet med det reelle Udbytte af sin Sen- 
delse. Han var strax gaaet til Kjærnen af, hvad han havde 
at sige. Den svensk-franske Alliance, udtalte han, havde 
forandret hele Situationen; siden dens Afslutning søgte Sverig 
kun Udflugter og vilde ikke Freden. Dets Hensigt var at 
beherske det baltiske og oceaniske Hav. Derfor ønskede han 
at høre Christian IY’s Mening om, hvorledes den tidligere 
omtalte Konjunktion kunde sættes i Værk og en saadan 
Krigsmagt stilles imod Frankrig og Sverig, at disse Magters 
fjendtlige Hensigter kunde tilintetgjøres, en billig Fred op- 
naas og det rolige Samkvem og den fri Handelsforbindelse 
bevares mellem det romerske Rige og Danmarks Krone. 
Med Snildhed havde han stillet Spørgsmaalet om Herredøm
met paa Havet frem som det, der skulde rokke Kongen. Men

*) Kurtz til Kejseren, 23. Juli, 18. og 20. Aug. (W. A.). Christian IY’s 
Svar af 13. Juli paa Georg Vilhelms Skrivelse af 1. Juli (Friedens- 
verhandl. u. Alliancen Nr. 7). Maximilian til Christian IY, 12. Aug. 
(Baiern Nr. 3).



Christian IV holdt sig desuagtet tilbage. Han svarede, at 
han endnu ikke havde opgivet ethvert Haab om Resultat af 
Forhandlingerne; særligt var det nødvendigt at oppebie, hvad 
hans nye Anstrengelser i Stockholm vilde føre til. Derfor 
kunde han for Øjeblikket ikke indlade sig videre paa den 
foreslaaede Konjunktion, end tidligere var sket. Ved Siden 
heraf undlod han ikke at forestille Vigtigheden af at tilfreds
stille Kongen af England i det pfalziske Spørgsmaal for der
ved at isolere Frankrig og Sverig1). Trods det forsigtige 
Svar følte Kongen sig imidlertid vistnok noget trykket af 
Situationen. Han forlod i al Fald pludseligt Gluckstadt og 
rejste til Kjøbenhavn, efter Sigende til sine holstenske Raa- 
ders Forbauselse og kun med Christian Pentzes Vidende2). 
At Kurtzes Opfordringer havde gjort et vist Indtryk, i det 
mindste paa Kongens Ministre, fremgik ogsaa deraf, at Kans
leren Ditlev Reventlov, der dog langtfra gjaldt for saa kejserlig
sindet som Pentz eller Giinther3), overfor den kejserlige Ge
sandt udlod sig med, om ikke Holsten, Bremen, Brunsvig, 
Lubeck og Hamburg kunde stille sig i en Forfatning, saaledes 
at deres Regimenter stilledes til Kejserens Tjeneste; ja han 
tog end ikke i Betænkning mere aabenlyst at ytre, at Kongen 
ikke længere kunde taale Vaabnene saa nær ved sig, men 
paa en eller anden Maade maatte kaste sin Magt i Vægt- 
skaalen 4).

Foreløbigt var nu Blikket vendt mod Stockholm. Umid
delbart før Kurtzes Ankomst havde Christian IV afsendt Chri
stian Ulrik Gyldenløve dertil for i Forening med Residenten 
Peder Vibe at søge at fjerne Hindringerne for Fredstrak
taten. Først i den sidste Uge af August forebragte de dog 
deres Ærinde for den svenske Regering med Klage over, at 
Salvius manglede Fuldmagt til Underhandlingerne, og med 
Gjentagelse af Kongens gamle Opfordring til at lade Mødet 
i Lubeck med Kejserens Gesandt blive aabnet og Vanskelig

*) Kurtzes mundtlige Koredrag af 13. Aug. Christian IY til Kurtz, 4. 
Aug. (W. A.)

2) Roe til Karl Ludvig, 14. Aug. Kongen kom d. 18. Aug. til Kjøben
havn (Danske Samlinger 2. R. IH, 387).

3) Se dette Skrift I, 96.
4) Kurtz til Kejseren, 18. Aug. (W. A.) Roe til Cooke, 17. Aug.



hederne ved Lejdebrevene blive afgjorte ved selve dette; de 
undlode ikke heller at beklage sig over d’Avaux og den Ind
flydelse, han havde paa Salvius’s Holdning. Det Svar, de 
fik, var imidlertid kun køligt. Man fastholdt Alliancen med 
Frankrig, der nødvendiggjorde Aftaler med d’Avaux, og vilde 
ikke vige fra, at Enighed om Lejdebrevene maatte gaa forud 
for Bestemmelse af Tiden til Fredsmødet. Det var med ufor
rettet Sag, at Gyldenløve vendte tilbage x).

Situationen forandredes dog ikke derved, som vel Kurtz 
havde haabet. Det er muligt, at Christian IY fra sit Op
hold i Kjøbenhavn har medbragt det Indtryk, at hans Rigs- 
raader stadigt vare imod ethvert aktivt Skridt, skjøndt der 
ikke havde fundet noget Rigsraadsmøde Sted* 2). Vist er det, 
at da han allerede den 14. September var vendt tilbage til 
Gluckstadt, lod han atter Kurtz forstaa, at han endnu ikke 
ansaa Tiden for kommen til et Brud med Sverig3). For
øvrigt fortsatte han sine Bestræbelser for en Overenskomst 
om Lejdebrevene. Salvius fastholdt foreløbigt sit tidligere 
Standpunkt og slog overfor Reventlov paa, at Hertugerne af 
Sachsen-Lauenburg havde stillet Indrømmelser i Udsigt fra 
Kurtz om, at de forbundne Fyrsters Gesandter skulde have 
selvstændig Adgang til Forhandlingerne. Hans Stilling var 
imidlertid ikke uden Usikkerhed. Han havde Ordre fra sin 
Regering til at gjøre d’Avaux de ivrigste Forestillinger mod 
hans Forlangender; han modtog fra Christian IV og andre 
Meddelelser, der gik ud paa, at Frankrig forhandlede særskilt 
med Fjenden, og han var næppe fuldt beroliget ved d’Avaux’s 
Benægtelser og hans Omsætning af Yirgil i Udbrudet: Quid-

’) Instrux for Gyldenløve og Yibe, 29. Juli (Beg. 27, Sverig Nr. 281). 
Deres Indlæg af 26. Aug. og Svaret af 31. Aug. (Wederlåggning 
Fol. Yij—Xij.). Jvfr. den svenske Rigsraadsprotok., 28. Aug.

2) Roe til Dronningen af Bohmen, 18. Septbr. Paa et Stændermøde i 
Odense i Slutningen af Juni havde Adelen i Spidsen for en Bevil
ling af Penge og Soldater stillet en Opfordring til ikke at give 
Naboerne Anledning til Mistanke (29. Juni 1638. Oluf Daas Pro- 
vindsiallandebog, Add. Fol. 96, U. B.). Jvfr. forøvrigt om dette 
Møde Nyt histor. Tidsskrift I, 435, 457—59 og Danske Samlinger 
2. R. m , 387.

3) Danske Samlinger 2. R. III, 387. Kurtz til Kejseren, Stade 12. 
Oktbr. (W. A.).



quid id est, timeo Danos et dona ferentes. Hans egne Sym- 
pathier gik i Retning af Separattraktat med Kejseren, fra 
hvilken han vel haabede tilsidst at kunne udelukke Christian 
IV ; men hans Regerings Ønske var det ikke at bryde med 
Frankrig1). Ved alt dette fik hans Holdning, som det snart 
viste sig, et vaklende Præg. Kurtz afviste Paastanden om, 
at han havde givet Udsigt til bedre Løfter gjennem Her
tugerne; derimod foreslog han Reventlov at enes med Chri
stian IV om Forslag til Lejdebreve under Forbehold af Kej
serens Ratifikation; han søgte vistnok tillige at lokke Kongen 
til Tilsagn om Forbund, naar dette Forslag blev forkastet2). 
Uden at gaa ind paa denne Betingelse, opstillede Christian IV 
et Udkast. Det lød paa, at alle Sverigs tydske Forbundne, 
som endnu ikke vare forsonede med Kejseren, skulde kunne 
sende deres Gesandter til Lubeck for at forhandle om Freden 
igjennem de svenske Befuldmægtigede. Dette almindelige 
Lejdebrev skulde underskrives af Kejseren, der tillige skulde 
udstede særlige Passer for Hertug Bernhard og Landgrev
inden af Hessen3). Da Reventlov forelagte Salvius dette Ud- *
kast, afgav denne den 29. September vistnok uventet nok en 
højst imødekommende Erklæring. Den gik nemlig ud paa, 
at han med Undtagelse af nogle ubetydelige Punkter gik ind 
paa Kongens Udkast, forsaavidt som bedre ikke kunde opnaas, 
og under Forbehold af, at det ikke var til Skade for de tyd ske 
Stænder; han tilføjede, at han ønskede at begynde selve For
handlingerne i Slutningen af November, idet han ikke tviv
lede paa, at den franske Gesandt ogsaa var beredt til at gaa 
ind derpaa4). Men har han i Virkeligheden næret dette 
Haab, blev det snart skuffet. D’Avaux, hvis Regering ønskede 
hele Sagen trukken i Langdrag, indtil den havde Spaniens

J) Kurtz til Kejseren, 5. Oktbr. (W. A.). Salvius til d’Avaux, 3. Septbr., 
og d’Avaux’s Svar af samme Dag (Bibi. nation.; det sidste Brev 
har til Datum Aaret 1639, hvilket vistnok maa være en Skrivfejl 
for 1638). Den svenske Regering til Salvius, 15. Septbr. (S. R. R.). 
Jvfr. d’Avaux til Rorté, 4. Septbr. (Bibi. nation.).

2) Kurtz til Kejseren, 5. Oktbr., sammenlignet med en udateret Efter
skrift (W. A.)

s) Udkastet af 27. Septbr. (Østrig Nr. 41).
*) Østrig Nr. 41.
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Lejdebreve for Generalstaternes Befuldmægtigede '), protesterede 
mod Salvius’s Indrømmelser og fordrede Eredsmødet udsat. 
Overfor denne Protest holdt Salvius ikke Stand; i nye Konfe
rencer med Pentz og Reventlov i den første Uge af Oktober 
fordrede han paany Udeladelsen af Ordene nondum reconci- 
liati samt Udstedelse af Lejdebreve for Generalstaterne til 
Koln1 2). Netop i de samme Dage afgik der ogsaa Ordre fra 
Stockholm til ham om ikke at skille sig fra Frankrig, skjøndt 
Alliancen med denne Magt, hvad d’Avaux forøvrigt selv ind
rømmede, kun berettigede den til at tale om de tydske For
bundne 3). Imidlertid havde Kurtz indsendt Lejdebrevsud
kastet til Kejseren; han tillagde det ganske vist selv kun 
en ringe Betydning, idet han ikke troede paa, at Modstan
derne vilde antage det, men det gjaldt om at overbevise 
Christian IV om Kejserens Fredstilbøjelighed. Det var vist 
ogsaa tildels denne Betragtning, der bragte Ferdinand III til 
at gaa ind paa det. Thi sammen med et nyt Kreditiv for 
Kurtz sendte han en Skrivelse til Christian IV, hvori han 
indstændigt opfordrede denne til, hvis Sverig gjorde nye Ind
vendinger, da ifølge sine tidligere Tilbud at træde definitivt 
over paa hans Side og drive Fjenden bort fra Rigets Jordbund4). 
I Slutningen af November modtog nu Kurtz Lejdebrevene. 
Da han meddelte Christian IV dette, synes Kongen at have 
erklæret sig paa en Maade, der gav ham Haab om Brud med 
Sverig, hvis det ikke antog Passerne5). Vi vide vel ikke 
noget bestemt derom, men, som vi snart skulle se, tyde og
saa andre Omstændigheder paa, at Kongen paa dette Tids
punkt stærkere end hidtil har tænkt paa en i al Fald betin
get Optræden mod Sverig. Først vilde han dog gjøre de

1) Chavigny til d’Avaux, 13. Novbr. (P. A.).
2) Konferencer af 5. og 8. Oktbr. Salvius til Christian IV, 14. Novbr. 

(Østrig Nr. 41). Jvfr. d’Avaux til Richelieu, 24. Decbr. (P. A.).
3) Den svenske Regering til Salvius, 6. Oktbr. (S. R. R.).
4) Rigshofraadets udaterede Erklæring om Kurtzes Relation af 20. Oktbr. 

(W. A.). Kejserens Lejdebreve af 14. og 17. Novbr. i Overensstem
melse med Kongens Udkast og de af Salvius d. 29. Septbr. fore- 
slaaede Rettelser (Østrig Nr. 41). Kejseren til Christian IV, 10. og 
17. Novbr. (Østrig Nr. 35 b).

*) Kurtz til Kejseren, Wolfenbiittel 30. Novbr. (W. A.).



yderste Anstrengelser for at omstemme Salvius. Klein fik 
Ordre til at rejse til ham. Han skulde henlede hans Op
mærksomhed paa, hvorledes der underhaanden med Pavens 
Medvirkning dreves Underhandlinger mellem Prankrig og 
Spanien; hvad man kunde vente sig af disse, var klart, naar 
man hørte, at Frankrig nyligt havde tilsvoret Paven og hans 
Klerus, at dets Vaaben kun skulde bruges til den katholske 
Kirkes Fremme; store Yanskeligheder vilde rejse sig for 
S verig, hvis Traktaten i Koln begyndte før den i Lubeck1). 
Disse Forestillinger nyttede imidlertid ikke noget. Vel var 
Salvius, da Reventlov overbragte ham de kejserlige Lejde
breve, som sædvanligt først villig til Indrømmelser, men efter 
Forhandlinger med d’Avaux klagede han ikke alene over for- 
skj ellige mindre Mangler, men gjentog og det i den skarpeste 
Form de gamle saa tidt omtalte Principspørgsmaal. Med 
uforrettet Sag vendte Reventlov tilbage til G-luckstadt2).

Paa dette Tidspunkt greb et nyt Moment, Stillingen i 
den nedersachsiske Kreds, for Alvor ind i Situationen; men 
førend vi betragte disse Forhold, er det nødvendigt at kaste 
et Blik paa en samtidig med de skildrede Forhandlinger ind- 
truffen Begivenhed, der ganske vist blev uden betydeligere 
direkte Følger, men som kastede et ejendommeligt Lys over 
Stillingen og tjente til at forbitre Forholdet mellem Danmark 
og Sverig.

Svenskernes Besættelse af Østersøhavnene var stadigt en 
Torn i Øjnene paa Christian IY. Den saarede hans Følelse 
af, at Herredømmet over Østersøen tilkom ham, den med
førte ved det ny indrettede Toldsystem en Indskrænkning af 
Handelens Lethed og Frihed og formindskede derved Ind
tægterne af Sundtolden, og den var endeligt ent Trusel for 
Fremtiden. Havde den polske Told ved Danzig krænket 
ham, skjøndt den opkrævedes af en Stat, som han ved For
holdenes Magt var kommen til at staa i et vist Solidaritets-

J) Christian IV's Instrux af 30. Novbr. og en udateret Instrux for 
Klein (Friedensverhandl. u. Alliancen Nr. 1).

2) Pentz til Kurtz, Hamburg s/18 Decbr. (W. A.), til Christ. IY, 15/25 
Decbr. (Østrig Nr. 41). d’Avaux til Rorté, 11. Decbr. (Bibi. nation.). 
Christian IV til Salvius, 4. Decbr., og Salvius’s Svar, 10. og 15. 
Decbr. (Wederlåggning Fol. Xij-Yj. Østrig Nr. 41).



forhold til, saa gjaldt det i endnu højere Grad om de svenske 
Toldafgifter paa Pommerns og Meklenburgs Kyster. Hvor 
gjerne ønskede han ikke at være i Stand til at modsætte sig 
dem med væbnet Haand, hvor meget maatte han ikke kæmpe 
med sig selv eller sine Raadgivere for ikke at give sig sin 
inderste Tilbøjelighed i Vold! Og hvor ofte brød ikke denne 
Tilbøjelighed frem i halve Handlinger, som uden at føre til 
Maalet kun forbitrede Modstanderne! Der har i det fore- 
gaaende været Lejlighed til at se Exempler derpaa med Rugen 
og med Wismar. Aaret 1638 forøgede disse Exemplers Tal 
med flere, hvoraf ét havde særlig Betydning.

Pommerns og Meklenburgs Kyster havde siden den kej
serlige General Gallas’s Fremrykning i Efteraaret 1637 været 
en Skueplads for Krigslykkens Omskiftelser. I November 
dette Aar havde de kejserlige Tropper bemægtiget sig Wol- 
gast, i Eoraaret næste Aar var Garnisonen bleven indesluttet 
af Svenskerne og afskaaren fra Tilførsler til Lands. De 
Danske lode da bringe Proviant til den ad Søvejen, særligt 
ved Hjælp af deres Tolder ved Ruden. Sagen blev omtalt 
som en Fornærmelse i det svenske Rigsraad, Strømfelt fik 
Ordre til at gjøre Forestillinger i Kjøbenhavn, og Banér lagde 
Skibe foran Staden for at holde Øje med de Danske1).. I 
September kapitulerede Besætningen. Wismar havde de 
Svenske holdt; men Staden var truet af de Kejserlige. I 
Begyndelsen af 1638 haabede Christian IV at kunne benytte 
Situationen til at faa den ud af de Svenskes Hænder oq1 over 
i neutral Besiddelse. Han lod Vibe opfordre den svenske 
Regering til at afstaa den til Hertugen af Meklenburg for, 
som han sagde, at undgaa, at Spanierne bemægtigede sig 
den, og han rettede en Anmodning til Kejseren om, at ingen 
andre end Landsfyrsterne eller Borgerskabet maatte besætte 
den. Men den svenske Regering afslog at gaa ind paa Røm
ningen, og Sagen faldt bort2).

*) Den svenske Rigsraadsprotok., 4. April 1638. Den svenske Reg. til 
Strømfelt, 9. Juni (S. R. R.). Pufendorf S. 321.

2) Christian IY til Vibe, 5. Febr. 1638. Vibe til den svenske Rege
ring, 27. Febr. Den svenske Reg. til Vibe, 19. Marts (Reg. 27, 
Sverig Nr. 281). Christian IV til Kejseren, 9. Febr. (Staaten u. 
Regenten Nr. 18).



Til mere Vidtløftighed gav Warnemunde Anledning. Her 
var et af Hovedtoldstederne i Meklenburg, som Sverig havde 
Ret til fra Aaret 1632 af. Siden 1636, da der var krævet 
Told af den udvalgte Konge, Prinds Christians Heste paa en 
Rejse, han foretog til Meklenburg, synes Christian IV at have 
næret en særlig Antipathi imod dette Toldsted 1). I Novem
ber 1637 forespurgte han hos sit Rigsraad, hvad han skulde 
gjøre for at formaa Sverig til at afskaffe den derværende 
Told; han fik Anvisning paa udelukkende diplomatiske Skridt 
i Stockholm. Vibe gjorde da ogsaa Forestillinger derom i 
Marts 1638, men uden Resultat2). Netop i denne Maaned 
lykkedes det imidlertid de Kejserlige at bemægtige sig Warne- 
mundeskandsen. De Svenske sendte nu strax Skibe derhen 
for at fortsætte Licentopkrævningen paa Vandet og for at 
have Øje med Fjendens Bevægelser. Da bestemte ogsaa 
Christian IV sig til at handle. Han lod i Maj Maaned Kap
tajn Sivert Gabrielsøn afgaa derhen med fire Skibe for at 
forhindre de Svenske og maaske ogsaa de Kejserlige fra at 
tage Told af alle Skibe, der passerede til eller fra Rostock 
paa Vejen fra eller til Danmark. Tillige ønskede han imid
lertid at opnaa Skandsens Demolering og anmodede Grev 
Kurtz om at bevæge Gallas dertil. Dertil blev denne dog 
først villig, da han ud paa Efteraaret, trykket af de svenske 
Trøpper, kunde beregne det Øjeblik, da han ikke længere 
kunde holde Skandsen. Christian IV haabede en Tid paa 
selv at kunne afløse de Kejserlige i Besiddelsen af den, han 
vilde saa siden overdrage den til de meklenburgske Hertuger. 
Kurtz synes dog ikke at have villet gaa ind derpaa, og Af
talen blev da den, at Christian IV med Hjælp af Staden Ro
stock skulde lade den kejserlige Garnison føre til Liibeck3).

J) Slange S. 923.’
*) Christian IY til Rigsraadet, 17. Novbr. 1637, og dets Svar af 18. 

Novbr. Den svenske Reg. til Vibe, 19. Marts 1638, og Vibe til 
den svenske Reg., 21. Marts (Reg. 27, Sverig Nr. 281).

3) Instrux for Sivert Gabrielsøn af 29. April 1638 (Sjaell. Reg.). Den 
svenske Reg. til Strømielt, 18. Maj og 2. Juni (S. R. R.). Christ. 
Friis til Vibe, 1. Maj (Reg. 26, Sverig Nr. 113). Instrux for Lippe, 
6. Maj (Østrig Nr. 41). Gallas’s Instrux for Generalauditør Hein
rich Graass paa hans Sendelse til Christ. IY, 8. Juni. Kurtz til



Paa rostockske Skibe, men under Konvoj af den danske ved 
Warnemunde liggende Eskadre førtes da i Slutningen af Ok
tober 1638 Besætningen til den lybske Kyst og derfra med 
Kongens Pas og med Proviant fra ham gjennem Holsten til 
Elben. Skandsen selv tilfaldt derimod Rostockerne til Demo- 
lering, hvilken udførtes umiddelbart efter Rømningen. Men 
Glæden var kun kort. To Dage efter rykkede Svenskerne 
frem, og længe varede det ikke, inden Skandsen var gjenop- 
bygget. Kurtz paastod nu, at Reventlov havde afgivet visse 
Løfter for dette Tilfælde. Om han havde Ret, og om disse 
Løfter vare gaaede ud paa en aktiv Optræden, vides ikke. 
Vist er det i al Fald, at Christian IY indskrænkede sig til 
at opfordre saavel Salvius som Banér til at afstaa fra Gjen- 
opbyggelsen. Da dette blev resultatløst, synes han vel selv 
at have været villig til at gaa videre, men som sædvanligt 
strandede hans Hensigt paa Rigsraadets Modstand. I Be
gyndelsen af Januar 1639 anmodede det Kongen om at se 
igjennem Fingre med, hvad der var sket, og betænke »den 
vitterlige Impossibilitet og store Uformuenhed«, hvori Riget 
befandt sig, og som gjorde det til Pligt ikke at bringe Lande, 
Riger og Reputation i Fare. Og da Christian IY derefter 
paatænkte at forbyde sine Undersaatter al Handel paa Mek- 
lenburg og Pommern for at undgaa Tolden og indføre en 
Slags merkantil Afspærring, fraraadede Rigsraadet ogsaa dette 
Skridt, men paatog sig at opfordre den svenske Regering til 
at opgive Tolden. Ogsaa dette blev dog frugtesløstx). Hvad 
der blev Resultatet af hele Episoden, var kun Harme hos 
den svenske Regering. Den saa i det skete en Fornærmelse, * 19

Kejseren, 8. Juni. Reventlov til Kurtz, 17/27 Septbr. Kurtz til Re
ventlov, 29. Septbr. (W. A.). Christian IV til Rostock, 16. Oktbr. 
(Staaten u. Regenten Nr. 1).

J) Pufendorf S. 328—24. Slange S. 924. Rostock til Christian IV, 
27. Oktbr. Christian IV’s Pas af 9. Novbr., og Brev til Klein, 23. 
Novbr. (Tjdske Stæder Nr. 35,1), til Kurtz, 3. Novbr., til Hert. 
Georg, 2. Novbr. (Staaten -u. Regenten Nr. 1). Kurtz til Christ. 
IV, 23. Novbr. (Tydske Stæder Nr. 35^), jvfr. Reventlov til Kurtz,
19/2# Septbr. (W. A.). Den sven. Regering til Salvius, 1., 8. Decbr. 
(S. R. R.). Rigsraadet til Christian IV, 4. Jan. (Rigens Raads Br. 
Fase. 50), til det svenske Rigsraad, 27. April 1689 (Reg. 27, Sverig 
Nr. 281). Den svenske Rigsraadsprot., 2. Aug. 1639.



omend efter den Tids Opfattelse ikke noget Neutralitetsbrud, 
skjøndt dens Modstander ved dansk Hjælp var bragt ud af 
en farlig Situation x).

Yi vende tilbage til Forholdene i den nedersachsiske 
Kreds. Næst Christian IY var Hertug Georg af Brunsvig- 
Liineburg det fornemste Medlem af denne. Han var maaske 
den af alle tydske Fyrster, der i den stærkeste Grad havde 
ladet sin Politik under Trediveaarskrigen bestemme af de øje
blikkelige Omstændigheder. Han havde afvexlende allieret 
sig med Danmark, • med Kejseren, med Sverig og atter med 
Kejseren. Hans eget Huses og hans Kredses Fordel havde 
til enhver given Tid været det bestemmende for ham. Paa 
dette Tidspunkt var han paany i Færd med at fjerne sig fra 
Kejseren. Han var harmfuld over, at kun Kurfyrsterne og 
ikke alle Rigsfyrsterne fik Andel i Raadslagningerne om 
Freden. I Virkeligheden havde Kejseren vel ganske vist ikke 
kunnet fastholde det ensidige Hegemoni, som Pragfreden 
havde givet ham, men det var kun overfor Kurfyrsterne, at 
han havde maattet gjøre sine Indrømmelser, kun dem, hvis 
Mening han havde hørt. Han frygtede en Rigsdag, der let
kunde opstille Fordringen om Generalamnesti. Saaledes var

«

Rigsforfatningen virkeligt truet, og Hertug Georg var ikke 
den, der med mindst Beklagelse betragtede denne Udvikling. 
Forskj ellige mindre Stridspunkter kom til mellem ham og 
Kejseren* 2). Men især blev Indkvarteringen af Gallas’s Hær
afdelinger og den Opfordring, som forbandtes dermed om at 
lade de brunsvig-luneburgske Regimenter støde til det Troppe
korps, som under General Hatzfeldt opererede imod Sven
skerne i Westfalen, et brændende Spørgsmaal. Hertugen af
viste begge disse Forlangender. Under disse Forhold traadte, 
som oftere før, Tanken om Neutralitet for Nedersachsen frem 
hos ham og hos den ligeledes med den kejserlige Indkvar
tering truede Ærkebiskop Frederik afBremen, og de ønskede 
at knytte Christian IV til deres Plan. I Juni Maaned 1638 
fandt et Møde Sted mellem disse Fyrsters Raader i Stade.

J) Den svenske Rigsraadsprot., 29. Novbr. 1638. Axel Oxenstjerna til 
Gabriel Oxenstjerna, 24. Novbr. (Kgl. Bibi. i Stockholm).

2) Jvfr. Decken III, 161—62.



Man enedes om at opfordre de krigsførende Parter til at for- 
skaane Kredsen for Krigens Byrder; i modsat Fald skulde 
hver enkelt Fyrste forsvare sin Neutralitet, indtil en Kreds
dag havde taget Beslutning om en fælles Virksomhed. Paa 
et Møde i Gluckstadt i September imellem Kongen, Ærke
biskoppen og Hertug Frederik, hvor denne sidste skal have 
foreslaaet Kongen at overtage Befalingen over en i Kredsen 
dannet H æ r, aftaltes det nærmere om Kredsdagen x). Imid
lertid forvikledes Forholdene. Pfalzgrev Karl Ludvig rykkede 
fra Nederlandene frem imod de kejserlige Tropper i Vesten 
og forenede sig med et isoleret svensk Korps. Følgen 'var, 
at de kejserlige Anmodninger til Hertug Georg om Bistand 
til Hatzfeldt bleve stadigt indstændigere; han rettede sig, om
end nødigt, tildels derefter; svenske Kilder ville antyde, dog 
vist uden Grund, at den danske Konge havde en Finger med 
i Spillet* 2). Karl Ludvigs Foretagende endtes imidlertid den 
1. Oktober med et afgjørende Nederlag vedVlotho, ikke langt 
fra Minden. Hans Hær blev adsplittet, hans Broder Ruprecht 
tagen til Fange, han selv Flygtning. Men samtidigt for- 
maaede den kejserlige Hær under Gallas ikke at holde sig i 
det Meklenburgske mod Banér, saaledes som vi allerede have 
set det ved Warnemunde. Den trængtes nedad mod Elben, 
Banér fulgte den, snart truede han med at overskride Floden 
og rykke ind i det Liineburgske. Saaledes var Faren fra 
Sverig mere overhængende end fra Kejseren. Denne lod det 
ikke mangle paa Forestillinger om at forene Kredsens Trop
per med sine imod Banér. Overfor Christian IV kombinerede 
han disse Opfordringer med dem, som Kurtz i det hele havde 
at forebringe om Alliance3). Paa den anden Side anmodede 
Hertug Georg Kongen om at sende sig 2000 Mand til As
sistance, forat han ikke skulde se sig nødsaget til at søge 
Hjælp hos de Kejserlige4). Christian IV søgte foreløbigt at

0 Pufendorf S. 331. Slange S. 899 f, 917 f. Jvfr. Christian IV til
Hertug Georg, 13. Juli (Staaten u. Regenten Nr. 1). Hertug .
Frederik af Gottorp til Christian IV, 15. Juni (Gesammthaus Hol- 
stein Nr. 9).

2) Pufendorf S. 331. Recken IH, 166—67.
s) Kejseren til Christian IV, 13. Oktober 1638. (Østrig Nr. 35 b.)
) Hertug Georg til Christian IV, 17. Oktbr. og 1. Decbr. (Brunsvig- 

Liineburg Nr. 71).



besværge Faren ved diplomatiske Skridt; han haabede, at 
Nederlaget i Westfalen skulde gjøre Svenskerne betænkelige. 
Han opfordrede saavel Banér som Salvius til at standse Ind- 
marschen i det Luneburgske. Ved Siden heraf trængte han 
paa Afholdelsen af en Kredsdag og tilraadede Kejseren at 
vende sig til den. Men da han indsaa, at Banér ikke vilde 
lade sig holde tilbage, udtalte han for Hertug Georg Haabet 
om, at han vilde være et Angreb voxent, og afgav en For
sikring om saavidt muligt at arbejde med. til Landets Kon- 
servationx). Medens nu Kredsdagen samledes i Luneburg i 
Begyndelsen af December og snart blev Gjenstand for An
modninger baade fra kejserlig og svensk Side om Hjælp og 
Tilladelse til Indkvartering, rykkede Banér over Elben. En 
liineburgsk Troppeafdeling søgte at standse ham, men blev 
kastet tilbage. Under disse Forhold antog et nedersachsisk 
Forsvars- og Neutralitetsforbund nærmest Karakteren af et 
Forbund mod de Svenske, skjøndt ogsaa Gallas ønskede og 
tildels iværksatte en Indkvartering i de brunsvig-luneburgske 
Lande. Kredsdagen vaklede og formaaede ikke at tage nogen 
Beslutning1 2). Men hos Christian IV trængte Ønsket om For
svar mod de Svenske sig stærkere og stærkere frem. Ikke 
heller han ønskede de Kejserliges Ophold i Kredsen, men 
Tanken om dennes Forsvar mod Banér tiltalte ham særligt. 
Svenskernes Besættelse af Brunsvig-Liineburg var jo ogsaa et 
nyt Skridt til Cerneringen af hans Lande. Ved at modsætte 
sig den kunde han i det mindste delvis opfylde sine Løfter 
til Kejseren, netop nu da Fredsforhandlingerne vare saa stærkt 
truede; han kunde haabe, at Kampen modSverig kunde ind
skrænkes til Tydskland, og han kunde smigre sig med Ud

1) Christ. IY til Banér, 19. Oktobr., til Hertug Georg, 26. Oktobr., 
23. Novbr. (Wederlåggning Fol, Yj—Yij; at det sidste Brev blev 
bekjendt for Salvius, var Kongen ubehageligt; jvfr. hans Brev til 
Georg, 27. Decbr., Staaten u. Eegenten Nr. 1), til Kejseren, 26. 
Oktobr. (W. A.). Instrux for Iver Yind paa hans Sendelse til Sal
vius, 26. Oktobr. (Reg. 27, Sverig Nr. 281; jvfr. Danske Samlinger 
IV, 10). Salvius og Banér til Christ. IV, 27., 28. Oktobr. (Brunsvig-
Liineburg Nr. 56).

2) Slange S. 919 ff. Deeken III, 170. Christ. IV. til Hert. Georg, 30. 
Novbr., og til Hertugens Afsendinge til Kredsdagen, 4. Decbr.
(Staaten u. Regenten Nr. 1).



sigten til paany som i sin Tid at vinde Indflydelse i den 
nedersachsiske Kreds. Nogen Betydning turde man maaske 
ogsaa tillægge den Omstændighed, at den gamle Agitator 
Hans Georg von Arnim, der var undsluppen fra sit Fængsel 
i Stockholm, og for hvem netop et protestantisk Forbund mod 
de fremmede stod som et Ideal, i November var kommen til 
Hamburg og i det mindste havde havt en Samtale med 
Pentz!).

Uden Rigsraadets Samtykke mente Christian IV dog ikke 
at turde foretage noget afgjørende Skridt. Den 15. November 
udgik der fra Gliickstadt Ordre til forskjellige Raader om 
ufortøvet at møde i Kolding2). Kongen indfandt sig ikke selv 
der, men igjennem sin Kansler Christian Friis lod han fore
bringe en Skrivelse, hvori han mindede Rigsraaderne om Ud
viklingen af de Svenskes skadelige Magt ved Østersøen, som 
de syntes mere at bruge til Danmarks evangeliske Naboers 
Ruin end mod de rette Fjender. Idet han saaledes paa en 
Maade trak den religiøse Side af Spørgsmaalet frem, vel be- 
kjendt med den Opfattelse, Raadet almindeligvis gjorde gjæl- 
dende, udtalte han sig derfor til Gunst for den Konjunktion 
af den nedersachsiske Kreds, som vilde blive foreslaaet paa 
den nedersachsiske Kredsdag. Men Rigsraadets Betragtning1 
af Situationen var ikke forandret, siden Kongen sidst havde 
henvendt sig til det. Forholdene i den nedersachsiske Kreds 
interesserede det i Virkeligheden kun lidet, vistnok mindre 
end de med Rette kunde gjøre Krav paa. Dets Synspunkt 
var: vestigia terrent. Fra Begivenhederne 1625 daterede det, 
og ganske vist med megen Grund, en lang Række Ulykkes- 
aar. Men jo mere det frygtede Kongens Tilbøjelighed til i 
dette Øjeblik at kaste sig ind i en farefuld Situation, desto 
stærkere Udtryk mente det at burde anvende. I sit Svar af 
4. December udtalte det, at en Konjunktion af den neder
sachsiske Kreds aldeles ikke kunde vedkomme Danmarks Rige. 
De Kejserlige vilde føle sig krænkede ved Kongens Tiltræ- *)

*) Kirchner, Das Schloss Boitzenburg S. 298. Pentz til Christian IV, 
n l2s Decbr. (Østrig Nr. 41).

2) Ordren udstedtes til Claus Daa, Christoffer Ulfeldt, Just Hog, Hans 
Lindenov og Korfits Ulfeldt, men det tilføjes, at ogsaa andre Bigs- 
raader vare befalede at give Møde (Sjæll. Tegn.).



delse af den og betragte det som stridende mod Freden i 
Liibeck. Men endnu farligere var det, at de Svenske deri 
vilde se et Brud paa Overenskomsterne mellem dem og Dan
mark. Det vilde være langt rigtigere kun at tænke paa For
svaret af sine egne Grændser end paa at hjælpe Kredsen mod 
Banér, thi Sverig vilde uden Tvivl deraf tage en billig An
ledning til at angribe Skaane, og da maatte ogsaa de hol
stenske Grændser blottes. Sverig vilde tilmed kunne slutte 
Fred med Kejseren og med den derved frembragte Forøgelse 
af sin allerede i Forvejen overlegne Magt kunne angribe Dan
mark til Glæde for alle Katholiker, der vilde juble over, at 
to Kjættere ødelagde hinanden. Hvad Hjælp der kunde ven
tes af den nedersachsiske Kreds, og særligt hvad Tillid man 
kunde have til Hertug Georg, havde man tidligere erfaret. 
Det var med Rette, at Rigsraadet her havde mindet Kongen 
om, at det nedersachsiske Spørgsmaal ikke kunde adskilles 
fra det danske; men man kunde ganske vist vende Forholdet 
om og sige, at det danske Spørgsmaal heller ikke kunde ad
skilles fra det nedersachsiske. Raadet blev imidlertid ikke 
derved, det stillede ligefrem en Mangel paa Forsvarsbered- 
villighed i Udsigt, hvis Kongen fremturede i sin Politik. 
Saalænge, hed det i dets Svar, man blev ved sin egen De- 
fension, da vilde enhver give af sin yderste Formue, men 
saasnart Undersaatterne skulde mærke, «at man udi noget 
fremmedtVærk og saadan Labyrinth, som ingen god Udgang 
er at se paa, skulde vorde indviklet, da er vel at befrygte, at 
mange baade i Holsten og Danmark som brændt Barn, der 
ræddes for Ilden, skulde vorde mistrøstig og snarere tænke 
hver for sig paa sin Fattigdom at flytte og salvere end den 
til Landsens Defension at bruge og employere.» Det var i 
Overensstemmelse hermed, at Raadet knyttede den Betingelse 
til den Skat, som det bevilgede til Underhold af Rigens 
Krigsfolk i Holsten, at den alene maatte anvendes til «vore
egne Grændsers Defension» 1).

i) Rigens Raads Breve Fase. 49. Underskrevet af: Christian Friis, 
Jørgen Urne, Claus Daa, Albert Skeel, Mogens Kaas, Christen Thome- 
sen Sehested og Christoffer Ulfeldt.



Kongen prøvede paa at berolige Rigsraadet; i en Skrivelse 
af 10. December søgte han at overbevise det om, at den paa
tænkte Konjunktion ikke kunde være til Skade for Danmark, men 
kun angik den nedersachsiske Kreds *). Følgen var imidlertid 
blot, at Raaderne paany toge Bladet fra Munden. De bade 
Kongen ikke tage dem ilde op, at de endnu engang fordristede 
sig til at bede ham betænke, at Danmarks Krones og Fyrsten
dømmerne Holstens og Slesvigs Lykke og Ulykke paa denne Tid 
aldeles ikke kunde adskilles fra hinanden, og at det var umuligt 
for Kongen som Hertug af Holsten at «offendere» de Svenske, 
uden at disse vilde holde det for retmæssigt at hævne sig 
paa ham som Konge af Danmark i Skaane, Jylland, Norge, 
eller hvor de ellers kunde. Ogsaa forrige Gang, da Kongen 
havde ladet sig lede af Medlidenhed med den nedersachsiske 
Kreds, havde man i Begyndelsen troet, at det ikke vedkom 
Danmarks Rige, men hvad Resultatet var blevet, var endnu 
i frisk Erindring. De sammenfattede deres Betragtning der
hen, at hvad Fare en Del af den nedersachsiske Kreds kunde 
komme til at udstaa, var for intet at æstimere mod den 
Hazard, som tvende Kongerigers Kroner vilde sættes i, hvis 
der blev taget nogen for Sverig præjudicerlig Beslutning2).

Efter denne bestemte Erklæring synes Christian IY at 
have forandret sin Fremgangsmaade noget. Han indkaldte 
de jydske og fyenske Raader til et nyt Møde i Kolding den 
29. December og begav sig selv til Haderslev3). Herfra ret
tede han en Skrivelse til Rigsraadet, som ganske vist var tem
meligt forskj ellig fra de tidligere. Der taltes i den ikke om 
nogen Forbindelse med den, nedersachsiske Kreds, og detbeto- 
nedes, at der ikke tænktes paa noget Brud paa Fredsfordragene 
med Sverig. Hvad der fordredes, var ikke Rigsraadets Be
tænkning om selve den politiske Tilstand, men dets Erklæring 
om en Række militære Spørgsmaal: Fæstningerne burde
forbedres, Landfolket exerceres flittigt og forsynes med dyg

*) Egh. Brev af 10. Decbr. 1638.
*) Rigsraadet til Christian IY, Kolding 19. Decbr. Underskrevet have: 

Christian Friis, Claus Daa, Albert Skeel, Mogens Kaas, Tage Thott 
og Christen Thomesen Sehested. (Rigens Raads Breve Fase. 49). 
En ny Erklæring afgaves Dagen efter i samme Retning.

3) Brev dateret Haderslev, 26. Decbr. 1638 (Sjæll. Tegn.).
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tige Officerer  ̂ især burde Rigsmarsken have en dygtig General
major og, dygtige Adjutanter, men fremfor alt burde Flaaden 
holdes færdig og vederhæftigt Folk tilforordnes Rigens Ad-

j  /

miral for at afløse «de lumpne Hunde», som for en Del be
tjente Flaaden, og til hvem det ikke alene var farligt, men 
ogsaa en Skjændsel at. betro et ærligt Skib. Motiveringen af 
disse saa naturlige og rimelige Ønsker var imidlertid ikke be
roligende. Kongen udviklede, hvorledes Skylden for, at Freds
forhandlingerne ikke hidtil havde ført til et Resultat trods 
hans egne Anstrengelser og Kejserens Indrømmelse af alle 
billige Forlangender, laa hos Sverig. Herved var der blevet 
Grund til at fatte Mistillid til dette Riges Planer, og det 
gjaldt derfor at trodse Besværligheder og alene have Landets 
Konservation. i Agt. Skrivelsen endte med- den Sætning, at 
naar Kongens Forslag blev «stillet i Værk paa Manér og 
Yis, som forbemeldet er, da kan det gjøre lige meget, hvad 
Svensken siger dertil. >>

Trods Propositionens forandrede Karakter troede Rigs- 
raadet ikke at have nogen Sikkerhed for en virkelig For
andring af Kongens Hensigter. Det savnede et Løfte om ikke 
at ville tage sig af Forholdene, i den nedersachsiske Kreds, 
og det mente paany at burde betone sin Mening om dette 
Punkt. Idet det tildels gik ind paa Kongens Ønsker om For
bedring af de militære Forhold og gav Anvisning paa at skaffe 
Officerer fra Nederlandene eller andetsteds, men ganske vist 
ogsaa nægtede Midler til Rigsmarskens Stab og til Fæstning
ernes Munition, advarede det atter mod at sende den neder
sachsiske Kreds Hjælp mod Sverig for at undgaa Krig med 
dette Rige og mindede om, at selv om der ingen Garanti var 
for Sverigs Venskab, saa var det sikkert ogsaa Katholikernes 
Hensigt at ødelægge Danmark1).

Der er næppe nogen Tvivl om, at Rigsraadets Holdning 
i en væsentlig Grad har bidraget til at afholde Christian IV 
fra paa dette Tidspunkt at lade sine Tropper rykke ind i det 
Brunsvig-Luneburgske til Kamp mod de Svenske, saameget

J) Rigsraadet til Christian IV, Kolding 80. Decbr. Underskrevet have: 
Christian Friis, Jørgen Urne, Albert Skeel, Mogens Kaas, Tage 
Thott og Christen Thomesen Sehested (Rigens Raads Breve Fase. 49).



mere som ogsaa hans holstenske Raader paa et Møde i Kiel 
i Januar 1639 udtalte sig i samme advarende Retningx). Thi 
fra det ny Aars Begyndelse se vi en Svingning i Kongens 
Politik. Medens der ganske vist toges Forholdsregler for at 
udbedre og proviantere de skaanske Fæstninger og for at 
holde Øje med svenske Troppesamlinger ved Grændsen* 2), var 
det kun ad diplomatisk Vej, at Kongen søgte at raade Bod 
paa den svenske Indkvartering i Kredsen. Otte Krag, Sekre
tær i det danske Kancelli, sendtes til Stockholm for i For
ening med Peder Vibe at forny Anmodningerne til den svenske 
Regering om at tilstaa Brunsvig-Liineburg Neutralitet og Fri
hed for Indkvartering3). Imidlertid bidrog ogsaa en Række 
andre Forhold til at meddele Kongens Holdning en større 
Forsigtighed. Først og fremmest virkede da her Begiven
hederne paa de forskjellige Krigsskuepladse i Tydskland. Det 
var kun i Westfalen, at de kejserlige Vaaben i Efteraaret og 
Forvinteren 1638 havde havt Held med sig. Nede i Sydvest 
havde en afgjørende Begivenhed beseglet de Kejserliges Ne
derlag. Hertug Bernhard af Sachsen-Weimar havde efter for
skjellige Sejre indesluttet Fæstningen Breisach; længe varede 
Belejringen; først da alt Haab om Undsætning var ude, og 
da Hungersdøden truede Besætningen og Borgerne, kapitule
rede Fæstningen den 7. December 1638. Denne Kapitula-

\

tion betød for Kejseren Tabet af Elsass og af den Hovedfæst
ning, som kunde dække Sydtydskland mod Hertug Bernhards 
og Franskmændenes Fremrykning. Og havde Udsigten til 
hvad der forestod, maaske allerede bidraget til at gjøre Kej
seren villigere til de Indrømmelser i Lejdebrevsspørgsmaalet, 
som han var gaaet ind paa i Efteraaret, da virkede selve Be
givenheden med desto større Styrke rundt om i Tydskland. 
Det var sikkert med Rette, at Kurtz skrev hjem, at »Ulyk
ken ved Rhinens- gjorde Konjunktionen med Danmark endnu

9 Gazette de Trance 1639 S. 158. Slange S. 938'.
2) Brev af Haderslevhus, Jan. 1639, til Jørgen Urne og Kommissarierne 

i Skaane (Skaanske Registre). Jvfr. en Efterretning fra Stockholm 
af 1. Febr. om, at 15,000 svenske Soldater stode ved Skaanes Grænd- 
ser (Gazette de France 1639 S. 125).

3) Christian IV’s Instrux for Otte Krag og Vibe, 2. Jan. (Reg. 27, 
Sverig Nr. 281. Slange S. 933 ff).
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vanskeligere end hidtil1). Men ogsaa i selve Nordtydskland 
havde Krigens Gang taget en afgjort uheldig Yending for de 
Kejserlige. Uden Hjælp fra Nedersachsen og med Bonde
oprør omkring sig var Gallas bleven nødsaget til at forlade 
Nedreelben, ligesom han tidligere havde forladt Meklenburg 
og Pommern. Han trak sig tilbage til det Magdeburgske, og 
da han ogsaa her var uden Subsistensmidler, gik han tilbage 
over Elben. Det var først i Schlesien og Bohmen, at han 
ved Aarets Udgang fandt Vinterkvarter for sin opløste Hær. 
Den umiddelbare Indflydelse af dette Tilbagetog paa Forhol
dene i Nedersachsen ligger klart for Dagen. Den viste sig 
tydeligt paa den liineburgske Kredsdag. Denne havde i De
cember uden Resultat udsat sine Møder til Midten af Januar. 
Da den atter aabnedes, søgte Grev Kurtz ivrigt at opnaa Be
taling af 150 eller i det mindste 120 Romermaaneder som 
Erstatning for Indkvarteringsfriheden. Christian IY støttede 
dette Forslag. Men det fandt ingen Tilslutning hos Kredsens 
Medlemmer, der ønskede saavidt muligt at holde sig udenfor 
det hele, paavirkede yderligere ved Skrivelser fra Banér, Sal- 
vius og d’Avaux. Heller ikke Hertug Georgs mod begge de 
krigsførende Parter rettede Neutralitetsplaner fandt nogen 
Stemning for sig, saameget mindre som det kunde forudses, 
at Banér ikke vilde dvæle længe i det Liineburgske, men 
snarest muligt vilde bryde op for at følge Gallas mod de kej
serlige Arvelande. Tilmed var Hertug Georgs Politik, der 
allerede længe ikke havde været gunstig mod Kejseren, fra 
denne Tid i Færd med at undergaa en Svingning over til 
Sverig. Kredsdagen indskrænkede sig ogsaa til imod Chri
stian IV’s Ønske at opfordre Kejseren til at fritage Kredsen 
for alle Krigsbyrder og tillade den at forhandle med Sverig 
om Neutralitet2).

Da nu snart begge de krigsførende Parter havde trukket 
deres Tropper bort fra Kredsen og dens Omegn, traadte det

!) Kurtz til Kejseren, 17. Jan. 1639 (W. A.). Jvfr. Roe til Cooke, 
7. Decbr. 1638 og 4. Jan. 1639.

2) Pufendorf S. 367—68. Londorpius suppl. et contin. TV, 157—58. 
Slange S. 939—42. Decken m , 173. Koch I, 152—53. Kurtz til 
Kejseren, 26. og 27. Febr., 26. Marts 1639 (W. A.).



nedersachsiske Spørgsmaal atter tilbage fra den brændende Form, 
det en Tid lang havde antaget. Den svenske Regering afslog 
ganske vist Otte Krags Begjæring om Neutralitet for Kredsen, 
undtagen forsaavidt den hverken vilde tilstede Kejseren Ind
kvartering eller give ham Penge, og mindede om, at overfor 
den fælles evangeliske Sag kunde den enkelte evangeliske 
Stands Særinteresser ikke blive de afgjørende1). Men Kredsen 
nægtede jo netop Kejseren Penge. Et Øjeblik syntes det vel, 
som om en ny Krise nærmede sig, da Christian IY modtog 
Efterretning om, at den svenske Hær, der var paa Vejen mod 
Meissen og Erfurt, pludseligt atter havde begivet sig ned mod 
hans Grændser. Ængstelig herved og ved Rygter om hemme
lige Ordrer fra Sverig til Banér, henvendte han sig paany 
med Forslag til Rigsraadet om at hverve endnu nogle tusinde 
Mand Fodfolk, men Sagen havde kun forbigaaende Betydning, 
og hvorledes Situationen var forandret, viste sig særligt der
ved, at han ledsagede sin Anmodning med den Forsikring, at 
det var hans Hensigt at bevare en fuldkommen Neutralitet, 
og at han hverken vilde overlade sine Krigsfolk til Kejseren 
eller til nogen i Kredsen, men kun bruge dem til at vare 
paa sine Grændsers og Rigers Sikkerhed2). Overfor Kredsen 
endte Kongen med at tilraade, at kun hvert enkelt Medlem 
af den skulde ruste sig paa egen Haand3).

Imidlertid trak Fredsunderhandlingerne i Hamburg sig 
hen. Salvius fik Axel Oxenstjernas Billigelse af sin Holdning; 
han skulde fastholde Fordringerne om Udeladelsen af Ordene 
nondum reconciliati, om Lejdebreve for Generalstaternes Be
fuldmægtigede og om andre mindre Punkter; da det var tyde
ligt, hed det i Ordren til ham, hvor partisk en Mægler Chri-

s

stian IV var, var der i det hele ingen Grund til at frem
skynde Fredstraktaten eller til at formilde de skarpe Udtryk, 
han havde brugt overfor ham 4). Christian IV forsøgte for- 
gjæves en Mellemvej. Medens han, skjøndt d’Avaux’s Afsending

*) Den svenske Regering til Christian IY, 31. Jan. 1639 (Pufendorf 
S. 368. Slange S. 934—36).

2) Brev til Rigsraadet, Haderslev 4. Febr. (Sjæll. Tegn.).
3) Udateret Koncept (Inland. Concepten 1639).
4) Axel Oxenstjerna til Salvius, 3. Jan. 1639 (S. R. R., jvfr. Cronholm 

I; 1, 580—81).



' Saint-Romain og den nederlandske Resident i Helsingør Karl 
von Craeau besøgte ham i Rendsborg, nægtede at virke for 
Lejdebrevene til Generalstaternes Befuldmægtigede til Mødet 
i Koln, lod han Pentz anbefale Knrtz Indrømmelser med 
Hensyn til de forsonede Stænder. Men den kejserlige Gesandt 
afviste bestemt Tanken x).

Paa dette Tidspunkt traadte imidlertid en oftere forsøgt 
Kombination paany frem. Forholdet mellem Frankrig og 
Sverig var atter , blevet køligere. Paa Pavens Initiativ havde 
Richelieu allerede i nogen Tid sysselsat sig med en Plan om 
en Vaabenstilstand, der kunde sikre hans Stat de vundne 
Fordele. Han havde forhandlet derom med den svenske Re
sident i Paris, Hugo Grotius, men allerede paa Grund af det 
spændte Forhold, der stadigt fandt Sted mellem disse to An
tipoder, hvoraf den enes Statsmandsdygtighed gik i afgjort 
theoretisk, den andens i afgjort praktisk Retning, havde disse 
Forhandlinger ikke ført til andet end til at ængste Sverig. 
Det blev ikke bedre, da d’Avaux gjorde Antydninger derom 
i Hamburg; man havde paa svenskSide ikke Lyst til at give 
Afkald paa de Fordele, som Banérs forestaaende Fremrykning 
kunde give, og man troede uden Tvivl i Frankrigs Stilstands
planer at se en Indledning til selvstændige Forhandlinger med 
Fjenden* 2). Dog var en Adskillelse fra Sverig næppe den 
franske Regerings Hensigt, og det var dens stadige Ønske, at 
dens nordiske Forbundsfælle maatte beholde, hvad den kaldte 
en sikker Adgang til Tydskland og gode og sikre Land
gange i Pommern, for at være i Stand til at holde Østrig i 
Tømme, i det mindste indtil Freden var sikret3). Men de 
Svenskes Mistænksomhed var vakt paany, og Følgen deraf og 
af den samtidigt saa godt som fuldstændige Stranding af de

*) Londorpius suppl. et contin. IV, 154—57. Danske Samlinger V, 74. 
Klein til Pentz, 30. Jan. (W. A.). d’Avaux til Christian IV, 3. 
Decbr. 1638, og til en unævnt, 1. Marts 1639 (P. A.) Kurtz til 
Kejseren, 12. Febr. (W. A.).

2) Bougeant, Histoire des guerres et des négociations, qui précédérent 
le traité de Westphalie I, 358 ff. Den svenske Regering til Salvius, 
23. Febr. 1639 (S. R. R.). Jvfr. ogsaa Ludvig XIII til d’Avaux, 
16. Juli 1637, og Instrux for d’Avaux, 7. Marts 1638 (P. A.).

3) Jvfr. Instrux for de franske Gesandter til Køln, 1638 (P. A).



almindelige Fredsunderhandlinger var nu den, at Salvius, sin 
gamle Tilbøjelighed tro, lod Kurtz mærke en Lyst til Parti
kulærforhandling. Sagen var af en ejendommelig Beskaffen
hed. Kurtz flygtede for, at ’det kun var Salvius’s Hensigt at 
krydse hans Forsøg paa at vinde Danmark, og den svenske 
Regering var bange for, at dens Modstander kun vilde isolere 
den fra Frankrig. Ikke desto mindre vare begge Parter ikke 
utilbøjelige til at prøve sig frem.' Regeringen i Stockholm 
gik ud fra, at dens Allieredes Holdning retfærdiggjorde denne 
Krænkelse af Alliancen, og Grev Kurtz vovede sig saa vidt 
frem, at han i Februar Maaned 1639 igjennem den ham- 
burgske Syndikus Meurer lod tilbyde Salvius en hemmelig 
Forhandling paa'Grundlag af, at Kejseren for sit Vedkom
mende var villig til at overlade S verig Pommern som Pant 
for en Pengesum. Selvfølgeligt kunde det ikke undgaa Sal
vius, at dette Tilbud havde sine store Betænkeligheder, idet 
det for det første ikke behøvede at være alvorligt ment og 
for det andet ikke kunde iværksættes af Kejseren alene, men 
kun med Kurfyrsternes Samtykke. Salvius forlangte i sit 
Svar først Pommern som Len, ikke som Pant; dog fik han 
fra sin Regering Ordre til at gaa ind paa Panteforholdet, men 
kun hvis Pengesummen blev større end tilbudt, og hvis Wis- 
mar og Warnemunde ogsaa afstodes; den gamle Betingelse 
om Modpartens Betaling af Løn til Krigsfolket kunde op
gives, men Satisfaktionen maatte da være større. Forøvrigt 
fik Salvius Instrux om at anvende den yderste Hemmeligheds
fuldhed og den største Forsigtighed 1).

Det er første Gang, at Forslag fra kejserlig Side om Af- 
staaelse af Pommern møder os, men det skulde ikke blive 
sidste Gang. Forslaget var dikteret af Nederlagene paa Val
pladsen, af Gallas’s Tilbagetog i Nord og Breisachs Ind
tagelse i Syd. Men man tager vist ikke Fejl ved tillige at 
opfatte det som en ny Sejr for den spanske Indflydelse ved 
Wienerhoffet, som en Sejr over Kurfyrsternes Politik. Hvad 
Spanien vilde vinde derved, var Frankrigs Isolering igjennem 
en særlig Fred med Sverig. For Spanien var Ofret af Pom-

1) Kurtz til Kejseren, 17. Jan. 1639 (W. A.). Den svenske Regering 
til Salvius, 23. Febr. og I. Marts (S. R. R.). Odhner S- 61.
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mern vel et Onde, ikke saameget for det tydske Riges Skyld 
som for den Skade, den spanske Handel led og vilde lide ved 
det svenske Toldsystem, men dette Onde var langt ringere 
for det end Tabet af de Rigslande i Vesten, Elsass og Loth- 
ringen, som Frankrig syntes at eftertragte. Det gjaldt for 
Spanien om at koncentrere Stridskræfterne til Tilbage
erobringen af disse Lande, til Tilbageerobringen af Land
forbindelsen med Nederlandene.

Men Forslaget om Pommerns Afstaaelse indeholdt tillige 
en Grundforandring af hele den Tankegang, hvorpaa den paa
tænkte Alliance mellem Kejseren og Danmark hvilede. Det 
var fortrinsvis Ikke-Afstaaelsen af dette Land, som altid havde 
staaet begge Parter for Øje, naar der havde været Tale om, 
at Rigets Regalier, Højheder og Lande ikke maatte krænkes.. Nu 
foreslog Kejseren selv at krænke dem og netop paa dette Punkt. 
Man skulde have troet, at det maatte have været en be
stemt Opgave for den kejserlige Afsending at holde dette For
slag hemmeligt for den danske Regering. Han bar sig 
imidlertid netop omvendt ad. Dermed hang det saaledes 
sammen. Christian IV forlod paa dette Tidspunkt Hertug
dømmerne og begav sig til Kjøbenhavn, hvor han ankom den 
9. Februar1). Under hans Fraværelse henvendte nu Grev 
Kurtz sig til Pentz med Anmodning om i sit Sted at rejse til 
Kjøbenhavn og høre Kongens Mening om Kejserens Hensigt at 
afstaa til Sverig Pommern som et brugeligt Pant, indtil det 
romerske Rige atter indløste det for 8 eller 10, ja om for
nødent 18 Millioner Rdlr.2). Det er vanskeligt at have 
nogen Mening om, hvorvidt det, som her skete, oprindeligt 
skyldtes en List fra Pentzes Side for at komme til Klarhed 
om Kejserens sande Planer, eller om Kurtz har faaet det 
Indtryk af Pentz, at han, mere opfyldt af Spørgsmaal ved
førende Holsten, som f. Ex. Elbtolden, har manglet det fulde 
Blik for den Betydning, som Pommerns Afstaaelse havde for 
Danmark. Vist er det, at Pentzes store Fortrolighed med 
Kurtz har havt sin Andel i det mærkelige diplomatiske 
Skridt fra dennes Side. I disse Dage udtalte Pentz sig netop

0  Danske Samlinger V, 74 f.
2) Se Christian IV’s egh. Brev til Rigsraadet, Kbhvn. 12. Febr. 1639.



med afgjort kejserlig Sympathi i Samtaler med Sir Thomas 
Roe. Han ytrede, at Kejseren var villig til at proklamere en 
almindelig Amnesti i Tydskland og til Sinds at gjøre Krav 
paa alle tydske Følelser for at forene hele Riget med det 
Maal at fordrive de fremmede. Havde Roe vidst om, at 
Kejseren netop stod i Begreb med at ville afstaa en Del af 
Riget til de fremmede, vilde han vel have stillet sig endnu 
mere skeptisk til denne Erklæring end nu, da han bemærkede 
til Pentz, at slige Handlinger ikke vare til at vente i denne 
Tidsalder af Jern og Bly, for hvilken det, som der hørte Klog
skab til, passede sig bedre end det, som der hørte Høj
modighed t i l 1). Og hertil kom, at Pentz netop da for
handlede med Kurtz om at søge at formaa Spanien eller 
Kardinalinfanten i de spanske Nederlande til at sende en Flaade 
til Hjælp .for Danmark, forat dette Rige fra Spanien kunde 
vente den Hjælp til Søs imod Frankrig, S verig og General
staterne, som Kejseren ikke kunde yde det. Pentz opfordrede 
Kurtz til at arbejde derpaa, og denne gik ind paa Tanken og 
gav Anvisning paa den spanske Agent i Gluckstadt, Gabriel 
de Roy, som den, der var vel lidt ved det danske Hof og 
derfor bedst kunde tjene som Mellemmand. Saadan var 
Pentzes Stilling i det Øjeblik, han overbragte Meddelelsen om 
Pommerns paatænkte Afstaaelse til Kjøbenhavn, og Kurtz 
havde altsaa langtfra fuldkomment opgivet Haabet om en 
Konjunktion, om ikke en umiddelbar, saa dog en fremtidig, 
ja maaske netop søgt at skabe nye Lokkemidler for den, i 
det Øjeblik han lod den danske Konge blive bekjendt med 
Planer, der nødvendigvis maatte støde ham tilbage. Pentz 
havde lovet at overbringe Sagen saaledes for Christian IV og 
Rigsraaderne, at der ingen videre Deduktion behøvedes fra 
Kurtzes Side2). Men hvad enten dette nu var List og Spil
fægteri fra hans Side eller det rammeste Alvor, saa var 
Indtrykket ganske vist i højeste Grad ubehageligt i Kjøben
havn. Kongen sammenkaldte strax Rigsraadet, forelagde det,

’) Roe til Cooke, 12. Febr.
2) Kurtz til Kejseren, 21. Febr. (W. A.). Om Kejseren nogensinde bar 

lovet Pentz et Grevskab i Schlesien, som Salvius senere paastod, 
men som Kejseren benægtede (Koch II, 4—5), maa jeg lade staa hen.



hvad Pentz havde forebragt, og udbad sig dets Betænkning. Vi 
vide ikke, hvad Rigsraadet svarede, men der er ingen Grund 
til at tvivle paa, at det trods sin fredsommelige Stemning 
har været enig med Kongen i hvad denne ytrede i sin Pro
position, nemlig at »det for mange og vigtige Aarsagers 
Skyld intet anstod ham at gjøre slige Forslag, som kunde 
geraade ham og hans Efterkommere til Præjudice i mange 
Maader« J). Man tør vistnok slutte, at der bag disse bestemte, 
men i Formen dog stilfærdige Udtryk har ligget en ikke 
ringe Grad af Harme og Forbitrelse.

Hverken Pentz eller Kurtz formaaede i det hele paa 
dette Tidspunkt at omstemme Kongen. Han havde fattet 
Mistillid til Kejserens Hensigter, og Mistilliden forøgedes, da 
en opsnappet Skrivelse fra Præsidenten i det kejserlige Ge- 
hejmeraad Grev Trautmannsdorf til Kurtz, hvor-i det til- 
raadedes at se at faa Sverigs Betingelser at vide, gav ham 
e t ' Indblik i de begyndte svensk-kejserlige Separatforhand
linger * 2) ; hans Rigsraader og de slesvig-holstenske Stænder * 
havde givet ham de bestemteste Advarsler, Kredsdagen i 
Liineburg havde . brudt med den kejserlige Sag, Kejserens 
militære Hjælpekilder gave ingen Garantier, Løfterne om 
Spaniens Hjælp vare vistnok ganske paa det løse. Og ovre 
i Vest, i hans Søstersøn Karl I ’s Lande, i det Rige, hvis 
Sømagt maaske eventuelt kunde staa ham bi, allerede paa 
Grund af dets spændte Forhold til Generalstateme, derovre 
var der begyndt en Bevægelse, der lammede og bandt dets 
Kræfter. I Foraaret 1638 var det skotske Kovenant traadt 
sammen, i November samme Aar havde Kirkeforsamlingen i 
Glasgow kuldkastet alle de Forandringer, som de to sidste 
Stuarter havde villet paatvinge den skotske Kirke, Richelieu 
havde ikke ladet det mangle paa hemmelig Tilskyndelse, 
Skotterne vare traadte under Vaaben, og Karl I havde samlet 
sin Hær imod dem. Det storartede Sammenstød paa de 
britiske Øer var i Virkeligheden begyndt, skjøndt det varede 
noget, inden Kampen paa Valpladsen kom til at afgjøre det.

J) Kongens ovfr. anførte Proposition af 12. Febr.
2) Trautmannsdorf til Kurtz, Wien 2. Marts. Kurtz til Pentz, 27. 

April (W. A.).



Christian IV havde strax mærket Virkningerne af* disse Be
givenheder. Roe havde anmodet ham om at anholde i Sun
det al Munition, som passerede forhi til Skotland, og Chri
stian IV havde i al Fald tildels efterkommet hans Opfor
dring1). Ved Siden heraf havde den engelske Gesandt ivrigt 
drevet paa Afslutningen af en defensiv Alliance mellem Dan
mark og England. Forhandlingerne havde været vanskelige, 
tilmed da der til dem knyttede sig de gamle Stridsspørgsmaal 
om Karl I’s Pengemellemværende med Christian IV 2). I 
Oktober og November 1638 var der faldet overordentligt 
skarpe Ord mellem Roe og Pentz, disse to Statsmænd, der jo 
ogsaa i almindelige politiske Synsmaader vare saa uenige, 
men Sammenstødet var blevet glattet ud3), og i April 1639 
naaede man endeligt under et Besøg af Roe hos Christian IV 
i Gluckstadt saa vidt, -at ikke alene Pengespørgsmaalet bragtes 
ud af Verden ved, at Karl I lovede at betale Christian IV 
100,000 Daler mod at faa det saa omstridte Rubinhalsbaand 
tilbage, men ogsaa et Forsvarsforbund afsluttedes mellem de 
to Konger, saaledes at de ikke maatte hjælpe hinandens 
Fjender, og den ene Part, hvis den anden angrebes, skulde 
staa denne bi med otte Krigsskibe4). Men under de for- 
haandenværende Forhold i England kunde dette Forbund i 
Virkeligheden ikke give Christian IV nogen Udsigt til Hjælp 
derfra.

Det var alle disse sammenstødende Omstændigheder, som 
paabøde Christian IV en kølig og afvisende Holdning overfor 
Kurtz. Denne skjulte til Gjengjæld ikke sin Harme, han be
klagede sig over Kongens Brud paa hans formentlige Løfter5 6).

x) Eoe til Reventlov, 9. Jari. 1639. Jvfr. Fryxell, Handlingar I, 67.
2) Se dette Skrift I, 114 ff.
3) Pentz til Roe, 28. Oktobr. Roe til Pentz, S/I3 Novbr. (England 

Nr. 46), til Cooke, 6. og 23. Novbr.
4) Cbrist. IV til Roe, 29. Decbr. 1638, 6. April, 24. Juli. Roe til

Christ. IV, 30. Marts 1639. (England Nr. 46). Eorskjellige Breve 
og Optegnelser i Roes Dagbog. Danske Samlinger V, 76 f, 81. 
Forbundet af 6. April 1639 (g. St.) i' Rymer, Foedera ed. Holmes 
T. 9. P. 2. S. 218—19. Jvfr. Calendar of State Papers, Domestic 
series of the reign of Charles I,. 1639, S. 130, 143, 206, 266, 280.

6) Jvfr. Skrivelse fra Hamburg af 4. Maj 1639 (Registr. 82, Supl. 
Kejseren).



Den almindelige Fredstraktat ansaa han for afbrudt. Han 
mente derfor Tidspunktet kommet til for Alvor at kaste sig 
over Fredsforhandlingerne med Sverig alene. Det var vel 
ogsaa nu, at han for Salvius antydede Afstaaelsen af For- 
pommern og Rugen som Len og ikke som Pant *). Han gik ud 
fra, at man ikke længer behøvede ved noget Hensyn til Dan
mark at lade sig afholde fra Søhavnenes definitive Aftrædelse 
til Sverig. Men ikke desto mindre bestemte han sig, vel 
efter modtagen Ordre, til at gjøre et sidste Forsøg paa at 
vinde Christian IV * 2). Da denne i den sidste Halvdel af 
Marts var kommen tilbage til Holsten, besluttede han at 
opsøge ham i Gluckstadt, skjøndt han ikke nærede synderligt 
Haab om et gunstigt Resultat3). Han blev modtagen med 
stor Høflighed af Christian IV. To Skibe hentede ham fra 
Stade til Gluckstadt den 26. Marts, og Kanonsalver hilsede 
ham ved hans Ankomst. Fem Dage efter afholdtes der en 
glimrende Banket for ham. Ærkebiskoppen af Bremen og 
Arnim, der ogsaa havde besøgt Kongen under hans Rejse til 
Danmark, vare tilstede4). Christian IY lod med sin sæd
vanlige Ødslen med Krudt under Taflet affyre saamange 
Kanonskud, at Saluten skal have kostet mere end hele den 
øvrige Fest. Men Forhandlingernes Realitet svarede ikke til 
denne ydre Yenlighed. To Dage efter sin Ankomst rettede 
Kurtz en skriftlig Anmodning til Kongen' om nu at skride 
til en kraftig Bistand, da Kredsdagen i Luneburg ikke havde 
ført til noget, og Fjendens Utilbøjelighed til at slutte Fred 
havde lagt sig tilstrækkeligt klart for Dagen5). Han fik 
imidlertid ikke strax Audiens. Under en Konference den 
næste Dag med Pentz og Reventlov viste det sig, hvilken 
Fremgangsmaade Christian IV havde bestemt sig til for at 
undgaa Alliancen. De danske Ministre lagde nemlig et

*) Odhner S. 61.
2) Kurtz til Kejseren, 26. Marts. Jvfr. Kejseren til Christ. IV, 21. 

Febr. (W. A.).
3) Kurtz til Kejseren, 30. Marts (W. A .). Kongen var kommen til 

Gluckstadt den 22. Marts (Danske Saml. V, 76).
*) Amim besøgte Christ. IV den 19. Marts i Assens (Danske Saml. V, 

76). Jvfr. Pentz til Kurtz, 20/30 Marts (W. A.).
5) Kurtz til Kejseren, 5., 7. og 14. April (W. A.). Gazette de France 

1639 S. 243.



særligt Eftertryk paa den pfalziske Sag. Dette var ikke gre
bet rent ud af Luften. Jævnsides med Forbundsforhandling
erne med Roe var der gaaet Underhandlinger om dette 
Spørgsmaal1). Baade Kongen og den engelske Gesandt havde 
indset, at der ikke var noget at haabe af den almindelige 
Fredstraktat, særligt ikke for Pfalzgreven. Karl I havde stillet 
det Forslag, at Kongen af Danmark skulde paa egen Haand 
overtage Mæglingen i Sagen, og Christian IV havde ikke af
vist denne Tanke2). Det var derfor ikke uden Grund, men 
dog rimeligvis tillige som en heldig Baggrund for Udflugter 
med Hensyn til et Forbund med Kejseren, at Pentz og Re- 
ventlov nu trak det pfalziske Spørgsmaal saa stærkt frem 
overfor Kurtz. De forestillede ham, at deres Konge paa 
Karl I ’s Opfordring vilde paatage sig Ordningen af dette 
Spørgsmaal, men at han ikke let kunde afgive nogen Er
klæring om Konjunktionen mod Sverig, førend England var 
tilfredsstillet, thi han kunde ellers under en Krig med Sverig 
vente Angreb fra Sømagterne Frankrig og Nederlandene uden 
tilstrækkelig Bistand til Søs fra England. Forgjæves gav 
Kurtz et undvigende Svar angaaende Pfalz, henviste til de 
Forhandlinger, der skulde finde Sted derom i Brussel, og 
lovede at referere Kongens Tilbud til Wien; forgjæves fast
holdt han, at der aldrig i tidligere Konferencer havde været 
Tale om at gjøre Konjunktionen afhængig af en Overenskomst 
om den pfalziske Sag. Han fik kun til Svar, at der vel ikke 
var Tale om nogen absolut Betingelse, men at de danske 
Rigsraader i en særlig Grad lagde Vægt paa dette Spørgs
maal. Kurtzes Samtaler med Christian IV ved Banketten gave 
ham heller ingen bedre Udsigter. Kongen begyndte med at tale * *)

*) Mindre Betydning havde det, at Pfalzgrev Karl Ludvig i Efteraaret 
1638 var kommen til Hamburg og i December ogsaa til Gltickstadt 
paa et Besøg hos Kongen som Flygtning efter sit Nederlag (jvfr. 
Danske Samlinger 2. R. III, 387 og 3. Report of the royal commis- 
sion on historical manuscripts III, 116). Hverken hans Forhand
linger med Christian IY eller med Sverig førte til noget (Pufen- 
dorf S. 342. Cronholm I; 1, 350).

*) Roe til Christian IY, 13. Decbr. 1638 og 31. Jan. 1639. Christ. IV 
til Roe, 28. Decbr. (England Nr. 46). Karl I til Christian IY, 8. 
Marts. Roe til Cooke, • 12. Febr. Roes Optegnelser, 28. og 29. 
•Marts.



om Kredsdagen. Han beklagede, at der ikke var blevet gjort 
Modstand mod Banér ved hans Overgang over Elben, og at 
Stænderne imod hans Ønske havde nægtet at bevilge Romer- 
maaneder, men han tilføjede, at han havde maattet bøje sig 
for Majoriteten. I de følgende Dage søgte Kurtz at faa de 
Danske til i det mindste at aftakke nogle Tropper, som 
Kejseren da kunde hverve, men ikke engang derom kunde 
han opnaa noget Tilsagn. Saavidt fortæller Kurtz selv om 
sin Virksomhed1). Den engelske Gesandt Sir Thomas Roe 
vidste mere at berette om den. Efter hans Meddelelser 
skulde Kurtz have gjort Kongen tre Tilbud, nemlig om det 
kongelige Huses Forlening for bestandigt med Bremen Stift, 
om Stadfæstelse af Elbtolden paa 60 Aar og om Udstedelse 
af en Aktserklæring mod Hamburg, Lubeck og nogle andre 
Stæder, som Kongen skulde bringe i Udførelse, alt paa Be
tingelse af, at han erklærede Sverig Krig og støttede Kejseren 
i Østersøen2). At der fra Kurtzes Side er faldet Antydninger 
af denne Art, lader sig vel næppe uden videre benægte; der
imod maa det betragtes som yderst tvivlsomt, at han paa 
nogen mere officiel Maade skulde have forebragt saadanne 
Forslag, der ikke ganske svarede til Situationen.

Hvorledes dette nu end forholder sig, det Svar, som 
Kurtz fik den 5. April paa sine forskj ellige Opfordringer, var 
ikke synderligt trøstefuldt. Christian IV meddelte ham, at 
han, hvor besværligt det end var, vilde fortsætte sine Be
stræbelser for Fredens Tilvejebringelse, men paa Grund af 
Tidens Korthed og fordi han i Øjeblikket kun havde saa faa 
af sine Raadgivere om sig, kunde han ikke nu erklære sig 
om Fred eller Krig eller om Konjunktionen, han maatte op
sætte sin Resolution nogle Uger. Han bad ham have Taal- 
modighed i denne Tid og lovede at sende ham sit endelige 
Svar med Posten3). Tre Dage efter forlod Christian IV 
Gluckstadt4), og den 26. April afgav han saa i Kjøbenhavn 
sin Resolution. Den gik, ligesom det foreløbige Svar, ud

J) Kurtz til Christian IY, 12. April, og til Kejseren, 14. April (W. A.).
2) Roe til Cooke, 24. Maj. Jvfr. ogsaa Pufendorf S. 383.
*) Kongens Resolution af 5. April (W. A.).
4) Kurtz til Kejseren, 22. April (W. A.). Danske Samlinger V, 77.



paa, at han ikke endnu havde opgivet sine Bestræbelser1 for5 
at faa Sverig til Fred; af denne Grund og tillige af Hensyn 
til England og Pfalz kunde han ikke erklære sig anderledes 
end tidligere angaaende Forslaget om Konjunktion med Kej
seren. Ved Siden heraf tilbageholdt han ikke et Raad af 
almindeligere Rækkevidde, det nemlig, at tænke paa Mid
ler til at fjerne den indre Strid i Tydskland, da Fjenden 
benyttede sig af den1). Det var en Antydning, som senere 
kom til at spille en vis Rolle.

Men Christian IV turde dog ikke paa denne Maade 
fuldkomment afbryde sine Forhandlinger med Kurtz. Dertil 
var den Situation, som skabtes ved Separatunderhandlingerne 
mellem den kejserlige Gesandt og Salvius for farlig. Det 
gjaldt om ikke at blive udelukket fra disse. Kunde der ikke 
arbejdes videre paa den hidtil betraadte Vej, saa maatte det 
være Opgaven ikke at sættes helt til Side ved det ny, der 
begyndte, selv om der skulde bringes Ofre, som man tid
ligere havde vægret sig ved at tænke paa. Pentz prøvede 
Kurtz; han fik til Svar, at det ingenlunde var Kejserens Hen
sigt at ville forbigaa Christian IV ved Partikulærforhand
lingerne 2). Kongen lod da Kurtz vide, at han nu ikke var 
uvillig til at arbejde paa en Separattraktat, og at Vibe havde 
Ordre til at udforske den svenske Regerings Anskuelser paa 
dette Punkt. Ja Pentz gik saa vidt, at han erklærede, at 
hans Konge ikke vilde tage sig Afstaaelsen af Bagpommern 
med dets Havne nær. I sin Frygt for, at hele Pommern 
eller dog det ved Danmark nærmest liggende Forpommern 
skulde blive et Bytte for hans mægtige Nabo, havde Chri
stian IV bekvemmet sig til ikke at ville modarbejde, at det 
fjernere liggende Bagpommern blev Kjøbesummen for Fre
den. Dog lod han tilføje, at man maatte afvente Branden- 
burgs Udtalelser. Kurtz stillede sig venligt til disse Erklæ
ringer ; for ham stode territoriale Afstaaelser til Sverig som 
uundgaaelige for det almene bedste og Arvehusets Interesser, 
som han udtrykte sig. Han tilraadede at benytte baade den

’) Kongens Resolution af 26. April med Rekreditiv for Kurtz af samme 
Dag (W. A.).

2) Kurtz til Pentz, 27. April (W. A.).



danske Konges og Salvius’s Medvirkning til en Separattrak
tat *). Men inden denne skred videre frem, var det nødven
digt at forhandle med Kurfyrsten af Brandenburg. I Mid
ten af Maj afrejste Kurtz under Konvoj af tre danske Krigs
skibe til Danzig* 2).

Saaledes var der indtraadt en Pavse i Forhandlingerne 
om Fredspræliminærerne. Et Afsnit af dem var tilbagelagt; 
men Fremtiden laa endnu stadigt i det uvisse. Ogsaa Un
derhandlingerne om et Forbund mellem Danmark og Kej
seren vare i hvert Fald foreløbigt standsede. Grev Kurtz

m

havde ikke opnaaet, hvad hans Herre havde haabet, da han 
sendte ham mod Nord. De danske Gesandters betingede 
Løfter fra November 1637 vare ikke bievne indfriede. Da 
Kurtz kom til Preussen, skrev han til Grev Adam Schwarzen- 
berg, at enhver Udsigt til at vinde Kongen af Danmark var 
forbi3). Christian IV havde ikke brudt med Sverig. Men 
ikke desto mindre havde den forløbne Tid skærpet Spæn- 

, dingen mellem Danmark og dette Rige. Der var Aarsager 
hertil, som der først senere vil være Lejlighed til at betragte 
i deres Sammenhæng, men allerede Begivenhederne i Ham
burg og hvad der stod i Forbindelse med dem afgave Grunde 
nok. Jo mere man havde havt Anledning til at forhandle 
med hinanden og i hinandens Paasyn, jo klarere var det 
blevet, hvor stærkt Interesserne stødte sammen, hvor store 
Modsætningerne vare, og hvor megen Harme og Bitterhed 
der havde opsamlet sig.

Da Axel Oxenstjerna i de første Dage af Januar 1639 
havde tilkjendegivet Salvius sin Billigelse af hans skarpe Hold
ning overfor Christian IV og befalet ham ikke at gjøre und
skyldende Skridt, havde han tilføjet i sin Skrivelse: »Ikke 
heller maa man strax bæve, fast en Grande tempesterer. 
Hvis vore Sager og Stat fundere sig paa vore Granders Barm
hjertighed, saa maa vi vel synge Miserere. Det skader os 
intet, at en Part foragter os og roser sig af, at her kun er 
Kjærlinger og Born. Trænger Nøden, da haaber jeg, her

*) Kurtz til Kejseren, Gluckstadt 17. Maj (W. A.).
*) Kurtz til Christian IV, 17. Maj (W. A.). Pufendorf S. 383.
3) Droysen IH; 1, 193.



skal findes Karle til deres Kvindfolk«. Fra Strømfelt i Dan
mark kom kun foruroligende eller i det mindste irriterende 
Beretninger om fjendtligsindede og truende Udtalelser af Stat
holderen Korfitz Ulfeldt og Kansleren Christian Friis1). I 
Stockholm blev der fortalt som Bygte, at Christian IV ved 
et Taffel i Gluckstadt havde ytret, at hvis Sverig ikke vilde 
slutte Fred, skulde det tvinges dertil; Danmarks Uvenner 
undlode ikke at exploitere Bygtet2). De forskjellige Breve, 
som den berømte svenske Besident i Paris Hugo Grotius 
sendte til sine Principaler og til sine mange Venner over 
hele Europa, aandede ogsaa Bitterhed mod Danmark og Frygt 
for dets Konge; han tilraadede endog at søge at frembringe 
Uroligheder hjemme hos ham selv for at aflede hans Op
mærksomhed 3). Under disse Forhold var det ikke underligt, 
at der paa Stændermødet i Westeraas i Januar 1639 faldt 
skarpe Udtalelser mod Christian IV. Man klagede, foruden 
over Sundtoldens Forøgelse, over hans Bestræbelser for at faa 
de svenske Tropper ud af Meklenburg og Pommern; han 
havde begyndt, hed det, ved Warnemunde, han forsynede 
Fjenden i Wolgast med Proviant, han vilde drage alle Kon- 
tributioner i den nedersachsiske Kreds fra dem, og han »im- 
patronerede» sig Bugen og slog Plakater op hele dette Land 
over, skjøndt han ingen Bet havde dertil. Dog gik Stænder- 
udskudets Beslutning ud paa, at man i hvert Fald burde 
trække et Fredsbrud med Danmark ud, indtil Krigen i Tydsk- 
land var forbi, og foreløbigt gaa frem efter de gamle Trak
tater med Grændsemøder, Bettergang og Opmænds Dom4).

Christian IV var ikke blind for den Fare, som ved denne 
Stemning i Sverig mere og mere truede hans Bige. Det var 
det ulykkelige ved hans Situation, at paa den ene Side alt 
paabød ham den yderste Forsigtighed overfor Naboriget, der 
var ham saa overlegent i Stridskræfter saavel som i Magt og Ind
flydelse i Europa, og paa den anden Side hans Stats Fremtid

x) Strømfelts Brev af 11. Jan. 1639 (S. A.).
2) Fryxell, Handlingar I, 68.
3) Hugonis Grotii Epistolæ (Fol.) S. 483, 490, 493—94, 511.
4) Den svenske Rigsraadsprotok. Cronholm I: 1, 583. Beslutning af 

31. Jan. 1639 (Stiernmann, Riksdagars Besluth, jBihang S. 301—307).
Fridericia: Danm. ydre polit. Hist. II. 8



ikke kunde tillade ham uden Modstræben at se hen til dets 
Sejre syd for Østersøen og Følgerne af disse. Nødvendig
heden paabød ham at modarbejde Sverigs Besiddelse af Pom
mern, i hvert Fald hvis det fik hele denne Provinds. Men 
en aktiv Kamp mod det var saa at sige en Umulighed; der
til'var hans Styrke for svag, hans Alliancer for upaalidelige, 
hans Grændser for udsatte. Ved disse Omstændigheder og 
paa Grund af hans egne urolige Tilbøjeligheder dreves hans 
Politik mere og mere ind i en Vaklen og Famlen, der yder
ligere forbitrede hans Modstandere og yderligere svækkede 
hans Anseelse.

o

For Øjeblikket gjaldt det dog meget mindre for 
ham at forberede sig til Angreb end at være rede til 
Forsvar, hvis det gjordes nødvendigt. Han havde hele Aaret 
1638 igjennem holdt Tropper ved sin Sydgrændse, væsentligt 
for at kunne værne om sin Neutralitet; ogsaa paa Udbed
ringen af Fæstningerne i Skaane havde han arbejdet. I Vinte
ren og Foraaret 1639 henvendte han sig nu atter og atter 
til Rigsraaderne om Midler til at hverve flere Tropper samt 
til at forstærke Flaaden og Grændsefæstningerne. Men han 
fandt ikke hos Raadet den Anklang, som Sagernes Stilling 
burde have fordret, i al Fald ikke hos dets Majoritet. Fuld
kommen Enighed var der nemlig næppe længere imellem dets 
Medlemmer. Det synes, at der paa dette Tidspunkt indenfor 
Raadets Midte er optraadt Tilhængere saavel af en mere ud
fordrende Politik udadtil som af stærkere Krigstilberedelser 
hjemme, end Flertallet af det billigede. Der vil senere være 
Lejlighed til at komme noget nærmere tilbage til dette For
hold; her skal kun bemærkes, at en særskilt Betænkning af 
Korfitz Ulfeldt, Kongens højtbetroede Statholder i Kjøben- 
havn, fra Februar 1639, vistnok tør opfattes som et Tegn 
paa en saadan Uoverensstemmelse*). Denne Betænkning er 
et alvorligt og bestemt Indlæg til Fordel for de forøgede Troppe- 
hvervinger. Det fremhæves deri, at selv om man kunde være 
ganske sikker paa, at Sverig ikke paatænkte noget Fredsbrud, saa 
vilde det dog i disse farlige Tider være nødvendigt at forsyne 
Grændserne med endnu flere hvervede Folk, end man alle

J) Egh. Betænkning af 14. Febr. 1639 (G. A.).



rede havde i Beredskab i Fyrstendømmerne, for at være rede 
til at modstaa enhver Angriber; »thi lade vi os vugge i Søvn 
med deres gode Ord, og forekomme vi ikke Faren, den Stund 
man kan, da ville de visseligen vække os op igjen med Trom
men«. »Ville vi frygte for den Bekostning, som hører der
til«, hed det videre, »da have vi desværre Exempler mere 
end nok for Øje, at mange, som have ladet sig afspise med 
bedragelige Traktater, der ikke holdes længere, end det kom
mer Bedrageren til Pas, og som ingen Modstand have gjort 
udi Tide med de Midler, de havde endnu udi Hænder, ere 
derover komne udi største Ulykke og ere hievne totaliter 
ruinerede og konsummerede; siden havde de gjerne villet 
ændre det, men da vare deres Midler borte, og de kunde 
intet udrette og maatte kvittere al deres Formue, Exercitien 
af deres Religion blev dem betagen, de maatte undvige deres 
Fædreland og lide al den Usselhed, som kan paakomme et 
fattigt Menneske, og alt dette, fordi de udi Tide ikke vilde 
yde det, som deres Midler kunde strække til«. Han endte 
med at tilraade, at man uden Hensyn til Udgifterne skulde 
hverve saa meget Folk, som Kongen ansaa for at være for
nødent. Det kan ikke drages i Tvivl, at denne Skrivelses 
Advarsler og Formaninger have været rettede til Korfitz Ul- 
feldts egne Kolleger i Rigsraadet; noget andet er, at han 
maaske tillige har havt til Hensigt at vinde Kongens Hjerte 
for sig selv. At netop det forøgede Antal hvervede Tropper 
og Udgifterne dertil, ja maaske ogsaa den forøgede Magt, 
som derved vilde gives Kongen, har været Flertallet af Rigsraa- 
derne imod, fremgaar tydeligt af deres Holdning paa Rigs- 
raadsmødet i Maj Maaned 1639 i Kjøbenhavn. I sin Propo
sition til dette Møde havde Kongen udviklet den Fare for 
Indfald, som truede fra Sverig; han havde tilraadet Hver- 
vinger og anmodet om Penge til Kanoner paa Grændsefæst- 
ningerne *). Rigsraadet afgav et vidtløftigt Svar. Ogsaa det 
anerkjendte, at der var en stor og overhængende Fare for 
Fædrelandets Ruin, thi alle Naboerne vare ildesindede mod 
Riget og saa hellere dets Ødelæggelse end dets Tarv, men i 
Modsætning til Kongen lagde det Eftertrykket paa at søge

J) Proposition af 3. Maj 1639 (Elgens Eaads Breve Fase. 50).
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at forbedre Forholdet til Udlandet og ikke som han paa 
Rustningerne hjemme. Det var ligeledes i en bestemt Mod
sætning til ham, at det i Spidsen for hele Betragtningen af 
Situationen satte en indtrængende Advarsel mod at stole paa 
det kejserlige og katholske Parti; dette var efter dets Mening 
paa Grund af Religionen Rigets hemmelige Fjende, i hvad 
det end offentligt erklærede; de Kejserlige vare tilmed for 
Tiden stedte i de største Vanskeligheder, og selv om de vilde 
gjøre noget for Danmark, vilde de dog ikke hjælpe ander
ledes, end at de ved deres Bistand ruinerede Riget, saaledes 
som de havde gjort det med Kurfyrsterne af Sachsen og 
Brandenburg. Heller ikke Spanien var til at lide paa. Rigs- 
raadet gik efter denne Udvikling over til at tilraade et ven
skabeligt Forhold til det protestantiske Europa. Med velbe
grundet Varme anbefalede det især at opnaa et saadant ven
skabeligt Forhold til Generalstaterne, hvilket Punkt der senere 
vil være Grund til at komme nærmere tilbage til, og som her der
for kun skal nævnes. Heller ikke Lubeck og Bremen burde 
man støde fra sig; med Hertugerne Georg afBrunsvig-Lune- 
burg og Bernhard af Sachsen-Weimar samt med Landgrev
inden af Hessen burde man søge Venskab og ikke tage i Be
tænkning at anvende Penge til deres fortrolige for at paa
virke dem; dog maatte det ikke — man erindre Rigsraadets 
tidligere Advarsler mod Indblanding i de tydske Forhold — 
gaa saa vidt, at man antog sig deres Sager. Men ogsaa 
Sverig burde man paa enhver Maade søge at overbevise 
om, at det kun havde en nabovenlig Optræden at vente; naar 
Lejlighed tilbød sig, burde man vise det sin gode Villie. Det 
vil forstaas, at Rigsraadet ud fra disse Præmisser kom til en 
fra Kongens Indlæg noget forskjellig Konklusion. Det til- 
raadede vel at holde det indfødte Krigsfolk til Hest og til 
Fods i god Beredskab og ligeledes at sørge for, at Fæstning
erne i Jylland og Skaane vare i god Stand; tillige anbe
falede det at holde Flaaden vel udrustet og samlet, hvorfor 
de rundt om spredte Skibe burde kaldes tilbage. Men med 
Hensyn til Udgifter til Kanoner fremhævede Rigsraaderne, at 
da Fæstningerne hørte Kongen til, burde han ogsaa selv (af 
sit eget Kammer) betale Udgifterne dertil; kun med de al
mindelige Skatter var det muligt at komme Riget til Hjælp,



og de forsloge knap nok til Soldaternes Betaling, ja hvis der 
imod Forventning dog fremkom et Overskud, kunde vel en 
Sum af 20—30000 Dir. bruges til Kanonerne, men ellers 
ikke. Det var nu ogsaa denne Betragtning af Skatternes 
Knaphed, som anvendtes paa Spørgsmaalet om Hverving af 
Tropper; det var ud fra den, at det ikke alene fraraadedes 
at besvære Landet med nye Hvervinger og med flere frem
mede Krigsfolk, men ogsaa foresloges, at der, hvis man kunde 
være nogenlunde sikker - for Svenskerne og Hollænderne, 
skulde aftakkes en Del af de hvervede Folk nu, medens baade 
Banér og den kejserlige Hær vare fjernt fra Grændsernex).

Det kan ikke overraske, at Korfitz TJlfeldts Navn ikke 
fandtes blandt Underskrivernes. Heller ikke kan det for
bavse, at dét Svar, som Kongen oversendte til Kaadet, aan- 
dede en ikke ringe Del Misfornøjelse* 2). Han havde øjensyn
ligt følt sig stødt ved Bemærkningerne om alle Naboernes 
Uvillie og deri set en Bebrejdelse imod sig selv. I temmeligt 
pathetiske Udtryk indrømmede han i og for sig Sandheden 
af den fremførte Betragtning, men tilføjede, at da han ikke 
med sin Yillie havde krænket nogen, og da Gud i Himlen 
fra Verdens Begyndelse havde sat visse Grændser mellem 
Potentaterne, saa var han vis paa, at Gud herefter som hid
til vilde bevare ham for Fjendernes Anslag. Hans Udtalel
ser om sit Forhold til det katholske Parti vare meget ejen
dommelige. »Den Imagination, Rigens Raad er kommen i«, 
ytrede han med Overlegenhed, »at vi skulde være dét kejser
lige og katholske Parti helt vel affektioneret, derom have de 
gode Herrer liden Vished, men paa det at Herre og Knægt 
kunne forstaa hinanden, da ville vi vide, hvilket Parti, enten 
de Katholske eller de Kalvinister3), er bedst at tro paa in 
puncto nostræ conservationis; naar vi derom erfare Rigens 
Raads Betænkning, da ville vi os saaledes erklære, som det for 
Gud i Himlen og Posteriteten kan være forsvarligt«. Chri

*) Indlæg af 18. Maj. Underskrevet have: Christian Friis, Jørgen 
Urne, Claus Daa, Mogens Kaas, Tage Thott, Christen Thomesen 
Sehested, Christoffer Ulfeldt, Hans Lindenov og Just Hog (Rigens 
Raads Breve Fase. 50).

a) Egh. Brev af Kjøbenhavns Slot, 15. Maj.
3) Herved sigtedes til Nederlænderne.
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stian IY havde næppe nogensinde i Ord stærkere skudt de 
religiøse Hensyn til Side for de politiske. Han forsvarede. 
dernæst sin Holdning overfor Generalstaterne. Naar der 
blandt Rigsraaderne havde hersket den Mening, at Fransk- 
mændene og Hollænderne vilde faa Overhaand over den spanske 
Armada, som ventedes til de nordlige Farvande, og naarman 
havde frygtet for, at de eventuelt kunde blive farlige for 
Danmark, da udtalte Kongen med en Tillidsfuldhed, som Be
givenheder, vi snart skulle betragte, ikke kom til at retfær- 
diggjøre, at Spaniens' Modstandere i hvert Fald ingen Silke 
vilde spinde derved og ikke vare til at frygte i de to første 
Aar. Om de tydske Fyrster, hvis Venskab Rigsraadet havde 
givet Anvisning paa, ytrede han sig med største Bitterhed: 
Hertug Bernhards Hensigter vare ham vel bekjendte, og Her
tug Georg og Landgrevinden afHessen vendte gjerne Kappen 
efter Vejret. Ogsaa Stæderne Liibeck og Bremen behandlede 
han med en vis Haan. Sverig omtalte han kun kort, mest 
for at fremhæve, at dette Rige ikke var farligt, men vel at 
mærke kun »naar vi vare det, som vi bør at vare«. For- 
øvrigt synes det, som han efter Rigsraadets Udtalelser havde 
opgivet at sætte noget alvorligt igjennem paa dette Tidspunkt 
til Forsvarets Forbedring. Han havde taget det Parti at kaste 
Ansvaret over paa Raadet. Flaaden, erklærede han, skulde 
nok blive benyttet, som rigtigt var, men Rigsraadet burde, 
naar det talte om den, ikke have forglemt den for dens Ud
rustning absolut nødvendige Madskat. Med en forholdsvis 
Ro gik Kongen ind paa, at der ingen nye Hvervinger skulde 
finde Sted, ja stillede endog Aftakninger i Udsigt, men der 
var en Tilføjelse, som hed: »dog at ingen maa imputere os 
Skylden, om det sker altfor hastigt, saa at man siden gjerne
saa, at man havde dem igjen«.

Netop medens disse Forhandlinger stode paa i Kjøben- 
havn, havde Peder Vibe i Overensstemmelse med det Løfte, 
Kongen havde givet Grev Kurtz, i Jonkoping ført Under
handlinger med det svenske Rigsraad for at prøve dets Stem
ning overfor en Separattraktat og søge at erfare dets Freds 
betingelser. Han havde, skjøndt han henkastede Ytringer om 
Frankrigs Forhandlinger med Rom om en Partikulærfred, ikke 
fundet den Modtagelighed for Tanken, som Salvius’s Udtalelser i
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Hamburg havde givet Anledning til at vente. Axel Oxen- 
stjerna havde kun svaret undvigende og betonet ikke alene 
Nødvendigheden af Sverigs Satisfaktion, men ogsaa af de 
tydske Stænders Restitution, noget der godt stemmede med, 
at Salvius netop i de Dage fik Ordre til at optræde med den 
største Forsigtighed overfor Kurtz*). I det hele havde Raa- 
derne fastholdt Præliminariernes Afgjørelse som det første 
Skridt. Vibe havde hørt Tale om, at man frygtede for, at 
Christian IV skulde ville laane Kejseren de Penge, som Pom
mern skulde pantsættes for, og saaledes selv indløse dette 
Land; andre Rygter havde fortalt • om, at Danmark vilde 
hjælpe Arnim til at angribe Pommern, og i det svenske Rigs- 
raad havde man forhandlet om en eventuel Krig mod Dan
mark2).

Medens man i Danmark ikke kunde komme til nogen 
Beslutning, og Konge og Rigsraad væltede Ansvaret for, hvad 
Fremtiden maatte bringe, over paa hinanden, voxede i Sverig 
det Had og Fjendskab, som fik sit Udbrud i Katastrofen 1643.

9
2 )

fe

Den svenske Reg. til Salvius, 13. Maj 1639 (S. R. R.).
Vibes Relation af 30. Maj. Vibe til Christ. Friis, Jonkoping 1. 
Juni (Registr. 82, Sverig). Den svenske Reg. til Vibe, Stockholm 
29. Maj (Østrig Nr. 41). Om andre Rygter om, at Spanien vilde 
laane Kejseren Pengene til at indløse Pommern, se Bougeant 1, 345.
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Tredie Afsnit.
Kurtzes Forhandlinger med Brandenburg om Pommerns Afstaaelse. 

Habsburgske og polske Planer. Christian IY’s Stilling til disse. Den 
spanske Flaades Nederlag i Oktober 1639. Bernhard af Sachsen-Wei- 
mars Død og Frankrigs Fordele deraf. Separatunderhandlinger mellem 
Kejseren og Sverig. Kejserens Kølighed mod Christian IY. Denne 
ønsker at bevare Venskab med Kejseren. Forhandlinger med Brunsvig- 
Luneburg. Kongens]Ønske om Udsoning mellem Kejseren og de tydske 
Stænder. Han paatager sig en særlig Mægling i det pfalziske Spørgs- 
maal. Arnims Planer; Englands og Christian IV’s Stilling til dem. 
Hertug Frederiks Forlovelse med Sophie Amalie. Kurfyrstedagen i Niirn- 
berg. Stemningen her ikke gunstig for Christian IV. Hertug Georg af 
Brunsvigs Forening med Sverig. Præliminærforhandlingerne i Hamburg 
staa stadigt stille. Forhandlinger om Fornyelsen af den fransk-svenske 
Alliance. Rigsdagen i Regensburg aabnes Septbr. 1640. Fredelig Stem
ning. Jørgen Vind som Gesandt til Stockholm Januar 1641. Christian 
IV’s Forbindelser med Arnim. Arnims Død. Kejseren fornyr Forbudet 
mod Elbtolden. Det pinnebergske Spørgsmaal. Den kejserlige Gesandt 
Liitzows Fjendskab mod Christian IV. Georg Vilhelm af Brandenburgs 
Død. Klein hos Kurfyrst Frederik Vilhelm. Fredsudsigterne formørkes 
i Regensburg. Amnestien faar ingen Betydning. Korfitz Ulfeldts mis
lykkede Ambassade til Regensburg i Sommeren 1641. Liitzows Separat
forhandlinger med Salvius. Fornyelse af Alliancen mellem Sverig og 
Frankrig i Juni 1641. Hertug Georgs og Baners Død. Obersterne i 
den svenske Hær forhandle med Christian IV. Spænding med Sverig, 
men tillige med Kejseren. Lejren ved Fulsbiittel. Kongens Brud med 
Liitzow og dennes Tilbagekaldelse. Fredsunderhandlingerne i Hamburg. 
Den franske Gesandt d’Avaux’s Holdning. Fredspræliminærerne under
tegnes i Decbr. 1641. '

Grev Kurtz fandt ved sin Ankomst til Kurfyrst Georg 
Vilhelm af Brandenburg i Konigsberg ikke nogen gunstig 
Jordbund for Omslaget i den kejserlige Politik, og det skjøndt



han ikke rykkede frem med selve de vidtgaaende Forslag, 
som han i Hamburg havde ladet antyde for Salvius. Den 
Underhandlingsbasis, som han her gjorde sig til Talsmand 
for, indskrænkede sig til Afstaaelsen af Rugen og Stralsund 
som Pant for 2 l/2 Millioner Dir., dog saaledes, at hvis denne 
Sum ikke inden Forløbet af 10 Aar var betalt af de evange
liske Stænder, skulde Hypotheket tilfalde Dronningen af 
Sverig og hendes mandlige Livsarvinger1).. Han ledsagede 
Forslaget med Forsikringer om, at Kejseren hverken i Lyk
ken eller Ulykken vilde forlade Brandenburg, men angav som 
Grund til Kejserens forandrede Standpunkt, at der under de 
forhaandenværende Forhold ikke stod noget andet Rednings
middel tilbage; den Tid, tilføjede han som Trøst, vilde dog 
nok komme igjen, da den almægtige Gud vilde knække Sven
skernes Hovmod. Meddelelsen kunde imidlertid kun være 
højst nedtrykkende for Kurfyrsten. Det havde jo udelukkende 
været for at sikre Gjennemførelsen af sit Huses Fordringer 
paa Pommern, at han saa længe og med saa haarde Ofre 
havde sluttet sig til Kejseren, og nu var det selve denne, der 

, opfordrede ham til at afstaa Stykker af Hertugdømmet. Det 
Svar, som- han gav Kurtz, var højst naturligt: havde han
villet aftræde Stralsund og Rugen, vilde han for længe siden 
have kunnet faa Fred med Sverig. Men til rent ud at af
vise de kejserlige Forslag dristede han sig dog ikke. Sagen 
blev henvist til yderligere Forhandlinger, og Kurfyrsten fik 
et Løfte om, at Kejseren ikke vilde gaa ind paa noget uden 
Brandenburgs Samtykke2).

Imidlertid havde Kurtz ikke indskrænket sig til disse 
Forhandlinger om en eventuel Fred; ogsaa krigeriske For
holdsregler laa indenfor hans Opgave. En kejserlig Oberst 
von Booth havde i Foraaret 1639 hvervet nogle Tusind Mand 
i Preussen for dermed at gjøre Indfald i Lifland og over
rumple Riga. Kurfyrsten .af Brandenburg og Kongen af Polen 
vare delagtige i Planen, og Kurtz gjorde sit for at støtte 
den3). Maaske var dette Forehavende ikke et isoleret, maaske

9 Odhner S. 61.
2) Droysen III; 1, 193.
3) Droysen HI; 1, 192. Odhner S. 61 f.



stod det i Forbindelse med større Planer, som i dette Øje
blik sysselsatte Habsburgernes Parti i Europa og de. Fyrster, 
katbolske som protestantiske, der saa deres Interesser i det 
mindste til Dels falde sammen med dette. Grundlaget for 
disse Planer var en paatænkt maritim Operation fra Spaniens 
Side. En stor Flaade udrustedes med Opbydelsen af al Kraft 
i Corunnas Havn; dens i al Fald første Bestemmelsessted 
var Flandern, den skulde føre Tropper og Krigsfornødenheder 
dertil for at søge at faa Sejr over Nederlænderne. Vidt og 
bredt gik der Ry af denne Udrustning, Fantasien sattes i liv
lig Bevægelse; thi endnu virkede Forestillingen om Spaniens 
Magt stærkere, end Virkeligheden berettigede til. Det var 
Traditionerne om Philip den Andens store Armada, der atter 
bleve levende. Rygtet vilde vide, at den spanske Flaade havde 
langt rækkende Opgaver. Ikke alene i Nordsøen skulde den 
virke, ikke alene Nederlænderne skulde den underkue, ikke 
alene Karl I skulde den bringe Hjælp til at tugte hans op
rørske Undersaatter i Skotland, men ogsaa til Østersøen hed 
det sig, at den var bestemt for at ramme en af det habs- 
burgske Huses farligste Fjender, den ny Stormagt i Norden 1). 
Det er overmaade vanskeligt, ja forinden de spanske Kilder 
blive tilstrækkeligt undersøgte, vel umuligt at afgjøre, om 
Rygtet havde nogen Sandhed i sig. Sikkert er det derimod, 
at der nogen Tid i Forvejen, nemlig i Juni 1638, var blevet 
afsluttet en Overenskomst i Kopenik mellem Kongen af Polen 
og den af kejserlig Indflydelse stærkt paavirkede Kurfyrste af 
Brandenburg, der sigtede til for fælles Regning at indføre de 
Toldafgifter i Pillau og Memel, som Georg Vilhelm hidtil 
havde modsat sig, og som skulde tjene til Udviklingen af en 
polsk mod Sverig fjendtlig Flaade i Østersøen. Erobringen 
af Liflands Søkyst skulde støtte disse Planer2). Det er nu 
rimeligt nok, at Spanien og Kejseren, i livlig Forbindelse som 
de vare med Polen, ikke have været fremmede for disse Fore

>) Se d’Avaux’s Ytringer i Urkunden und Actenstiicke zur Geschichte 
des Kurfursten Friedrich Wilhelm von Brandenburg I, 544. Andre 
Rygter betegnede Goteborg som Flaadens Bestemmelsessted (Pufen- 
dorf S. B80).

2) Urkunderi und Actenstiicke I, 27 ff.



tagender, og Muligheden er ganske vist til Stede for, at de 
spanske og de polsk-brandenhurgske maritime Planer have
staaet i en vis Forbindelse med hinanden1).

Hvorledes var nu Christian IY’s Stilling til disse for- 
skjellige Planer? Ogsaa med dette Spørgsmaal sysselsatte . 
Rygtet sig, baade samtidigt og i den nærmest følgende Tid. 
Elleve Aar senere vidste en tydsk Oberst ved Navn Reusner, 
der havde taget Ophold i Sverig, at fortælle mærkelige Ting. 
Spanien, Danmark og Hertugen af Gottorp, berettede han, 
vare 1638 bievne enige om et Forbund, der gik ud paa, at 
Sverig skulde erobres ved en fælles Aktion af den spanske 
Flaade og en dansk Hær; det skulde tilfalde Danmark, Sun
det skulde spærres for Hollænderne og disses Handel paa Per
sien og Ostindien ødelægges dels derved og dels ved Aabning- 
en af en ny Handelsvej gjennem Rusland til Persien. Denne 
Beretning vandt trods sin Eventyrlighed en Del Tiltro og har 
bevaret en vis Autoritet indtil vore Dage, hvilken den dog 
ganske sikkert ikke har fortjent2 * * * *). Nogen større Vægt kunde

i) Jvfr. ovfr. S. 49, Odhner S. 63 og en Skrivelse fra den danske Fak
tor i Danzig Francis Gordon til Christ. Friis af 7/17 Juni 1639, 
hvori han omtalte, at østrigsk og spansk Indflydelse stod bagved
Spieringerne (Christ. Friises Breve i G. A.).

2) Pufendorf S. 380 f. Chanut, Mémoires de ce qui s’est passé en
Suéde II, 40 ff. I de egentlige Kilder foreligger der ikke noget til
Støtte for denne Beretning eller for, at de gottorpske Planer om
Handel paa Persien have havt nogen Forbindelse med den alminde
lige Politik (jvfr. Lackmann Y, 530 ff), skjøndt Rygtet i Sverig
allerede 1639 vilde vide at fortælle om en saadan Forbindelse (Yibe 
til Chr. Friis, 1. Juni 1639). Den paatænkte Omgaaen af Sundet 
og derved tillige af Sundtolden ved Gravning af en Kanal gjennem 
Slesvig kunde næppe tiltale Kongen lige saa lidt som Rigsraadet, 
der fraraadede den ny Handelsvej i et Indlæg af 13. Aug. 1639 
(Rigens Raads Breve Fase. 50). Det kan ogsaa bemæikes, at Christian 
IY 1640 overfor Rigsraadet beklagede sig over Hertugen af Gottorps 
Planer om at lade Katholiker nedsætte sig i Putzlodt i Slesvig, fordi 
et Indfald i Jylland vilde finde en Støtte derved og Sundtolden 
skades ved, at Handelen blev dragen gjennem Slesvig (Christian 
IV’s egh. Brev til Rigsraadet, 29. Septbr. 1640, og Rigsraadets Svar 
af 3. Oktobr.j Rigens Raads Breve Fase. 51). Naar selv Odhner 
(Sveriges inre historia u. Drottn. Christinas formyndarregering 
S.-81, og Sveriges deltagande i Westfaliska fredskongressen S. 62) 
fæster nogen Lid til Reusners Ord og omtaler en dansk Ambassade 
til Spanien som staaende i Forbindelse med Armadaen, da gjør han



man tillægge et i Hamburg allerede 1639 udspredt Rygte, 
som endog gjengaves af den danske Konges Agent dersteds, 
Martin Rasch, om at Christian IY havde givet sit Samtykke 
til, at den spanske Flaade sejlede ind i Østersøen, maaske for 

. at bemægtige sig Pillau 1). Sikkert er det ogsaa, at Christian 
IV med Sympathi saa hen til Armadaens Bevægelser, og at 
hans betroede Raadgiver Christian Pentz, som det ovenfor 
allerede er omtalt, havde indledet Forhandlinger med Grev 
Kurtz om at formaa den spanske Regering til at lade Flaaden 
støtte Kongen mod Sverig; det er vel ogsaa sandsynligt, at 
der er blevet aabnet Underhandlinger derom med den spanske 
Kommissarius i Gluckstadt Gabriel de Roy2). Men der fore
ligger intet om, at disse Underhandlinger have ført til noget 
Resultat, og den Afbrydelse af Forhandlingerne med Kurtz, 
der fulgte saa snart ovenpaa Pentzes fortrolige Antydninger, 
peger afgjort i modsat Retning. Der er ogsaa Tegn paa, at 
der i Løbet af 1639 snarere har fundet nogle. Rivninger Sted 
mellem Christian IY og de spanske Myndigheder, især Rege
ringen i Briissel, foranledigede ved Dunkerquernes Kaperier, 
end en alvorlig Tilnærmelse3). Hertil kommer nu imidlertid,

. at forsaavidt som der virkeligt har været en Forbindelse mel
lem de spanske og de polsk-brandenburgske Planer, da maa 
det staa fast, at Christian IV ikke alene har været fuldstæn
digt fremmed for disse, men at hans Interesser endog bestemt 
kolliderede med dem.

Det vil fra det foregaaende erindres, hvor kraftigt Chri
stian IV 1637 havde modsat sig Kongen af Polens Forsøg 
paa at indføre Toldpaalægene i Danzig, og hvilken bitter 
diplomatisk Strid der var blevet fremkaldt derved. Han var 
vedbleven ved Hjælp af en Eskadre at holde Sejladsen paa

sig skyldig i en Anakronisme, idet Hannibal Sehesieds Afsendelse 
til Spanien først paatænktes i Slutningen af 1639 og først realiseredes 
1640.

x) Martin Rasch til Reventlov, Hamburg 5. Oktobr. 1639 (G. A.). Jvfr. 
Bougeant I, 345.

2) Se ovfr. S. 105.
3) Jvfr. Norske Rigsregistranter VHI, 638; Rigsraadet til Christ. IY, 

13. og 19. Aug. (Rigens Raads Br. Fase. 50); Kardinalinfanten i 
Briissel til Christ. IV, 25. Novbr. 1639 (Nederlandene Nr. 46).



den nævnte Havn fri, og det spændte Forhold var ikke blevet 
udjævnet1). Grev Kurtzes Forsøg paa at optræde som Mæg
ler i dette Spørgsmaal, der for Kejseren maatte staa som en 
Anstødssten for Kongens nærmere Forbindelse med det katholske 
Europa og Kejseren, havde været frugtesløse2). Men da nu 
Overenskomsten i Kopenik traadte i Live i April 1639 ved, 
at Abraham Spiering overtog Told opkrævningen i Pillau og 
Memel3), da viste Christian IY, at hans Standpunkt var ufor
andret. I Slutningen af Maj befalede han, at alle Skibe, som 
vilde sejle paa de Havne, hvor Kongen af Polen eller Kur
fyrsten af Brandenburg havde paalagt Told, skulde betale 
dobbelt Sundtold, ja han forbød en Tidlang endog alle Skip
pere at sejle paa de preussiske Havne, naar han ikke fik Sik
kerhed for, at deres Matroser ikke vilde lade sig bruge af 
Spieringerne imod ham4). Senere synes han dog at have givet 
Afkald paa dette Forbud og at være vendt tilbage til den 
dobbelte Sundtold, men dennes Berettigelse forsvarede han 
ogsaa baade overfor Kongen af Polen og Kurfyrsten af Bran
denburg 5).

Saaledes tør det vel paastaas, at forsaavidt som Spanien, 
Polen og Brandenburg have været enige om Forholdsregler 
og Operationer, da har Christian IY staaet udenfor denne 
Enighed. Han kunde ønske den spanske Flaades Sejr, han 
kunde under sit stadigt mere spændte Forhold til Nederlan- *)

*) Derimod havde Kongen under 14. Juli 1638 ophævet den dobbelte 
Sundtold for Danzigerne (Sundtoldregnsk.).

2) Kurtz til Kejseren, 2. Febr. 1639 (W. A.). I et Brev fra Salvius af 
22. Juni 1639 omtales, hvorledes Kurtz efter d’Avaux’s Sigende 
skulde have tilbudt Christ. IY Halvdelen af Pillautolden mod Op- 
naaelsen af hans Samtykke til »Flaadens« (den spanskes?) Tilstede
værelse i Pillau Havn. Ogsaa Johan Georg interesserede sig for 
en Udsoning mellem Christ. IY og Polen; jvfr. en uudfærdiget 
Memorial for Arnim af Juli 1639 (D. A.).

3) Urkunden u. Actenstiicke I, Einl. S. 31.
4) Christ. IV’s egh. Breve til Frederik Urne og til Korf. Ulfeldt, 31. 

Maj, 25. Juni. Brev til Tolderne i Sundet, 9. Septbr. (Sjæll. Tegn.).
Jvfr. Gazette de France 1639 S. 489 og Lengnich, Gesch. Preussens 
VI, 132, 147, 153.

6) Urkunden u. Actenstiicke I, Einl. S. 31 f. Aktstykker om For
handlingerne med den brandenburgske Gesandt Joh. v. Hoverbeck 
(Brandenburg Nr. 31 c). Jvfr. Gazette de France 1639 S. 693, 711.



dene ønske disse Død og Ulykke, han kunde, forberedt som 
han maatte være paa Sammenstød med sin protestantiske 
Nabo, haabe paa Hjælp fra Europas mægtigste katholske Sø
magt, men han var ængstelig overfor enhver Handling, der 
truede hans Rettigheder.

Det varede imidlertid ikke længe, inden det viste sig, 
hvor lidet Lykken begunstigede de habsburgsk-polske Planer. 
Oberst Booths Tog mod Lifland mislykkedes fuldstændigt, og 
Kurfyrst Georg Vilhelm skyndte sig med at desavouere sin 
Meddelagtighed deri. Endnu vigtigere var dog den Skæbne, 
som ramte den spanske Flaade. I September Maaned havde 
den naaet Nordsøen; her var den bleven angreben af den 
hollandske Elaade, der var bleven udrustet med den største 
Iver og Offerbered villighed, med den mest levende Følelse 
af den Fare, som truede Fristaterne. Martin Tromp, dens 
Anfører, havde sejret og tvunget Fjenden til at søge Ly paa 
de engelske Strømme i Dynerne ved Dower. Snart forfulgte 
han sin Sejr; uden Hensyn til Neutralitetens Krænkelse an
greb han den 11. Oktober sin Modstander, skjøndt denne var 
begunstiget af den engelske Konges tvetydige Holdning. 
Kampen endte med Spaniernes fuldstændige Nederlag; en 
stor Del af den skrækindjagende Flaade blev ødelagt, Resten 
tog sin Tilflugt til Dunkerque. Den store Armadas Efter
ligner havde lidt sit Forbilledes Skæbne. For sidste Gang 
havde en spansk Flaade vist sig i Nordsøen for at knuse Op
rørerne. Nederlandene vare reddede. Spaniens Stjerne dalede 
definitivt i Nordeuropa.

Men ogsaa paa andre Kanter ramte Ulykken Habsburg. 
Banér trængte frem gjennem Sachsen til Bohmen og truede 
selve Prag. Vel lykkedes det ham ikke at erobre denne 
Stad, men frygtelige Ødelæggelser blev det ulykkelige Boh- 
mens Lod. Endnu betydningsfuldere vare dog Begiven
hederne i Sydvest. Bernhard af Sachsen-Weimars Sejre vare 
begyndte at fjerne ham fra Frankrig, nye Muligheder syntes 
at kunne aabne sig for Dannelsen af en selvstændig tydsk 
Magt. Da traadte hans Død imellem i Juli Maaned. Han 
efterlod et Testamente, hvorved Overbefalingen over Hæren 
betroedes til en af hans yngre Brødre, og hvorved det be
stemtes, at de erobrede Lande skulde blive ved det tydske
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Rige. Men Richelieu mente det anderledes, vilde det ander
ledes og formaaede at gjennemføre det, som han vilde. Det 
lykkedes ham i Oktober ved Hjælp af Pengegaver at afslutte 
en Overenskomst med de weimarske Officerer, hvorefter Hæren 
traadte i Kongen af Frankrigs Tjeneste, og de erobrede Plad
ser bleve overgivne til denne. Det var fra det Øjeblik af, at 
den franske Regering i sit Program for Freden optog Besid
delsen af Breisach og af de vigtigste Punkter i Elsass, saa- 
ledes som den allerede længe havde villet Lothringens Er
hvervelse1). En fransk Hær, støttet til erobrede Fæstninger, 
truede Kejseren i Syden. Mere og mere trængtes Kejseren 
tilbage.

Under disse Forhold voxede Ferdinand III’s Tilbøjelig
hed til ved en Separatfred med Sverig at isolere sin anden 
Modstander Frankrig. Han gjorde fornyede Anstrengelser 
for at bevæge Brandenburg til Ofre. I en Skrivelse til 
Grev Schwarzenberg forsikrede han om sin Ulyst til at af
træde nogen Del af Riget eller nogen Rettighed, der tilkom 
det, udtalte, at han kun havde fundet sig i Elbtolden for at 
vinde Christian IV, men endte dog med at anmode ham om 
en Resolution med Hensyn til Freden, da Sverig nu syntes 
tilbøjelig til en Traktat2). Sagen var nemlig den, at der 
var indledet nye Underhandlinger baade i Hamburg med 
Salvius og i Bohmen med Banér. Paa det første Sted var 
det de lauenburgske Hertuger, der havde overtaget Mæglin
gen; de havde ladet forestille Salvius, at Kurtz var bleven 
desavoueret af Kejseren, fordi han havde arbejdet paa For
bund med Danmark, ja de havde ikke taget i Betænkning at 
meddele den svenske Resident Hemmeligheden fra 1637, 
Pentzes Løfter til Kej seren om eventuel Alliance, og benyttet 
dette til at mistænkeliggjøre Christian IY’s Holdning og ad
vare Sverig mod hans Interposition3). Det Fredsforslag, som 
Kejseren havde ladet fremsætte baade i Hamburg og til

’) Jvfr. et udateret Udkast til en Instrux for Mazarin og d’Avaux som 
Gesandter til Fredsmødet i Koln. Det henføres i P. A.’s Samlinger, 
hvor det findes, til 1639, men tilhører maaske først Foraaret 1640, 
jvfr. Ludvig XIII’s Skrivelse til d’Avaux, 13. Maj 1640 (P. A.).

2) Skrivelse af 8. Novbr. 1639 (D. A.).
s) Pufendorf S. 384.



Banér, var det samme, som Kurtz havde gjort sig til Tals
mand for i Konigsberg, Afstaaelsen af Rugen og Stralsund 
som Hypothek for 2x/2 Millioner Rdlr. Fra svensk Side 
havde man ikke været utilbøjelig til at indlade sig paa 
disse Underhandlinger. Man nærede Mistanke til Frankrig, 
til dets Bestræbelser for at erhverve den weimarske Hær, 
vel ogsaa, om end uden Grund, til de Underhandling
er, som vare aabnede mellem Richelieu og Kurfyrsten af 
Baiern, Underhandlinger, som ganske vist gik ud paa at 
vinde denne ved at tilbyde ham Rheinfeld og Colmar og 
eventuelt at støtte ham med Hensyn til Pfalz, og som tillige 
havde Dannelsen af en tydsk Liga mod Østrig til Foimaal, 
men som ikke paa nogen Maade synes at have kollideret med 
Sverigs Planer1). Snart erfarede man vel i Sverig, at hvad 
man foretog sig, ikke kunde blive nogen Hemmelighed for 
d’Avaux’s skarpe Øje, men man var mest tilbøjelig til at be
handle hans Beklagelser som Rodomontader uden videre Be
tydning. Imidlertid havde hele Sagen sine store Vanskelig
heder. Medens Salvius ønskede at beholde Underhandling
erne for sig i Hamburg, var Regeringen i Stockholm snarere

0

villig til at lægge Yægt paa Banérs Fredsforhandlinger for 
derved at undgaa Kongen af Danmarks Mægling og de 
franske Intriguer. Allerede dette maatte give Anledning til 
Forhalinger og Forviklinger. Men vigtigere var ganske vist 
den store Uoverensstemmelse, der snart viste sig imellem 
Kejserens Indrømmelser og Sverigs Fordringer. Den svenske 
Regering forlangte først hele Pommern som Len og ikke som 
Pant; kort efter synes den dog at have villet lade sig nøje 
med Forpommern og Wismar som Len. Saa vidt var imidler
tid Kejseren langtfra villig til at strække sig paa dette Tids
punkt, han stod ikke ved de Antydninger, som Kurtz havde 
givet i Foraaret, og under disse Omstændigheder gav den 
svenske Regering i December Maaned Salvius og Banér Ordre * 7

!) Jvfr. Katt, Beitråge zur Geschichte des dreissigjåhrigen Krieges I,
7 ff, Avenel, Lettres de Richelieu VI, 423 ff, det ovfr. omtalte Ud
kast til Instrux for Mazarin ogd’Avaux, oglnstrux af 81. Juli 1689 
for en fransk Agent Heppe, der skulde afgaa til Tydskland for at 
arbejde paa Dannelsen af en Liga (P. A.).



til at trække sig tilbage fra de hemmelige Forhandlinger og 
henvise alt til den almindelige Fredskongres med Frankrig 
som Meddeltager. Ganske vist bleve Separatunderhandlingerne 
derved ikke fuldstændigt afbrudte, men deres aktuelle Betyd
ning blev i høj Grad formindsket1).

Den Retning, som den kejserlige Politik var slaaet ind 
paa i Løbet af Aaret 1639, havde imidlertid havt til Følge, 
at den havde fjernet sig fra Christian IV. Trods dennes 
forskjellige Bestræbelser, som vi dels have set, dels strax 
ville komme tilbage til, havde Kurtzes Afrejse i Foraaret be
tydet en Afbrydelse af det hidtidige intimere Forhold. De 
lauenburgske Hertugers Ytringer til Salvius skyldtes maaske 
nok deres eget Initiativ, men strede dog vel næppe altfor 
meget mod Kejserens Ønsker. Køligheden i Forholdet viste 
sig imidlertid især PElbtoldspørgsmaalet. Christian IV var 
trods de forskjellige kejserlige Forbud vedbleven med at op
kræve Elbtolden; han skal have udtalt, at han ikke vidste, 
hvorfor han i dette Punkt skulde adlyde Kejseren, da andre 
Fyrster, selv katholske, dog ikke adløde i lignende Tilfælde2). 
Forgjæves havde Hamburg ved et Gesandtskab til Gliickstadt 
i August Maaned søgt at opnaa Indrømmelser hos Kongen3) ; 
da trængte Staden atter paa hos Kejseren, og den 12. Oktober 
undertegnede da ogsaa denne en fornyet Befaling til Christian 
IV om Gliickstadttoldens Ophævelse4). Denne Holdning fra 
Kejserens Side havde sin Grund i en almindeligere Betragt
ning, der ganske vist ikke var ny , men dog for Tiden 
virkede stærkere end forhen. Det var nemlig i dette Øjeblik 
et ikke ringe Moment i hans Politik at søge at vinde Hanse- 
stæderne. Han bestræbte sig dels for at forhindre deres For
bund med Rigets Fjender, særligt Nederlandene, dels vilde 
han forebygge, at der fandt fjendtlige Hvervinger Sted i 
dem, og endeligt vilde han tillige søge Pengehjælp hos dem.

!) Den svenske Regering til Salvius, 24. Aug., 7. Septbr., 3., 5. og 7. 
Oktobr. Axel Oxenstjerna til Salvius, 5. Juli (S. R. R.). Den 
svenske Rigsraadsprotok., 8. Aug. Salvius til Axel Oxenstjerna, 19. 
Oktobr. (S. A.). Cronholm I; 1, 584—86. Odhner S. 64.

2) Liitzow til Kejseren, 4/14 Jan. 1640 (W. A.).
3) Lackmann VI, 2.
4) Apologia Hamburg., Beil. Fol. Fiiij.

Fridericia: Danm. ydre polit. Hist. II. 9



Yi gjenfinde dette Synspunkt atter og atter i Kejserens, i 
Bigshofraadets og i Kurfyrsternes Udtalelser fra Slutningen 
af 1639 og Begyndelsen af 1640. Men Bestræbelsen traadte 
navnlig stærkt frem ved den Virksomhed, som i den nærmest 
følgende Tid blev udfoldet af den kejserlige Bigshofraad 
Curt von Liitzow, der i de sidste Maaneder af 1639 afsendtes 
som Gesandt til Hamburg. Han havde fortrinsvis til Opgave 
at lægge an paa de hemmelige Forhandlinger med Salvius, 
selv om han dog tillige havde Ordre til for den offentlige 
Fredsforhandlings Skyld at holde Yenskab med de danske 
Ministre *). Men da han ved sin Ankomst til Nordtydskland 
traf Forholdene forandrede og i al Fald foreløbigt, som det 
skal ses, kun fandt Salvius meget lidet tilbøjelig til Separat
underhandlinger, kastede han sig med særlig Iver over at 
arbejde paa at vinde Hansestæderne, og idet dette snart blev 
hans Hovedsynspunkt, traadte han efterhaanden i en bestemt 
Modsætning til den danske Konge.

Der fremtræder nu imidlertid den Ejendommelighed, at 
den Kølighed, som saaledes var et Hovedtræk ved Kejserens 
Holdning paa dette Tidspunkt overfor Christian IV, 
mangler sit Modstykke i dennes Holdning overfor Kejseren. 
Christian IY var altfor ængstelig for at blive trængt ud af 
Deltagelse i Fredsunderhandlingerne til, at han, misfornøjet 
med Kejserens Fremgangsmaade, skulde trække sig tilbage 
til en passiv Stilling. Saaledes besluttede han at arbejde for 
samme Maal som Kejseren trods den Ligegyldighed, denne 
viste overfor ham. Medens de lauenburgske Hertuger ad- 
varede Salvius imod ham, sendte han Klein til Hamburg for 
at advare Salvius imod de Franske og tilraade Separat
fred 1 2). Gjentagne Gange lod han i Løbet af Efteraaret Vibe 
gjøre lignende Forestillinger i Stockholm, ja Bygtet vilde 
endog, dog næppe med Bette, vide, at han interesserede sig 
for Afstaaelsen af Forpommern til Sverig, blot for at faa 
Fred3). Imidlertid havde de brunsvig-liineburgske Hertuger

1) Instrux af 26. Oktbr. 1639 (D. A.).
2) Pufendorf S. 383. Anonym Skrivelse fra Hamburg til Dr. Miethof, 

af 31. Au g. (D. A.).
3) Vibe til den sven. Reg., 16. Septbr. (Wederlåggning Pol. Yij). 'Den 

sven. Reg. til Axel Oxenstjerna,* 24. Septbr., til Yibe, 30. Septbr., 
16. Novbr., til Salvius, 3. Oktobr. (S. R. R.).



gjort et nyt Forsøg paa at inddrage Christian IV i deres 
Politik. Sagen var, at medens Hertug Georgs Tilbøjelighed 
bevægede sig mere og mere hen i Retning af Tilslutning til 
Sverig, ivrigt tilskyndet, som han var, ved stadige Opfordring
er fra Banér og foruroliget ved Befalinger fra Kejseren om 
at afstaa Stiftet Hildesheim til Ærkebispen af Koln, havde de 
to andre Hertuger, Frederik og August den yngre, modsat 
sig et saadant Forbund, og Følgen var bleven, at Neutralitets- 
politiken, nærmest dog med Front mod Kejseren, var bleven 
det foreløbige Løsen for Hertugen1). Det var for den, at 
han søgte en Støtte ved en Forbindelse med Kongen. I 
Midten af Juli ankom der Gesandter fra Hertug Georg til 
Gliickstadt. Der viste sig imidlertid snart en ikke ringe 
Uoverensstemmelse. Medens de brunsvigske Afsendinge uden 
Tvivl lagde Hovedvægten paa den Fare, som truede fra 
Kejseren, og særligt ønskede et Forsvarsforbund til Afvær
gelse af den, fremhævedes det fra den anden Side, at Kongen 
og Hertugen af Gottorp vel nærede Frygt for den Skæbne, 
der vilde true Religionen ved Kejserens Overmagt, men dog 
betragtede Frankrigs og Sverigs Sejr som endnu farligere. 
Fra kongelig Side betonedes det bestemt, at ikke alene maatte 
alle Kredsens Medlemmer deltage i et saadant Forbund, som 
det foreslaaede, men det burde ogsaa være rettet imod alle 
Angribere, hvorved der naturligvis særligt tænktes paa Sverig. 
Under denne Forskjel i Synspunkter naaede man ikke til 
nogen Enighed. Resultatet blev kun det, at Kongen lovede 
at søge at formilde Kejserens Harme over, at Brunsvig i sin 
Tid ikke mere virksomt havde modsat sig Banérs Overgang 
over Elben, og tillige gav Tilsagn om at arbejde paa Kred
sens Neutralitet hos Sverig, Løfter og Tilsagn, der ogsaa 
bleve holdte2). Imidlertid afsendte de brunsvigske Hertuger 
i September Gesandter til Banér, ligeledes for at anholde om * *)

J) Decken III, 180 ff.
*) De brunsvigske Gesandters Relation i Quellensammlung d. schlesw.- 

holst.-lauenb. Gesellsch. f. vaterlånd. Gesch. II; 2, 127 f. Christ. IV’s 
Hesolution til Gesandterne, 25. Juli (Friedensverhandl. u. Alliancen 
Nr. 1). Roe til Cooke, 16. Aug. Christ. IV til Kejseren, 22. Juli 
(Koch I, 154). Den sven. Reg. til Vibe, 16. Novbr. (S. R. R.) Vibe 
til Hert. af Brunsvig, 23. Novbr. (Brunsvig-Liineburg Nr. 71).
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Neutralitet; de fik Følgeskab af en dansk Gesandt, Bernt 
Hagen von der Geist. Han lod, som om hans Formaal kun 
var det samme som Brunsvigernes; i Virkeligheden var det 
vistnok Christian IV’s sande Hensigt at have sin Haand med 
og forhindre, at de brunsvigske Afsendinge indlode sig for 
vidt med Svenskerne *). Henimod Slutningen af Aaret blev 
det brunsvig-luneburgske Spørgsmaal atter brændende. Medens 
Kejseren ikke var tilbøjelig til at lade sig nøje med halve 
Forsikringer, men indtrængende opfordrede Christian IV til 
at sørge for de nedersachsiske Kredstroppers Forening med 
de Kejserlige* 2), besvor Hertug Georg Kongen om at anvende 
sin Magt til at støtte det Afslag, han havde givet den kejser
lige Generalvagtmester Vehlen paa hans Forlangende om Til
ladelse til Marsch gjennem hans Lande for at forfølge de 
Svenske3).

Kongens Svar paa disse Opfordringer kj endes ikke. Men 
netop paa dette Tidspunkt, ved Aarsskiftet mellem 1639 og 
1640, traadte forskjellige Forhold til og indvirkede paa Chri
stian IV’s Stilling til disse Spørgsmaal. Man vil af det fore- 
gaaende have det Indtryk, at Kongens Holdning havde været 
uden selvstændigt Initiativ, at han mere havde fulgt med, hvad 
der foregik, end søgt at bidrage til Stridsgjenstandenes Løsning. 
Dog synes efterhaanden en bestemt Tanke at have trængt 
sig frem hos ham, en Tanke, som ogsaa var passende til 
hele hans Stilling, den nemlig at virke for en Ildsoning af 
de Stridsspørgsmaal, som kunde betegnes som de særligt 
tydske, virke for en almindelig Amnesti, det vil sige for en 
Forsoning mellem Kejseren og de tydske Stænder, der endnu 
vare hans Fjender, paa en saadan Maade, at de protestan
tiske Interesser bleve sikrede. Vi have set denne Tanke 
træde antydningsvis frem i hans sidste Forhandlinger med 
Kurtz, og vi have særligt der set den i nøje Forbindelse med 
det pfalziske Spørgsmaal4). Det var ogsaa dette, som Chri-

0 Pufendorf S. 370 f. Christ. IY til-Kejseren, 16. Septbr. (W. A.), til 
Johan Georg, 11. Septbr. (D. A.). Jvfr. Bernt Hagens Kelation af 
25. Novbr. (Brunsvig-Liineburg Nr. 56) og Danske Saml. Y, 84.

2) Kejseren til Cbrist. IY, 13. Septbr., 21. Decbr. 1639, 12. Jan. -1640 
(Østrig Nr. 35 b).

8) Georg til Cbrist. IV, 9. Decbr. (Decken III, 338 f).
*) Se S. 111.



stian IY med størst Kraft kastede sig over, og hvortil han 
senere knyttede mere almindelige Bestræbelser. Som før 
omtalt, havde han overfor Karl I vist sig villig til at paatage 
sig en særlig Mægling for dette Stridspunkts Vedkommende. 
Han havde en dobbelt Interesse deraf, nemlig at fjerne en 
af de værste Hindringer for Freden iTydskland ogat forhindre, 
at Sagen afgjordes uden hans Medvirkning, hvilket vilde 
kunne medføre farlige Konsekvenser for hele hans Mægler
virksomhed. Omstændighederne vare ham imidlertid i Be
gyndelsen ikke gunstige. Karl I ’s pfalziske Politik gik endnu 
stadigt paa en og samme Tid i indbyrdes forskj ellige Ret
ninger. Han koketterede med Spanien og søgte at holde sig 
gode Venner med Frankrig. Da var det, at der i Eftersom
meren 1639 syntes at frembyde sig en Udvej for ham til at 
lade sin Søstersøn kunne optræde med selvstændig Magt i 
Tydskland. Han indledede Underhandlinger om at faa Pfalz- 
grev Karl Ludvig stillet i Spidsen for den efter Hertug Bern- 
hards Død herreløse weimarske Hær. Medens han forhand
lede med dennes Officerer, og medens han i Hemmelighed be
gunstigede den spanske Flaade, forsøgte han at faa den 
franske Regering til at give sit Samtykke til det ny Arrange
ment 1). Det var under denne Situation, at han et Øjeblik 
synes at have vist Tilbøjelighed til at lade den pfalziske Sag 
blive henvist til Frankrigs Fredsforhandlinger i Koln. For 
Christian IV var denne Mulighed en stor Skuffelse. I Skri
velser, som klarligt aabenbarede hans Misfornøjelse, truede 
han Karl I med i saa Fald rent at ville trække sig tilbage 
fra Delagtighed i den pfalziske Sag2). Forholdene udviklede 
sig imidlertid langt anderledes, end Kongen af England havde 
haabet. Frankrig lagde en tavs Kølighed for Dagen overfor 
et Projekt, der krydsede dets egne Planer saa meget. Og da 
Karl Ludvig desuagtet i Oktober Maaned paa et engelsk 
Krigsskib lod sig føre til Boulogne for derfra inkognito at 
fortsætte sin Rejse igjennem Frankrig ned til den Hær, han 
tragtede efter at blive Fører for, da lod den franske Regering * *)

J) Ranke, Englische Geschichte II, 351 ff.
*) Christ. IV til Karl I, 17., 23. Septbr. (England Nr. 46). Roe til 

Cooke, 16., 30. Aug., 23. Septbr., til Christ. 1Y, 30. Septbr.



ham arrestere i Moulins under Paaskud af, at han manglede 
Pas, og føre til Yincennes som Fange i de samme Dage, 
i hvilke Konventionen kom i Stand mellem de franske Befuld
mægtigede og den weimarske Hærs øverste Ledere. Disse 
Begivenheder, der i saa høj Grad maatte forbitre Karl I, 
havde nu til Eftervirkning, at denne paany henvendte sig til 
Christian IY med en Erklæring om, at han betroede hele 
den pfalziske Sag til hans Sympathi og Indsigt, saaledes at 
han maatte paatage sig en Partikulærforhandling, saafremt 
der ingen Udsigt var til at opnaa noget ved den almindelige 
Fredsforhandling1).

Det var vistnok med en ikke ringe Grad af Tilfredshed, 
at Christian IY modtog denne Henvendelse. Han besvarede 
den med et Løfte til Karl I om at virke for Sagen paa det 
Kurfyrstemøde, som var indkaldt til Nurnberg, og skrev 
ogsaa strax til Kejseren derom 2). Men netop paa dette Tids
punkt forelagdes der for den engelske Konge og i hvert Fald 
tildels ogsaa for Christian IY en Plan af en ganske anden 
Art. Den kom fra en af Tidens utrætteligste Agitatorer, fra 
en Mand, der i sig forenede mange Betingelser for at føre, 
hvad han arbejdede paa, til et heldigt Resultat, men som 
savnede én, nemlig selvstændig Magt. Denne Mand var Hans 
Georg von Arnim. Han var paa engang en Yaabnenes og 
de diplomatiske Intriguers Mand. Med bet}rdelige militære 
Talenter forbandt han Evnen til at gjøre sig afholdt af Sol
daterne. Der var hos ham, ligesom hos Ernst af Mansfeld, 
hos Bernhard af Sachsen-Weimar og hos saamange andre af 
Trediveaarskrigens Hærførere, en ikke ringe Del af Kondot
tieren. Selv Protestant havde han afvexlende tjent Katho- 
likerne og sine Trosfæller, ligesaavel Kejseren som Kurfyrsten 
af Sachsen paa den Tid, denne var allieret med Sverig. 
Men ikke desto mindre mærkes der hos ham tidligt en bestemt 
Tanke, den nemlig at virke for Tydsklands Befrielse fra de 
fremmede. Til denne Tankes Yirkeliggjørelse medbragte han

*) Karl I til Christ. IY, 25. Oktobr. (England Nr. 34). Roe til Christ. 
IY, 26. Novbr. 1639 (England Nr. 46). Jvfr. Sidney, Letters and 
memorials of State II, 613.

2) Christ. IY til Karl I, 17. Jan., og 6. Febr. 1640 (Auslånd. Registr.), 
og til Kejseren, 15. Jan. (W. A.).
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ikke en gjennemført konsekvent Handlemaade. Den for
hindrede ham ikke i fra sit Fængsel i Stockholm at lade den 
franske Regering tilbyde sin Tjeneste eller i senere, som det 
synes, at vedblive med at staa i Forbindelse med den1), den 
afholdt ham heller ikke fra, som det strax skal ses, at ind
lede Underhandlinger med andre udenlandske Magter. Men 
alligevel tør det siges, at den navnlig i Slutningen af hans 
Liv stod for ham som et ledende Maal. Det var fortrinsvis 
de Svenske, som han opfattede som de fremmede, der skulde 
forjages, det var fortrinsvis til Bestræbelser for deres Neder
lag, at han viede de store Evner af Iver og Overtalelses
dygtighed, han var i Besiddelse af.

Vi have allerede i Slutningen af 1638 troet at spore 
hans Virksomhed i den nedersachsiske Kreds for at samle 
den til Modstand mod den svenske Hær under Banér. Siden 
den Tid havde han flakket om i Nordtydskland, forøvrigt 
stadigt i Pengeforlegenhed2). Kort før Kurtz var han, lige
som denne paa et dansk Skib, rejst til Kurfyrsten af Bran- 
denburg i Konigsberg, uden at vi dog kjende hans Hen
sigter3), og ved Midsommertid havde han opholdt sig hos 
Johan Georg i Dresden. Arnim kunde paa denne Tid i det 
hele med en vis Ret have anvendt paa sig de Ord, hvormed 
en tydsk Statsmand — ganske vist i mange Henseender 
himmelvidt forskj ellig fra ham — i vor Tid har betegnet 
sin Stilling: poscimur. Han blev søgt fra de forskj elligste 
Sider4), og hans Opgave var ligesom hin Statsmands 
en for hans Fædreland i det Øjeblik stor og naturlig 
Opgave. Han vilde søge at fordrive de fremmede fra Tydsk- 
lands Grund, men han vilde gjøre det i Modsætning til 
Kejseren, den tydske Fyrste, som naturligst kunde gjøre det, 
men som ved sin Optræden havde forspildt Nationens Tillid.

1) d’Avaux til Richelieu, 15. Marts 1688. I en fransk Fortegnelse fra 
1640 over Tydskere, der hurtigst muligt skulde have Gaver, findes 
ogsaa Arnims Navn (P. A.).

2) Hans Anmodninger til Kurfyrst Johan Georg om Pengelaan, af 2. 
Jan,, 20. Juni og 29. Oktobr. 1639 (D. A.).

3) Gazette de France 1639 S. 259. Pufendorf S. 365.
4) F. Ex. af Kejseren, se Johan Sieber til Arnim, Hamburg 21/3i Marts 

1640 (D. A.).



Hans Ulykke blev det, at han ikke havde nogen fast og sik
ker Grund at bygge paa, ingen af Tydsklands Stater afgav 
det Fodstykke, hvorpaahan kunde træde, alt, hvad han vilde 
skabe, maatte opføres fra nyt af, og ved Forholdenes Magt 
dreves han hen til selv at søge Bistand hos de fremmede. Den 
tydske Fyrste, der stod ham nærmest, var Kurfyrst Johan 
Georg af Sachsen. Med Forsigtighed og Varsomhed søgte 
han at løsne ham fra hans Forbindelse med Kejseren; han 
forestillede ham, at hvad han skulde gjøre, var ikke at op
træde mod Pragfreden, men kun at benytte sig af denne
Freds Bestemmelse om hans Ret til at holde en Hær; denne

\

Hær skulde han anvende til Bedste for Rigets Velfærd og 
til Sikring af den evangeliske Kirke; det gjaldt at forene sig 
med Stænderne i den øvre- og nedersachsiske Kreds og med 
Christian IV, man skulde da bemægtige sig Østersøstæderne 1). 
Medens han gav sin Plan denne Karakter overfor Johan 
Georg, uddannede han et andet og større Forslag, der mere 
egentligt svarede til hans Tanker, og som han forelagde den 
engelske Gesandt i Hamburg, Sir Thomas Roe 2).

Dette Forslags Grundtanke var den, at Tydskland maatte 
have Fred, men denne kunde ikke gives det af Frankrig eller 
Sverig uden Rigets Sønderlemmelse. Tydskland kunde kun 
reddes ved sin egen Kraft og ved et Forbund af de tydske 
Fyrster, der vare i Stand til at bidrage dertil; her maatte 
man da regne paa Kongen af Danmark, der havde 8000 
Mand hvervede Tropper, paa Hertug Georg af Luneburg, der 
havde lige saa mange, og paa Landgrevinden af Hessen, der 
havde 10,000 Mand. Forslaget udviklede dernæst, hvorledes 
Underhandlingerne for at forbinde disse Fyrster burde føres. 
Det gik ikke an, at de lededes i nogen fremmed Fyrstes 
Navn, kun en Tydsker — øjensynligt Arnim selv — kunde 
gjøre det. Ved de første Forhandlinger maatte der ikke tales 
om en Forandring i de bestaaende Partier eller om at bryde

J) Se hans ndfr. omtalte Udkast og hans Skrivelser til Johan Georg 
af 18. Marts og 1. Maj (D. A.).

2) »The Project af Mons’ Arnheim for a general Peace and reestabliss- 
ment of the Princes oppressed and Liberty of Germany« (Roes 
Journal).



Pragfreden, thi dette vilde vække Anstød og fjerne flere 
Fyrster, som man havde Brug for. Snarere burde man lade 
Rustningerne være byggede paa den nævnte Fred og holde 
dens Bestemmelser frem overfor Hertugen af Luneburg og 
især overfor Kurfyrsten af Sachsen. Hvad man skulde fore- 
slaa, var en Union af Sachsen, Brunsvig-Luneburg og Land
grevinden af Hessen, sigtende til Neutralitet og fælles Forsvar 
af de to sachsiske samt den westphalske Kreds og til Dan
nelsen af en Hær paa 20000 Fodfolk og 6000 Ryttere. Her
tugerne af Luneburg vare allerede tilbøjelige til at gaa ind 
paa en saadan Union, og Landgrevinden af Hessen vilde, 
forladt af Frankrig, snart blive nødsaget til ogsaa at tiltræde 
den. Ogsaa paa Kurfyrst Johan Georgs Deltagelse vilde man 
kunne regne. Naar først disse tre Parter vare forbundne i 
en fast Liga, tvivlede Arnim ikke paa, at det jo skulde lykkes 
ham at bringe Kongen af Danmark til at slutte sig dertil, 
eller rettere sagt, Nødvendigheden vilde tvinge ham dertil. 
Men alt dette skulde kun være det første Skridt, mere det 
Middel, hvormed Sagen skulde indledes, end selve Maalet. 
Thi naar Hæren var dannet under Paaskud af at ville opret
holde Neutraliteten, saa vilde den ikke kunde underholdes i 
de paagjældende Fyrsters Lande uden at ødelægge disse, og 
derved vilde det blive nødvendigt for de Forbundne at gaa 
videre og gjøre noget for Opnaaelsen af en almindelig Fred. 
Man skulde da forelægge de tre krigsførende Parter, Østrig, 
Frankrig og Sverig, et Fredsforslag gaaende ud paa Gjen- 
oprettelsen af det tydske Riges Tilstand, som den var 1618, 
og erklære, at man vilde bekæmpe den af Parterne, som ikke 
vilde antage dette Forslag. Men til alt dette, forestillede nu 
Arnim Roe, var Kongen af Englands Hjælp nødvendig; han 
foreslog, at Karl I skulde rejse en Hær paa 5—6000 Mand 
i Pfalzgrevens Navn. Gik Kongen ind herpaa, vilde han ikke 
behøve at risikere et Brud med nogen Magt, og Arnim vilde 
være i Stand til at skaffe ham gode Yilkaar til at foretage 
Hvervinger, Karl I’s Tilsagn vilde desuden bringe den alle
rede tildels vundne Kurfyrste af Sachsen fuldstændigt over 
paa denne Side.

Det maa vel have været i December 1639, at Arnim 
forelagde for Sir Thomas Roe det Forslag, hvis Grundtræk



ere gjengivne her. Havde nu Roe været Englands ledende 
Statsmand, vilde Arnims Udsigter have været de bedste. Et 
protestantisk Forbund havde altid været Roes Yndlingstanke *), 
og han var vidtskuende nok til ikke som Karl I udelukkende 
at fæste Øjet paa Pfalz. Men ved det engelske Hof raadede 
andre Stemninger, Borgerkrigen nærmede sig, man frygtede 
Forbindelser mellem Skotland og Frankrig. Roes Forsikringer 
om, at det var den hedste Plan, der var fremkommen siden 
Krigens Begyndelse, gjorde ikke noget Indtryk, han fik 
Ordre til at afvise Arnims Forslag, og modstræbende fulgte 
han denne Ordre* 2).

I hvilken Grad Christian IV er bleven indviet i en Plan, 
hvori der var tiltænkt ham saa stor en Rolle, maa man lade 
staa hen. Sikkert er det, at Arnim har havt fortrolige Sam
taler med Kongens Ministre, især Reventlov, paa Grundlag 
af Projektet3), og ligesaa vist er det, at Roe ved et Besøg 
hos Kongen i Februar Maaned meddelte ham adskilligt deraf 
og henledede hans Opmærksomhed ikke alene paa den Tort, 
der var overgaaet Kongen af England og den pfalziske Prinds 
ved dennes Fængsling, men ogsaa paa de Farer for hans 
egen Sikkerhed, som saavel en Sejr som et Nederlag for den 
svenske Hær under Banér kunde frembringe, naar det prote
stantiske Parti ikke vidste at samle sig i Enighed4). Rygtet 
havde ogsaa travlt med at omtale Christian IY’s Iver for 
Dannelsen af et tredie Parti, og baade de Svenske og de 
Kejserlige fulgte Arnims Bevægelser med Mistænksomhed5). 
Dog maa det antages for sandsynligt, at Christian IV kun 
har faaet at vide om den første Del at Arnims Forslag, som 
gik ud paa at faa oprettet et Neutralitetsforbund. Han har

x) Se dette Skrift, I, 112.
2) Eoe til Windebanke, 24. Jan. 1640, til Karl I. 28. Febr., og til 

Canterbury, 2. Marts. Om Dronning Elisabeth af Bolimens Sym- 
pathi for Arnims Forslag se Calendar of State papers, Domestic 
series, Charles I, 1639—40 S. 359.

3) Roe til Yane, 27. Marts.
4) Roe til Karl I, 28. Febr.
5) Pufendorf S. 371. Decken III, 200. Den sven. Reg. til Salvius, 10. Marts 

(S. R. R.). Liitzow til Kejseren, 4/14 Jan. og flere andre Breve, 
hvori udtales Mistillid til Arnim som Protestant (W. A.).
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vistnok stillet sig svævende til det og ønsket at oppebie saa- 
vel Karl I’s Beslutning som Udfaldet af Nurnbergforsam- 
lingen1). Imidlertid behandlede han Roe med den yderste 
Forekommenhed. I heftige Udtryk klagede han over Frank
rigs Adfærd2) , og under Gesandtens Ophold i Gluckstadt 
havde han paany anlagt den engelske St. Georgs Orden, som 
han ikke havde baaret i syv Aar paa Grund af den Spæn
ding, der havde bestaaet mellem ham og.Karl I siden hans 
Deltagelse i Krigen med Kejseren. Derimod havde han ingen 
Lyst til foreløbigt at indlade sig for dybt med Hertug Georg. 
Ikke uden Bekymring saa han hen til det Skridt, som hans 
Søn, Hertug Frederik, var i Færd med at foretage sig. Dette 
Skridt var en Forlovelse med Hertug Georgs unge Datter, 
den senere i Danmarks Historie saa bekjendte Sofie Amalie. 
Forhandlingerne derom vare begyndte i 16393); vi vide 
imidlertid ikke, paa hvilket Tidspunkt af Aaret. En saadan 
Forlovelse betød ikke lidet. Den medførte en Fare for, at 
Hertug Frederik skulde blive inddragen i den ganske vist 
tvivlsomme Skæbne, som hans tilkommende Svigerfader kunde 
blive udsat for, men særligt gjorde den hans Besiddelse af 
Bremen Stift i høj Grad usikker. Sagen var, at der endnu 
stadigt klæbede sig den katholske Forestilling til den Ret, 
hvormed de protestantiske Lægbiskopper bestyrede deres er
hvervede Stifter, at de ikke alene kun vare Valgfyrster, men 
at de heller ikke maatte gifte sig. Det var disse Betænke
ligheder, som stode for Christian IV’s Tanke, da hans Søn 
havde ønsket at høre hans Mening om sit Giftermaalsprojekt. 
I et egenhændigt Brev, hvis Datum og Adressat desværre 
ikke kjendes4), udtalte Kongen, at det var vanskeligt at svare 
derpaa, »al den Stund man endomstund intet kan vide, 
hvorledes dette Værk, Hertug Jørgen har viklet sig i, kan 
løbe af. Løber det vel af, da er det en stor Lykke, men 
løber det ilde af, da er Hertug Jørgen saa og de andre Herrer,

J) Jvfr. Eoe til Vane, 27. Marts.
2) Jvfr. Calendar of State papers, Domestic series, Charles I, 1639—40 

S. 371.
3) Slange S. 986.
4) Originalen er ikke bevaret.



som han har bragt i Dandsen, om alt det, de have, og bringe 
mig og andre i største Ulejlighed. Gifter Hertug Frederik 
sig, da er han af med Stiftet, for hvilket jeg har havt stor 
Umag, førend jeg kunde bringe ham.det til Veje. Naar han 
nu kommer af med samme Stift, da kommer det samme i de 
Katholskes Hænder, disse Lande til allerstørste Fare.« Til 
disse mærkelige Udtalelser, der, som det allerede tidligere er 
paavist1), kaste et interessant Lys over de Bevæggrunde, der 
havde ledet Christian IV til at arbejde paa Stiftets Erhvervelse, 
undlod han forøvrigt ikke at føje en Betragtning, som skulde 
gjøre Indtryk paa Sønnens Ærgjerrighed: »NB.«, hed det,
»der i Stiftet er han en regerende Herre og sidder i alle For
samlinger over en Hob Fyrster; men kommer han fra Stiftet, 
da er han en afdelt og har ingen Regering, hvilket uden 
Tvivl vil komme ham fremmedt for.«

Men hvad enten Frederik ikke havde Lyst til at rette 
sig efter sin Faders Raad, eller Kongen tilsidst ændrede sin 
Mening, Enden paa Sagen blev, at Forlovelsen fandt Sted i 
Marts 1640 paa et Møde i Celle2). Der vil imidlertid i det 
følgende være Lejlighed til at se, hvorledes Hertug Frederiks 
Giftermaal i Virkeligheden kom til at gribe ind i de diplo
matiske Forhold, og hvilke Vanskeligheder det fremkaldte, 
saaledes som Kongen havde forudset det.

Ved Siden af denne Ulyst til i al Fald foreløbigt at ind
lade sig for dybt paa en farlig Forbindelse med de bruns
vigske Hertuger gik nu imidlertid hos Christian IV Bestræ
belsen for hos Kejseren og Kurfyrsterne at virke for "hans ny 
Formaal, Udsoningen i Tydskland. Det Middel, han be
nyttede, var Henvendelser til Kollegialdagen i Nurnberg, som 
begyndte sine Forhandlinger i Januar 1640. I gjentagne 
Skrivelser3) udviklede Kongen sine Ønsker for Kurfyrsterne. 
Han begyndte med* at tilraade Indrømmelser overfor Frankrig 
og Sverig med Hensyn til Lejdebrevene, men Hovedvægten 
lagde han paa at anbefale en almindelig Amnesti, en Over

0 Se dette Skrift I, 64.
2) Slange S. 986. Roe til Vane, 19. Marts.
3) Christ. IV til Kurfyrstedagen, 17., 23. Febr. (Wederlåggning Fol. 

Yiij—Ziij. Londorp IV, 792—96).



enskomst angaaende Pfalz, til hvilken han tilbød sin særlige, 
af England overdragne Mægling, samt Imødekommenhed saa- 
vel mod Hessen som mod Brunsvig-Luneburg, navnlig med 
Hensyn til Stiftet Hildesheim og til Fæstningen Wolfenbiittel, 
som Hertugerne forlangte udleveret af Kejseren. Hertil 
knyttede saa Kongen en Opfordring til Sammenkaldelsen af 
om ikke en Rigsdag, saa dog en Deputationsdag og undlod 
ikke indtrængende at fremhæve saavel Rigets ulykkelige Til
stand som den Udsigt, der var til, at en Politik, som den 
af ham foreslaaede, vilde bevirke, at en stor Del af Stænderne 
opgav Forbindelsen med Fjenderne.

Disse Skridt fra Christian IY’s Side faldt i Tid sammen 
med forskjellige Foretagender, der havde Karakteren af en 
Tilnærmelse til Spanien. Dog laa den umiddelbare Aarsag 
til disse Foretagender i en Række Forhold, der ikke stode i 
Forbindelse med Stillingen i Tydskland, og der vil derfor 
først senere være Grund til at betragte dem nøjere. Skulde 
der imidlertid hos Kongen have været den Bitanke til Stede, 
at han paa den Maade kunde vinde Sympathi for sig hos det 
habsburgske Hus i det hele, da retfærdiggjorde i al Fald 
Begivenhederne foreløbigt ikke en saadan Forhaabning. Stem
ningen i Niirnberg var ham ikke gunstig. Opfordringen til 
almindelig Amnesti fik ikke nogen Frugt. Der gjorde sig 
ingen alvorlig Bestræbelse gjældende for at opnaa en For
soning med Hessen og Brunsvig*), og med Hensyn til Pfalz 
svarede Kejseren Christian IY, at dette Stridspunkt ikke kunde 
afgjøres ved hans Mægling, men burde henvises til den al
mindelige Fredsforhandling i Koln* 2). Ikke heller var der 
Tale om nogen Imødekommenhed overfor Kongen i hans 
Sserinteresser. I den Instrux, der var udstedt for den kejser
lige Gesandt til Kurfyrstedagen3), omtalte Kejseren det som 
sin Hensigt at udfærdige det allerede tidligere undertegnede 
Kassationsedikt mod Elbtolden og ligeledes at tage Parti for 
Rigsstaden Bremen imod Ærkebiskop Frederik i en Strid an
gaaende Benyttelsen af Domkirken i Staden, en Strid, i

*) Jvfr. Rommel VIII, 561 f. Schreiber S. 758.
2) Kejseren til Christ. IV, 5. Marts (W. A.).
3) Af 25. Novbr. 1639 (Koch I, 185 f).



hvilken Christian IY havde støttet sin Søn ved Afsendelsen 
af Skibe til Weseren1). Endnu stærkere havde den kejserlige 
Gesandt i en Skrivelse til Kurfyrsterne fremhævet det magt- 
paaliggende i at bevare Hamburgs Venskab2). Skarpe Skridt 
imod Christian IY i dette Spørgsmaal fandt dog ikke Kur
fyrsternes Billigelse. Paa de kursachsiske Gesandters Forslag 
enedes man om en Betænkning til Kejseren, hvori han op
fordredes til igjennem en Kommission at arbejde paa en 
Mægling mellem Kongen og Hamburg 3). Men den Maade, 
hvorpaa den kejserlige Afsending i Hamburg, Liitzow, op- 
traadte, svarede ganske vist ikke til en venskabelig Mægling. 
Han havde tvertimod sat sig det -som Opgave at forhindre 
en mindelig Overenskomst. Han advarede stadigt Hamburg 
imod de Forslag, Christian IY gjorde Staden, og meldte stolt 
tilbage, hver Gang det var lykkedes ham at modarbejde en 
Tilnærmelse; derimod tilraadede han ivrigt Kejseren at gjen- 
nemføre Ophævelsen af Elbtolden4). Selve Kejserens Hold
ning vedblev ogsaa at være alt andet end venligsindet imod 
de danske Fordringer.

Hvad Kurfyrstedagens Stilling til Fredsspørgsmaalet an- 
gaar, da kunde den heller ikke være Christian IY behagelig. 
Kejseren forelagde Kurtzes Forslag om Afstaaelsen af Stral- 
sund og Rugen som Pant, og Tanken om at kjøbe Fred med 
Sverig ved at ofre en Del af Pommern blev ligefrem Pro
grammet for Fredsbestræbelserne. Det lykkedes ved Hjælp 
af Grev Schwarzenberg at formaa Kurfyrst Georg Vilhelm af 
Brandenburg til et Løfte om at give sit Samtykke til et 
saadant Forlig, forsaavidt som han fik tilstrækkeligt Yederlag5).

Kun i ét Punkt var der blevet taget en Beslutning, som 
Christian IV havde ønsket. Man havde til den danske Ge
sandts Glæde tilraadet Kejseren at sammenkalde en Rigsdag,

1 j Bremisches Jahrbuch I, 51.
*) 14/24 Febr. 1640 (B. A.).
3) Kursachsiske Gesandter til Johan Georg, 22. Febr. Johan Georg til 

sine Gesandter, 5. Marts. De kurfyrstelige Gesandter til Kejseren, 
8. Marts (D. A.).

4) Liitzow til Kejseren, 17/27 Marts og flere Gange (W. A>).
5) Odhner S. 66. Urkunden u. Actenstiicke I, 891.



noget der i overordentlig lang Tid ikke havde fundet Sted. 
Der var derved ganske vist givet en Mulighed for Fremtiden, 
men i al Fald foreløbigt var det ganske frugtesløst, naar 
den danske Gesandt samtidigt paany indtrængende anbefalede 
den almindelige Amnesti og mindede om, at det vilde være 
til større Ære for Kurfyrsterne selv at have fremkaldt en 
saadan end, at den skulde fremtvinges ved fremmed Under
handling *).

I det hele kunde Christian IV kun være misfornøjet 
med Sagernes Gang. Han havde intet udrettet for Pfalz 
eller for Brunsvig, Kejseren havde taget Parti for Hamburg, 
Pommerns Afstaaelse rykkede truende nærmere. Han skrev 
til Korfitz Ulfeldt, at det var et sælsomt Fredsforslag, at 
Kurfyrsten af Brandenburg skulde have Magdeburg for Pom
mern* 2). Under disse Forhold kunde der have været en 
Mulighed for, at han havde vendt sine Tanker til Arnims 
Planer. Da indtraf der imidlertid en Begivenhed, som 
gjorde en saadan Beslutning umulig. En* af de Fyrster, hvis 
Medvirkning var en uundgaaelig Betingelse for Dannelsen af 
et tredie Parti, havde opgivet sin Neutralitet og sluttet sig 
til Sverig. Det var Hertug Georg af Brunsvig-Luneburg.

Trykket i sin Stilling i Bohmen ved en iværksat For
ening af den kejserlige og baierske Hær, havde Banér i Be
gyndelsen af Marts trukket sig tilbage fra Bohmen til de 
sachsiske Lande. Samtidigt rettede han Anmodning paa An
modning til de brunsvigske Hertuger og til Landgrevinden 
af Hessen om at forene deres Stridskræfter med hans til 
Protestantismens Frelse; han ledsagede Anmodningen med 
Truslen om, at han ellers maatte tage sin Tilflugt til den 
nedersachsiske Kreds og udsætte den for Krigens Besværlig
heder. Allerede længe havde nu Hertug Georgs Stemning 
bevæget sig i Retning af en Forbindelse med Sverig; stadigt 
mere var han ved Ønsket om et Forsvar af sit Lands og sin 
Kredses Neutralitet kommen til kun at tænke paa Kejseren 
som sin Modstander. Uden ubetinget at ville rette sig efter

*) Indlæg af 12. Maj (Londorp IV, 809—11. Reichstags-Acta Nr.
XIX).

2) Christ. IV’s egh. Brev til Korf. Ulfeldt, 16. Febr.



Sverigs Fordringer gav Hertugen i Slutningen af April sin 
General, von Klitzing, Ordre til at lade nogle af sine Trop
per forene sig med Banér, og i Begyndelsen af Maj iværk
sattes en saadan Forening ved den øvre Saaleflod, omtrent 
samtidigt med at ogsaa den fransk-weimarske Hær under 
Hertugen af Longueville og den hessiske Hær under Melander 
forbandt sig med de svenske Tropper.

For Arnim vare disse Begivenheder en stor Skuffelse. 
Han havde haabet at isolere Sverig, og det modsatte var sket.

f

I et Brev til Kurfyrst Johan Georg beklagede han sig over 
»Ilfærdigheden ved den foregaaede Konjunktion«; den var 
ikke alene skikket til at opholde Freden, men vilde ogsaa 
skade den evangeliske Sag1). En lignende Stemning følte uden 
Tvivl Christian IV. . Sverig havde paany som før Pragfreden 
udstrakt sin Indflydelse til den nedersachsiske Kreds, han 
forsøgte forgjæves at advare Hertug Georg mod hans Fore
havende2). Havde han vidst, at Lutzow mistænkte ham for 
Forbindelser med Georg3), havde hans Ærgrelse naturligt 
maatte voxe. Nu maatte han trøste sig med den maaske 
dog noget spydige Forsikring fra Kejseren, at han var over
bevist om, at Kongen ikke havde nogen Del i den liine- 
hurgske Forbindelse med Sverig4). Men Udsigterne til Am
nesti vare kun bievne forværrede.

Imidlertid stod den egentlige Universalfredsforhandling i 
Hamburg stadigt fuldkomment stille. Situationen var ganske 
vist undergaaet en Forandring derved, at Spanien som Følge* 
af sine Nederlag havde stillet Lejdebreve i Udsigt for General
staternes Befuldmægtigede til Mødet i Koln. Men Richelieu var 
ikke til Sinds derfor at lade Fredsunderhandlingerne begynde 
for Alvor. Sagen var, at Fristen for den svensk-franske 
Traktat af 1638 vilde udløbe allerede i Foraaret 1641, og 
det var hans bestemte Hensigt ikke at lade Mødet i Koln 
blive aabnet, inden Alliancen var fornyet. Derfor fik d Avaux 
Ordre til at rette hele sin Opmærksomhed paa dette Formaal

*) Arnim til Johan Georg, Wittenberg 5, Juli (D. A.).
2) Georg til Christ. IV, 3. Juli (Svar paa Kongens Brev af 26. Juni, 

Brunsvig-Luneburg Nr. 71).
3) Lutzow til Kejseren, 19. Juni (W. A.).
4) Kejseren til Christ. IV, 16. Juli (Østrig Nr. 35 b).



og forhindre, at Sverig gjorde Indrømmelser med Hensyn til 
Lejdebrevene for de tydske Fyrster, førend dette var opnaaet. 
Desuden ønskede Richelieu nu at komme tilbage fra den Ind
rømmelse, som han 1638 havde gjort Sverig, nemlig at dets 
Fredsforhandling maatte foregaa i Hamburg eller Lubeck; 
selv om det ikke skulde kunne naas, at hele Traktaten 
samledes til én eller paa ét Sted, maatte de to Samlingssteder 
i det mindste rykkes meget nærmere til hinanden. Under 
disse Forhold modarbejdede d’Avaux selvfølgeligt Universalfor
handlingen1). Men heller ikke den hemmelige Separatunder
handling mellem Sverig og Kejseren havde paa dette Tidspunkt 
nogen Betydning. Lutzow lod Salvius vide, at han havde 
Fuldmagt tilensaadan; Salvius afviste vel ikke bestemt at ind
lade sig derpaa, men gik i Overensstemmelse med sine Ordrer 
fra Stockholm frem med den yderste Forsigtighed, søgte paa 
den ene Side at skræmme d’Avaux til Indrømmelser med 
Hensyn til Forlængelsen af det fransk-svenske Forbund, og - 
paa den anden Side at faa de Kejserlige til at tro, at disse 
Allianceforhandlinger stode gunstigt for Sverig2). Nogen 
større Fart i Underhandlingerne kunde heller ikke ventes, 
førend det viste sig, dels hvortil Rigsdagen i Regensburg 
vilde føre, dels hvorledes Forholdet mellem Frankrig og 
Sverig vilde udvikle sig,

I September Maaned aabnedes Rigsdagen. Den frembød 
den Ejendommelighed i Modsætning til de tidligere, at ingen 
af de tydske Fyrster havde givet Møde personligt; de lode 
sig repræsentere af deres Gesandter. Som Christian IV’s Af- 
sending indfandt sig Christoffer von der Lippe3). Der gik 
igjennem Forsamlingens første Periode , en for- den alminde
lige Fred gunstigere Luftning, end der længe havde vist sig. 
De kejserlige Troppers Uheld paa Valpladsen, det stadigt

1) Ludvig XIII til d’Avaux, 23. Febr., 28. April, 17. og 31. Maj. In- 
strux for d’Avaux, 9. Marts. Chavigny til d’Avaux, 17. Marts, 15. 
April. d’Avaux til Fleutot, 24. Marts 1640 (P. A.).

2) Lutzow til Kejseren, 20. og 17/27 Marts, 12/22 April, X1/21 Aug. 
(W. A.). Den sven. Eeg. til Salvius, 14. Marts, 1. Aug., 3. Oktobr. 
(S. R. R.).

3) Instrux af 19. Juli 1640 (Reichs-, Churfursten-, Collegial- u. Depu
tations-Tage Nr. 1).
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voxende Tryk af Krigens Byrder vare i Forening med Mistilliden 
til Spanien Aarsagerne til denne Forandring. Indenfor Kur
fyrsterne søgte Maximilian af Baiern * der stod i Under
handlinger med Frankrig, at tiltage sig Ledelsen af et Freds
parti. Men ogsaa Kejserens Befuldmægtigede, Greverne Traut- 
mannsdorf og Kurtz, udtalte sig ved Rigsdagens Begyndelse 
ganske anderledes til Gunst for Freden, end man plejede at 
høre det fra denne Side. Trautmannsdorf ytrede i de første 
Dage af September til den spanske Afsending Savedra, at han 
og hans Kollega ikke vilde forlade Rigsdagen, førend de havde 
tilvejebragt en Fred; paa Grund af de kejserlige Yaabens Uheld 
vilde de søge Forlig, som de kunde detx). Det varede heller ikke 
længe, inden Kejseren tilmeldte Kurfyrsterne, at han vilde 
rette sig efter den danske Konges Ønsker som Fredsmægler 
og udstede Lejdebrevene i den Form, som Frankrig og Sverig 
ønskede, saaledes at Ordene nondum reconciliati udelodes og 
derved Indskrænkningen i Adgangen til Fredskongressen for 
de to Kroners Forbundne bortfaldt; ligeledes lovede han at 
opfordre Kongen af Spanien til virkeligt selv at udstede 
Lejdebreve for Generalstaterne til Koln* 2). Kurfyrsterne
underrettede hurtigt Christian IV om Kejserens forandrede 
Holdning og anmodede ham om at bevæge Sverig til at lade 
det komme til virkelige Underhandlinger3). I November
Maaned overbragte nu Liitzow Kopier af Lejdebrevene fra 
Kejseren til Kongen i Gluckstadt. Christian IV gjorde en 
formel Indvending af uvæsentlig Art, men erklærede sig for
øvrigt tilfreds og lovede at sende en Gesandt til Stockholm 
for at virke for Lejdebrevenes Antagelse og Fredssagens 
Fremme; mundtligt tilføjede han i Fortrolighed, at han vilde 
vente med Gesandtens Afsendelse, saaledes at denne først

J) Savedras Depescher til Kongen af Spanien, Regensburg 12. og 13. 
Septbr. 1640. Savedras Depescher, som maa være komne til franske 
Agenters Kundskab, og af hvilke flere findes i Afskrift i P. A. i 
Forbindelse med Brudstykker af hans Dagbog, ere en yderst vigtig 
og hidtil vistnok ganske ubenyttet Kilde til Regensburgrigsdagens 
Historie.

2) Kejseren til Kurfyrsterne, 3., 13. Oktobr. (Londorp IV, 917 f, 
937 f).

*) Rigsdagen til Christ. IV, 14. Oktobr. (Londorp IV, 938—40).



skulde indtræffe til sit. Bestemmelsessted i Februar, naar de 
svenske Stænder vare samlede; thi det gjaldt ved disses 
Hjælp at bryde Axel Oxenstjernas Indflydelse og hans Uvillie 
mod Freden, som var bestemt ved den Pension, han modtog 
fra Frankrig1). Til Afsending udsaas Rentemesteren og 
Rigsraaden Jørgen Vind; hans Rejse fremskyndedes dog 
noget mere end oprindeligt paatænkt, vel sagtens fordi det 
erfaredes, at den svenske Rigsdag allerede var indkaldt til 
Januar Maaned, maaske ogsaa af Hensyn til den anden Op
gave, der var stillet ham, nemlig at skaffe Oplysninger an- 
gaaende Forhandlingerne mellem Sverig og Nederlandene om
Forbund2).

Imidlertid vare i Virkeligheden Udsigterne for den danske 
Konges Medvirkning til Fredens Opnaaelse langtfra saa gun
stige, som det syntes. Sagen var, at der hos Kurfyrsten af 
Baiern og hans Venner fandtes et levende Ønske om at drage 
hele Fredsunderhandlingen over til selve Rigsdagen, hvor de 
i en ganske anderledes Grad vilde kunne erholde Indflydelse 
paa den end i Koln og Hamburg, og Kurfyrsten mødte Sym- 
pathi for dette Ønske hos Richelieu, der haabede her at kunne 
gjennemføre Afstaaelsen baade af Breisach og Elsass til Frank
rig og af Pommern til Sverig; det var nu som tidligere hans 
Plan ved en hemmelig Virksomhed, hvortil Rigsdagen særligt 
vilde give Lejlighed, at lægge Grunden til en mod hans Konge 
gunstig tydsk Liga; hvis Sverig fornyede Alliancen med Frank
rig, skulde det medoptages deri, hvis ikke, skulde det ude
lukkes derfra3). Men ved en saadan Forhandling paa Rigs
dagen vilde Christian IV uden Tvivl blive overflødig. Hertil 
kom nu, at det heller ikke overfor Sverig var noget gunstigt 
Tidspunkt, hvorpaa Christian IV saaledes optog Freds
forhandlingernes Traad. Som det senere skal ses, havde hans 
Sundtoldpolitik netop nu knyttet de to Magter, Sverig og

1) Lutzow til Kejseren, 17. Novbr., 2/12 Decbr. (W. A. Londorp V, 27 fj. 
Jvfr. Pufendorf S. 424 og Danske Saml. 2. R. III, 388. Kejserens 
Kreditiv for Lutzow af 15. Oktobr. (Østrig Nr. 41).

2) Instrux af 16. Decbr. (Danske Kancellis udenlandske Instruxbog).
3) Savedras Dagbog af 25. og 26. Septbr. Ludvig XIII til d’Avaux, 

27. Oktobr. Forskjellige Forespørgsler fra Heppe til Chavigny 
(P. A.).



148

Generalstateme, til hinanden, som det havde maattet være 
hans absolute Interesse at holde adskilte. Kort i Forvejen 
havde tilmed en ejendommelig Begivenhed ved det svenske 
Hof og den danske Konges Andel i denne, som der ogsaa 
senere vil være Anledning til at komme nærmere tilbage til, 
i høj Grad forøget Bitterheden mod Christian IV hos de 
ledende- Mænd i Stockholm. Hertil kom, at der ikke hos 
den svenske Regering fandtes noget alvorligt Ønske om den 
universelle Fredsforhandling, inden man havde Klarhed paa, 
hvorledes det vilde stille sig med Fornyelsen af Alliancen 
med Frankrig. Under disse Omstændigheder blev det danske 
Gesandtskab kun en Illustration af det spændte Forhold.

Den 16. Januar 1641 stedtes Jørgen Vind til Audiens 
hos Dronningen. Istedenfor at indskrænke sig til Formalite
ter overfor hende som mindreaarig og forbeholde sin Am
bassades reelle Formaal til Forhandlinger med Formynder- 
regeringen og Rigsraadet, udviklede nu Gesandten sin Konges 
Hensigter for Christina, opfordrede hende til at erklære sig 
tilfreds med Kejserens Indrømmelser og beramme Tid og Sted 
til de originale Lejdebreves Udvexling og Traktatens Begyndelse. 
Det er sandsynligt, at denne usædvanlige Optræden skyldtes 
Ønsket om at omgaa Rigskansleren og hans Venner. Paa 
vanlig højtidelig Maade førtes Gesandten ud; da han kom 
paa Trappen, meddeltes det ham, at ogsaa Rigsraaderne ven
tede ham til Audiens, men til alles største Overraskelse 
svarede han, at han for Øjeblikket maatte bede sig undskyldt. 
Den svenske Regering opfattede dette som en Fornærmelse; de 
to Rigsraader, der skulde have været Jørgen Vinds Gjæster 
til Maaltidet, fik Befaling til paa høflig Maade at forlade ham. 
Da nu Residenten Peder Vibe et Par Dage efter vilde over
levere Rigsraaderne en Afskrift af den Tale, som Ambassa
døren havde holdt til Dronningen, nægtede Axel Oxenstjerna 
at modtage den. En skarp Ordvexling fandt Sted, Rigs
kansleren gav den Harme, som han nærede mod den danske 
Resident, Luft i heftige Udtryk. »Monsieur Vibe«, udbrød 
han, »I behøver ikke at affrontere og despektere vor Stat. 
Vi ere ikke skyldige at gjøre nogen anden end Gud Regn
skab for, hvad vi gjøre i vor Stat.« Overfor denne skarpe 
Holdning holdt Jørgen Vind ikke Stand. Han skød Skylden



for sin Formfejl over paa Vibe, der burde have underrettet 
ham om den Fremgangsmaade, han skulde følge, og fik 
Dagen efter paa sin Anmodning Foretræde hos Regerings- 
raadet og Rigsraaderne. Modtagelsen var høflig, men Svaret 
paa hans Proposition kun lidet trøsterigt. Der gjordes Ind
vendinger mod forskjellige Punkter i de forelagte Kopier af 
Lejdebrevene; først naar disse vare tilstede i Original, kunde 
der være Tale om at bestemme Tid og Sted til Traktaten, 
og forøvrigt maatte Sverig ogsaa herom forhandle med sin 
Forbundne Frankrig; kort sagt, alt var Udflugter, der var 
intet Spor af virkelig Imødekommenhed. Det svarede ganske 
til Situationen, at Jørgen Vind forlod Stockholm uden at 
tage nogen formel Afsked1). Lige saa lidt hjalp det til 
Fredstraktatens Fremme, at Vibe nogen Tid efter overbragte 
tre Skrivelser om Sagen, som Rigsdagen i Regensburg havde 
formaaet Christian IY til at fremsende ikke alene til den 
svenske Dronning og til Formynderregeringen, men ogsaa, i 
Overensstemmelse med Ønsket om at omgaa disse Regerings
faktorer, til Rigsstænderne, hvilke forøvrigt da allerede vare 
gaaede fra hinanden efter at have sluttet sig til Regeringens 
Politik2). I Stockholm tog man saameget mindre Hensyn 
til Vibes Forestillinger, som man betragtede ham som en 
Favorit af hans Konge, der vilde benytte ham til at ophidse 
sit fredskjærlige Raad til Krig mod Sverig3).

Nogen egentlig Berettigelse til at beklage sig over Sve- 
rigs mistænksomme Holdning havde Christian IY i dette Øje
blik dog ikke. Thi medens han forsikrede om sin Iver for 
Fredens Fremme, havde han havt Andel i Planer, der sigtede 
til Sverigs umiddelbare Skade. Han havde i sin naturlige, 
men ofte saa forfejlede Bestræbelse for at fjerne Nabostaten 
fra Østersøens sydlige Bredder, en Bestræbelse, som han ikke 
havde Kraft nok til aabent at vedkjende sig med Vaaben-

r) Fant, Samlingar i svenska historien I, 97—102. Adlersparre, Hand
lingar rorande Sveriges historia III, S. XVIII, XX, XXII. Pufen- 
dorf S. 463. Wederlåggning Fol. Ziiij; Aaj—Aaiij. Den sven. Reg 
til Salvius, 23. Jan. (S. R. R.).

2) Fant, Samlingar I, 103. Rigsdagens Skrivelser af 17. og 18. Jan 
(Londorp V, 23—27).

3) Fant, Samlingar I, 100.



magt, hemmeligt laant sin Haand til S verigs Fjender. Sagen 
var, at Amim ikke havde opgivet sine Projekter trods de 
Skuffelser, han havde været Gjenstand for fra engelsk og 
brunsvigsk Side. Han havde paany vendt sig til Branden- 
burg; men ogsaa her havde Skæbnen været ham ugunstig, 
thi Georg Vilhelms Død, i November 1640, dannede for dette 
Kurfyrstendømme Indledningen til en ny Tingenes Tilstand1). 
Derimod var det lykkedes ham at vinde Bistand hos Chri
stian IV, idet denne havde lovet at forstrække ham med 
100,000 Daler. Amims Plan var at danne en Hær, som 
kunde fordrive Svenskerne fra Pommern, og Oberst Booth 
stod vistnok i Forbindelse med ham, naar han paatænkte med 
dunkerqueske Skibe at erobre Østersøhavnene og forny Ind
faldet i Lifland2). Christian IV nærede store Forhaabninger 
til disse Foretagender; særligt saa han deri en Mulighed til 
at krydse Følgerne af det svensk-hollandske Forbund. I de 
første Dage af Januar 1641 skrev han til Korfitz Ulfeldt, at 
Higet burde betale ham de Penge, han havde lovet Arnim, 
«thi jeg forhaaber med Guds Hjælp, at dermed kan mere ef
fektueres uformærket, end man ellers havde udrettet med ti 
Gange saa mange Penge. Vil Gud i Himlen give Lykke til 
Arnims Værk, at han kan faa nogen hastig Fremgang, da 
vil jeg vel komme til Bette med de Dannemænd i Sverig, 
hvor stolte og kloge de og lader dem tykkes med deres Al
liancer, de sende over min Hals» 3). Hvor dybt Christian IV 
imidlertid har været indviet i Arnims Planer, og særligt om 
han har været fortrolig med det Standpunkt, denne indtog i 
de første Maaneder af det ny Aar, kan ikke afgjøres. Det 
mærkelige skete nemlig, at den tidligere saa ivrige Tilhænger 
af et tredie Parti i Marts Maaned 1641 gik i kejserlig Tje
neste, ganske vist kun mod et Løfte om, at Kejseren vilde 
tilstaa de Evangeliske i Schlesien fri Religionsøvelse. Han 
skulde være Generallieutenant over den kursachsiske Hær og 
over den kejserlige Hær i Schlesien4). Opgaven var at give

J) Amim til Johan Georg, 12/22 Aug., Vxi Decbr. (D. A.) Droysen 
n i;  1, 232.

2) Droysen HI; 1, 209 f.
9) Christ. IY’s egh. Brev til Korf. Ulf., 3. Jan. 1641.
*) Theatrum Europæum IV, 610 (hvor Opgivelserne dog ikke ere nøj

agtige). Urkunden u. Actenstiicke I, 536.



den hidtil frem- og tilbagebølgende Kamp en afgjøren de Ven
ding ved et dristigt Kup mod Nordtydskland. Da ramte 
Døden Arnim i Midten af April, og med Hovedophavsmanden 
sygnede de store Planer hen. Er det rigtigt, som det den
gang antoges, at en Del af disse gik ud paa ogsaa at knuse 
Sverigs Forbundsfælle, Hertug Georg af Brunsvig, og strække 
det kejserlige Herredømme frem mod Nordsøen, ja endog ud 
over Bispestifterne Bremen og Verden, da kan man jo ganske 
vist være sikker paa, at Christian IV har staaet udenfor denne 
Del af dem 1). Men desuagtet tør det vel antages, at Arnims 
Død, der betød Tabet af en af Sverigs bitreste Modstandere, 
var en Sorg og Skuffelse for ham2).

Men denne Skuffelse var maaske kun ringe ved Siden 
af den Række af Græmmelser, som Christian IV kom til at 
lide under i hele denne Tid, og som han maatte føle saa- 
meget stærkere, som de kom fra den Magt, han trods alle 
Modsætninger, ja trods mange Erfaringer dog for Øjeblik
ket følte sine Interesser nærmest knyttede til, nemlig Kej
seren. Thi det blev snart klart, at den Tillid, som denne 
syntes at have vist Kongen ved at lægge Gjenoptagelsen af 
den almindelige Fredsforhandling i hans Hænder, i Virkelig
heden kun havde meget lidet at betyde. I det hamburgske 
og i det nvt tilkomne pinnebergske Spørgsmaal, i Amnesti- 
spørgsmaalet og i det pfalziske Spørgsmaal samt ikke mindst 
i selve Fredssagen traadte Kejseren i bestemt Modsætning til 
Christian IV’s Ønsker.

Den danske Afsending Christoffer von der Lippe søgte 
forgjæves i Regensburg at modarbejde de Hensyn, som den 
kejserlige Politik mente at burde tage til Hamburg. Han 
havde imod sig ikke alene de hamburgske Gesandters Agita
tion, men særligt Lutzows stadige Forestillinger, hvori det 
Thema varieredes: Hamburg maa hjælpes, intet er muligt,

*) Urkunden u. Actenstucke I, 535 f. Droysen III; 1, 228. I det 
dansko Svar paa det svenske Manifest af 1644 hedder det ogsaa, at 
Christ. IV vel havde havt Arnim »i Aars Bestilling«, da han var 
uden anden Tjeneste, men at han ikke havde havt noget at gjøre 
med ham, efterat han havde begivet sig i en saadan.

2) Lippe skjulte ikke sin Bestyrtelse ved Efterretningen (Urkunden u. 
Actenstucke I, 536).



uden at Hamburg bliver paa kejserlig Side x). Der udstedtes 
ogsaa i Slutningen af December 1640 et aabent Brev, hvori 
Kejseren paabød Elbtoldens Ophør; det fulgtes snart af andre 
Befalinger, der vare til Skade for Kongens Rettigheder paa 
Elben. Lippes Indlæg vare frugtesløse. Kun i ét Punkt 
syn tes han en Tid at have noget Held med sig, nemlig i Pro
testen mod, at Hamburg som fri Rigsstad skulde deltage i 
Rigsdagen; da glippede ogsaa dette, idet Kejseren i April 
Maaned 1641 befalede Stadens Gesandter at indtage deres 
Sæde i Forsamlingen. I Juni fornyedes Forbudet mod Elb- 
tolden* 2).

I November 1640 var der imidlertid indtruffet en Begi
venhed, hvis Følger traadte i Forbindelse med den hamburgske 
Sag. Som Følge af den Umaadelighed, der herskede ved 
Banérs Gilder med sine Forbundne og Generaler i Hildesheim 
i det Brunsvigske, var en af Deltagerne i disse, Grev Otto 
VIII af Schaumburg, pludseligt død, og med ham var den 
gamle Slægt, der havde været saa nøje knyttet til Holsten, 
udslukket. Der opstod nu det Spørgsmaal, hvem der skulde 
være Arving til hans Lande, der fortrinsvis bestode af Her
skabet Pinneberg3). Christian IV bestemte sig til strax at 
benytte sig af Lejligheden. Allerede Besiddelsen af Altona, 
der hørte til det Pinnebergske, var paa Grund af Stadens 
nære Beliggenhed ved Hamburg for fristende til, at han skulde 
lade Muligheden for dens Erhvervelse gaa ubenyttet hen. 
«Banér og hans Selskab,» skrev han en Uge efter til Christen 
Thomesen Sehested, «have i disse Dage gjort mig en god 
Tjeneste, idet de have drukket Greven af Schaumburg ihjel, 
hvorudover det Grevskab Holsten er faldet mig og Hertug 
Frederik hjem igjen»4). Han paastod, at Pinneberg hørte til

r) Liitzow til Kejseren, 2. Oktobr., 6., 24., 30. Novbr. 1640 (W. A.).
2) Kejserens Breve af 31. Decbr. 1640, 6. Febr., 26. April og 22. Juni 

1641 (Apologia Hamburgensis, Beil. Fol. Gj—Nij). Lippes Indlæg 
af 2/12 April (Særskilt trykt og W. A.). Lippe til Christian IY, 
23. Febr. og 2. Marts (Eeichstags-Acta zu Regensburg Nr. XIX). 
Slange S. 1040—41.

3) Lackmann YI, 253 ff. ’ Waitz, Schleswig-Holsteins Geschichte II, 
556 ff.

4) Egh. Brev af 23. Novbr. 1640. Allerede 1637 skal Kongen have 
paatænkt at bemægtige sig Pinneberg med Vaabenmagt eller kjøbe



Stormarn, og afsluttede hurtigt en Overenskomst med Hertugen 
af Gottorp om Deling af Landet, medens han lod det besætte 
i sit Navn. Da der rejste sig Krav imod de nye Herrers 
Ret fra forskjellige Sider, søgte de at sikre sig Besiddelsen 
ved et Forlig med den afdøde Greves Moder. Men Kejseren 
anerkjendte ikke det skete, han henviste Sagen til Rigshof
retten og lod sin Fiskal nedlægge Paastand paa, at de om
stridte Gebeter vare Rigslen og derfor hjemfaldne til ham *). 
Atter her var det Lutzow, der gjorde sit for at stemme Kej
seren ugunstig mod Christian IV’s Planer; han sekvestrerede 
den schaumburgske Gaard i Altona; forgjæves søgte han dog 
at forhindre Kongen fra at opkræve Told i denne By, og 
hans Forslag om, at Kejseren skulde sælge AltonaxOg Neu- 
miihlen til Hamburg, førte heller ikke til noget. Kongen og 
Hertugen af Gottorp kunde forsaavidt betragte sig som beati 
possidentes, men Kejseren nægtede sin Sanktion, og de Ind
læg, som Lippe og Kongens Agent i Wien og Regensburg, 
Dr. Bidenbach, fremkom med, forbleve frugtesløse* 2).

Christian IV skjulte ikke sin Misfornøjelse med Kejserens 
Holdning i det hamburgske og pinnebergske Spørgsmaal. Han 
lod de kejserlige Patenter, som vare rettede imod ham, ned
tage endog paa den haanligste Maade :i). Men til Harmen 
over den Gang, hans egne Sager toge, knyttede sig hos ham 
Utilfredshed med de almindelige Forholds Udvikling paa 
Rigsdagen i Regensburg.

Trods det ugunstige Resultat, som hans Bestræbelser for 
at opnaa en Generalamnesti og en Udsoning mellem Kejseren 
og Stænderne hidtil havde havt, var Kongen dog vedbleven 
med at arbejde for dette Maal. Det var en Hovedopgave for 
Lippe at virke i denne Retning. I Slutningen af November 
1640 afsendtes ogsaa Klein i denne Hensigt til Kurfyrsterne

det. Brev fra Hamburg, 13. Maj 1637, og St.-Chamont og d’Avaux 
til Ludvig XIII, 4. Juni 1637 (P. A.).

__ t

0 Der gik Rygter i Regensburg om, at Pinneberg var bestemt som 
Len til General Piccolomini. Tourtoual, Dispacci Ridolfi S. 237.

2) Lutz o w til Kejseren, 19. Pebr., 2. April, 24. Maj 1641 (W. A.). 
Bidenbach til Christian IV, 31. Marts (Østrig Nr. 43). Slange 
S. 1067.

*) Urkunden u. Actenstiicke I, 540.



af Sachsen og Brandenburg1). Vi vide ikke noget om hans 
Underhandlinger i Dresden; derimod ankom han i et uheldigt 
Øjeblik til Konigsberg. Kort i Forvejen var Georg Vilhelm 
afgaaet ved Døden. En Slags Mellemregering var indtraadt. 
Endnu havde hans unge Søn ikke tonet bestemt Flag, endnu 
havde han ikke brudt med sin Faders Politik; men en æng
stelig Spænding herskede ved hans Hof, man anede det ny, 
skjøndt det ikke var traadt aabent frem2). Kurfyrst Frederik 
Vilhelms Svar paa Kleins Proposition var ogsaa holdt noget 
svævende. Ganske vist erklærede han sig enig med Kongen 
af Danmark i, at den pfalziske Sag ikke burde henvises til 
Koln, men han tvivlede paa, at en almindelig Amnesti var 
til at opnaa for Tiden, den maatte i det mindste udsættes til 
Universaltraktaten med S verig; dog vilde hån forhandle med 
Sachsen derom og haabede, at Christian IV til Gjengjæld 
vilde interessere sig for Pommerns Bevarelse3).

Det var jo imidlertid i Kegensburg, at Sagerne skulde 
afgjøres. Spørgsmaalet var, om Pragfredens System skulde 
fortsættes med dets Deling af Rigsstænderne i forsonede og 
uforsonede, eller om der i Stedet derfor skulde træde et nyt 
Grundlag for det gjensidige Forhold mellem Kejser og Stæn
der med en saavidt mulig Forglemmelse af de to sidste Tiaars 
Begivenheder og en Tilbagevenden til Rigets gamle Forfatning. 
Det saa et Øjeblik ud til, at Amnestien skulde kunne gjen- 
nemføres. Majoriteten af Stænderne satte igjennem, at Ge
sandter fra Brunsvig-Liineburg og Hessen skulde kunne give 
Møde, og Kejserens Indrømmelse med Hensyn til, at de for
sonede Stænder skulde kunne deltage som Sverigs Forbundne 
i Fredskongressen, var ogsaa et Skridt i Retning af at forlade 
Pragfreden som eneste Norm. Men ved at vise Imødekom
menhed mod Brunsvig og Hessen havde man nærmest haabet 
paa at skille dem fra Sverig, et Haab, som dog snart skuf
fedes, og der var et langt Skridt fra de kejserlige Indrøm

!) Pas og Instrux af 17. og 18. Novbr. 1640 (Friedensverhandlungen u. 
Alliancen _Nr. 1).

2) Jvfr. Klein til Eeventlov, Konigsberg 21. Decbr. (Friedensverhandl. 
u. Alliancen Nr. 1).

*) Frederik Vilhelm til Klein, 3. Jan. 1641 (Brandenburg Nr. 32).



melser til en Amnesti, der skulde omfatte Pfalz, Trier, Hes- 
sen, Brunsvig, de østrigske Arvelande, for ikke at tale om 
mindre Fyrster og Herrer. Selv Grev Trautmannsdorf er
klærede, at han hellere vilde raade sin Herre og Kejser til at 
gaa i Landflygtighed til Madrid end til at gaa saavidt i
Eftergivenhed1).

Snart viste det sig ogsaa, at den Stemning til Gunst for 
en almindelig Fred, som havde betegnet Rigsdagens første 
Periode, ikke holdt sig, i det mindste ikke for Kejserens Ved
kommende. Grunden hertil maa uden Tvivl søges i den 
stærke Pression, som rettedes imod ham fra spansk Side. 
Det var med den største Bekymring, at Philip IV’s Gesandt 
Savedra havde set Rigsdagens Begyndelse. Medens han be
brejdede Kurfyrsten af Baiern at ville give Riget Love, und
lod han ikke at beskylde Greverne Trautmannsdorf og Kurtz 
for i deres Hjerte at være mere kejserligsindede end østrigsk- 
sindede, et Udtryk, der paa en overordentlig mærkelig Maade 
viser, hvorledes Spanien opfattede det som Kejserens og hans 
Ministres Pligt først at tænke paa Habsburgs og kun derefter 
paa Tydsklands Interesser, og som godtgjør Berettigelsen af 
det Nag, som saamange tydske Stænder nærede til den spanske 
Indflydelse i Wien. Han havde frygtet for Afslutningen af 
en Fred, hvorved Øvrerhinen vilde blive fransk og Vejen til 
Flandern blive afskaaren. For at modarbejde en saadan Af- 
gjørelse og for i det hele at forhindre Fredsunderhandlingernes 
Henvisning til Rigsdagen havde han opbudt al sin Kraft. Han 
havde forestillet Kejseren, hvorledes det sidstnævnte Skridt vilde 
fremkalde den største Forvirring derved, at Frankrigs og 
S verigs Gesandter vilde søge at danne nye Partier mod Østrig, 
han havde ivrigt tilraadet at arbejde paa at skille Sverig fra 
Frankrig, og han havde truet med, at hvis Kejseren, nødet af 
Kurfyrsterne og Fyrsterne, antog Freden til Spaniens Skade 
og overlod dette Rige hele Krigsbyrden, da vilde det ven
skabelige Forhold mellem de to habsburgske Linier afbrydes 
til Glæde for de fælles Fjender2). Ved denne Holdning, der

x) Pufendorf S. 468.
2) Savedra til Kongen af Spanien, 12. Septbr., og til Grev B., 17. 

Septbr. 1640. Savedras Dagbog for 26. Septbr. Breve fra Regens-
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snart efter støttedes af noget Held paa Krigsskuepladsen, var 
Kejseren, hvis personlige Sympatilier maaske ikke vare saa 
forskjellige fra de Raad, han modtog, paany bleven dreven 
tilbage fra de fredeligere Tendenser. Han gjorde derfor sit 
til at væve Spørgsmaalene om Krig og Fred saaledes sammen, 
at det fuldt saameget blev Rigsdagens Formaal at skaffe Penge 
til Krig og ordne de forskjellige Sager, der stode i Forbin
delse dermed, som at fremme Freden. Det var disse For- 
handlingsgjenstande, der bleve trukne frem, hver Gang Stæn
derne trængte paa ubehageligere Sager. Under disse Forhold 
blev der ikke Tale om nogen større Imødekommenhed mod 
Christian IY’s Ønsker. I den pfalziske Sag afslog man ganske 
vist ikke aldeles hans Mægling, men efter en Erklæring af 
Rigshofraadet og efter Forhandling med de spanske Gesand
ter blev den største og for Lippe lidet tilfredsstillende Ind
rømmelse kun den, at der tilstodes Christian IY Deltagelse i 
den Interposition, som Kurfyrsterne paa Rigsdagen skulde 
forsøge i dette Spørgsmaal1). Med Hensyn til Amnestien 
frugtede det kun lidet, at de brandenburgske Gesandter snart 
efter Georg Yilhelms Død aabent vedkjendte sig den An
skuelse, at hvis den ikke tilstodes «universaliter, pure et 
absque ulla conditione», saaledes at alt bragtes tilbage til 
Tilstanden fra 1618, vilde alle Fredstraktater blive forgjæ- 
ves 2). Den Amnesti, som Kejseren lovede at indrømme, og 
som udstedtes i August, var kun af Navn en Generalamnesti; 
Pfalz og de østrigske Arvelande vare undtagne fra den, og 
den var formuleret paa en saadan Maade, at Kejseren ikke 
behøvede at være generet i nogen høj Grad af dens Bestem
melser 3). Lippe skrev hjem om den: «Med Hensyn til Am-

burg, 9. Jan. og 20. Marts 1641. Brev fra d’Avaux, 16. Marts 1641 
(P. A.).

*) Rigshofraadets Erklæring af 14. Novbr. 1640. Lippe til Kejseren, 
21. Novbr. (1. Decbr.) (W. A.). Paa Christian IY’s Interposition 
frigav Kejseren ogsaa Pfalzgrev Ruprecht. Christ. IV til Kejseren, 
7. Jan. 1641, Kejseren til Christ. IV, 2. Marts (W. A. Østrig Nr. 
35 b). Lippe korresponderede selv med Pfalzgrev Karl Ludvig, se 
dennes Brev til Lippe, Haag 19. Novbr. (Rostock Univ. Bibi.)

2) Urkunden u. Actenstiicke I, 703, 728 ff.
3) Schreiber S. 776 f, 781. Droysen III; 1, 349.



nestien er nu Bunden helt stødt ud paa Fadet, og der er 
blevet et saadant Monstrum af den, at det ikke kunde være 
værre ». Efter en skarp Protest mod alt, hvad der var gaaet 
hans Konge imod, forlod Lippe Begensburg1). Paa Hjem
vejen udtalte han sig i Hamburg ved en Sammenkomst med 
en brandenburgsk Gesandt ikke uden Frygt og Bitterhed om 
de kejserlige Planer2).

Christian IY bestemte sig ikke desto mindre til at søge 
at benytte den svage Lejlighed, som Indrømmelsen med Hen
syn til Pfalz kunde frembyde til at faa dette Spørgsmaal ud 
af Verden. Efter at have raadført sig med sin Kansler 
Christen Thomesen Sehested besluttede han at afsende Korfitz 
Ulfeldt til Regensburg for sammen med Bidenbach at mægle 
i Sagen. Han afrejste vistnok i Slutningen af Maj, lagde 
Vejen over Dresden og ankom i Begyndelsen af Juli til sit 
Bestemmelsessted. Men da han umiddelbart derpaa lod 
overrække sit Kreditiv til Kejseren og i Henhold til det an
søgte om Audiens, rejste der sig en Vanskelighed af .uventet 
Art. Det paastodes nemlig fra kejserlig Side, at den Titel, 
der var givet Kejseren i Kreditivet, ikke var passende, idet 
han var kaldt «Eure Liebde und kaiserliche Wiirde», medens 
han burde tiltales som «Eure kaiserliche Majeståt und Wurde»3). 
Det var ikke første Gang, at man i det kejserlige Kancelli 
havde følt Betænkeligheder af denne Art; iAaretl637 havde 
Sagen i det mindste været Gjenstand for Overvejelser4). Men

*) Lippe til Christian IY, 2. Marts (Reicli stags-Acta Nr. XIX), til 
Trautmannsdorf, 2/12 April (W. A.). At der dog i Regensburg har 
været drøftet Muligheden af fornyede Forhandlinger med Christian 
IY om Forbund mod Sverig, fremgaar af et Brev fra Kurtz til en 
unævnt. af Regensburg 16. April 1641 (W. A.) Men denne Drøf
telse gav sikkert ikke Anledning til videre Skridt.

2) Urkunden u. Actenstiicke I, 585 f, 539. .
3) Clirist. IV’s egh. Brev til Christen Thomesen Sehested, 5. Marts 

1641. Instruxens Datum var Gliickstadt, 20. Maj 1641 (Langebeks 
Ulfeldiana i G. A.). Johan Georg til Christian IV, 21. Juni (Sachsen 
Nr. 48). Ulfeldts egh. Breve til Christian IY, 21. og 26. Juli (Reg.
82, Supl. Kejseren). Tourtoual, Dispacci Ridolfi S. 127, 146 195 
198, 203.

4) Paategning paa et Brev fra Christian IV til Kejseren af 19. Maj 
1637 om Frands Ulfeldts Godser i Bohmen (W. A.).



na ar man paa Grundlag af denne Formsag nægtede Ulfeldt 
Audiens, indtil han havde faaet et nyt Kreditiv, da var der 
dem, som heri kun saa et Paaskud, og som mente, at den 
virkelige Grund var, at man vilde trække Forhandlingen af 
en Sag, hvori der var saa mange Hensyn at tage, ud 1). For- 
gjæves gjorde Ulfeldt opmærksom paa, at der var Forskjel 
paa, naar hans Herre skrev til Kejseren i Egenskab af tyd sk 
Rigsfyrste og i Egenskab af Konge af Danmark. Det for
bedrede ikke hans Stilling, at han hurtigt stillede sig paa en 
uvenskabelig Fod med den engelske Gesandt Sir Thomas Roe, 
skjøndt de begge havde samme Opgave at virke for. Han 
afviste med Stolthed Roes Tilbud om at skaffe sig Audiens 
ved sin Mellemkomst; «jeg bliver fast staaende derved,» skrev 
han hjem, «at jeg søger ingens Interposition udi denne Sag, 
og dersom Kejseren ikke vil give os Audiens for Eders kon
gelige Majestæts egen Respekts Skyld, for andre deres Respekts 
hverken ville vi det tillade, at det skal begjæres af nogen, 
ej heller ville vi den acceptere.» Følgen var, at den engelske 
Gesandt i Beretningerne til sin Regering med Bitterhed be
klagede sig over Ulfeldts Optræden2). Saaledes stod Ulfeldt 
alene. Han harmedes uden Tvivl over den Tort, hans di
plomatiske Ære led, og den Udmærkelse, Kejseren lod ham 
blive til Del ved i Slutningen af Juli at udnævne ham til 
Rigsgreve, synes ikke at have forsonet ham 3). Han-trængte 
ivrigt paa Ordrer fra sin Konge og antydede, at det var det 
bedste, at han blev kaldt hjem; han klagede heftigt over de 
Kejserliges Mangel paa Fredslyst og sigtede dem for kun at 
ønske Midler til Krigens Fortsættelse; heller ikke lagde han 
Skjul paa sin Mistanke mod sin engelske Kollega. Imidlertid 
søgte han en tarvelig Erstatning for sine Skuffelser ved at 
omgive sig med en lysende Pragt. Ligesom han ved sit Ind
tog i Regensburg havde ladet sig ledsage af en Eskorte paa 
40 Heste, saaledes holdt han under sit Ophold et formeligt 
Hof uden at spare paa Omkostningerne4). Da modtog han i

J) Gazette de France 1641 S. 566. Pufendorf S. 46..
2) Ulfeldts egh. Brev af 21. Juli. Roe til Avene, 21. Juh.
3) Diplomet af 7. Aug. (Paus, Corfitz Uhlefeld I, 68«)•
4) Gazette de France 1641 S. 542. Tijdinge nyt verscheyden Quar-

tieren 1641. Nr. 40. Amsterdam.



Slutningen af August et nyt Kreditiv hjemmefra. Christian 
IV havde ikke villet lade sine Bestræbelser standse, paa Halv
vejen og havde føj et sig efter Kejserens Ønsker. Ulfeldt op- 
naaede nu ogsaa Audiens, men Forhandlingerne førte ikke til 
noget Resultat. Regensburgrigsdagen gik til Ende uden nogen
somhelst Overenskomst om det pfalziske Spørgsmaal; det hen
vistes til nye Underhandlinger i Wien1). Bidenbach fik det Hverv 
at repræsentere Christian IY der, medens Korfitz Ulfeldt 
vendte tilbage til Danmark i Oktober Maaned. Han havde 
kun liden Grund til at være tilfreds med sin Sendelse. Ikke 
alene var hans Hovedopgave forfejlet, men han havde kun 
svagt vovet at bringe sin Konges private Sager, nemlig det 
hamburgske og pinnebergske Spørgsmaal, paa Bane2). Og i 
England var Utilfredshed traadt i Stedet for de Forhaabninger, 
man havde knyttet til Kongens Virksomhed3).

Endnu vigtigere end de her omtalte Forhold var det 
imidlertid, at ogsaa Fredssagens Udvikling var bleven til en 
stor Skuffelse for Christian IY. Det var ganske vist ingen
lunde Kejserens Hensigt at opgive enhver Bestræbelse for 
Freden, men i Modsætning til de Indrømmelser, han ved 
Rigsdagens Begyndelse havde gjort til Gunst for en alminde
lig Fred baade med Frankrig og Sverig, kastede han sig snart 
udelukkende med Kraft over Separatunderhandlinger med 
Sverig, saameget mere som det gjaldt at forekomme For
nyelsen af den fransk-svenske Alliance. Det var uden Tvivl

r) Chemnitz III, 31—32. Ulfeldt og Bidenbach til Christian IY, 15/25 
Septbr., 22. Septbr., 29. Septbr. (9. Oktobr.), 6/16 Oktobr. (Østrig 
Nr. 43). Tourtoual, Dispacci Ridolfi S. 242, 273:

2) De sachsiske Gesandter til Johan Georg, 24. Oktobr. (D. A.). I et 
Brev af 26. Aug. 1642 til Kurtz omtaler den kejserlige Gesandt i 
Hamburg, Grev Auersperg, at Ulfeldt ved et Besøg hos ham havde 
beklaget sig over Kurtzes Holdning imod ham i Regensburg og an
tydet, at han havde havt en videregaaende Mission end angaaende 
det pfalziske Spørgsmaal (W. A.). Selv om Ulfeldt herved maaske 
kan have villet give det Udseende af, at han havde skullet forhandle 
om en Alliance eller lignende store Forhold, har hans Instrux dog 
vist kun omhandlet Kongens Særinteresser.

3) Karl I til Christ. IY, 6. Aug. (England Nr. 34). Averie til Christ. 
IV, 30. Novbr. (England Nr. 45), og Kongens Svar, 1. Decbr. 
(Ausland. Registr.). Rushworth, Collection II, 365, 368.



ogsaa her Spaniens Indflydelse, der var bestemmende for 
ham. Men det behøver ikke at fremhæves, hvor uoverens
stemmende denne Politik var med Christian IV’s Ønsker. Og 
Modsætningen blev saameget større, som den kejserlige Ge
sandt i Hamburg, Lutzow, efter hele sin Opfattelse af Situa
tionen var en ivrig, ja maaske næsten for ivrig Tjener for sin 
Herres Planer. Hvad der laa Lutzow paa Hjerte, var at om- 
gaa Christian IY. «Den danske Interposition vil bringe alt 
til at strande,« udviklede han i en Skrivelse til Kejseren af 
8. December 1640, «men faar jeg Fuldmagt til at forhandle 
med Salvius, vil alt komme i Orden«. En Maaned efter 
havde han denne Fuldmagt. Da undsaa han sig ikke for at 
benytte alle Midler til at sætte Splid mellem Danmark og 
Sverig. Medens Kejseren opfordrede Christian IY til at virke 
for Freden i Stockholm, skrev Lutzow hjem, at han gjorde 
alt for at kontraminere Virkningen af Jørgen Yinds Ambas
sade J).- Til Christian IV’s store Harme sørgede han for at 
udsprede saavel de fortrolige Ytringer, Kongen havde ladet 
falde om, at Oxenstjerna var bestukken af Frankrig* 2), som 
ogsaa Reventlovs Bemærkninger om det tilraadelige for Kej
seren i at udsone sig med Stænderne før Fredstraktaten3); 
han vidste godt, at de første vilde krænke Rigskansleren, og 
at de sidste maatte vække Mistanke til Danmark hos Sverig, 
hvis Indflydelse vilde formindskes, naar en Amnesti udstedtes 
uden dets Medvirkning. Hvorvidt dette Rænkespil skyldtes 
hans egen Opfindelse eller Ordrer fra hans Regering, maa vi 
lade staa hen; men nogen alvorligere Misbilligelse deraf synes 
i al Fald ikke at være bleven ham til Del4). I de stærkeste 
Udtryk vedblev han at paåvirke Kejseren til Gunst for Pom- 
mems Afstaaelse. Han gik videre endnu; han tilraadede

') Lutzow til Kejseren, 18. Decbr. 1640, 8. Jan. og 26. Febr. 1641 
(W. A.).

-) Christr IY til Kigsdagen i Kegensburg, 5. Febr. 1641 (Londorp Y, 
165). Salvius til Axel Oxenstjerna, 6. Febr. (S. A.). Fant, Sam
lingar I, 106.

3) Jvfr. Cbrist. IY’s egh. Brev til Chr. Thomesen Sehested, 28. April, 
hvor det vistnok er disse Bemærkninger afReventlov, han sigter til.

4) Dog bebrejdede Kurtz i en Skrivelse af 26. Febr. ham hans Uforsig
tighed og for store Tillid til Salvius (W. A.).



endog at tilbyde Sverig Forbund, der skulde dække det imod 
det Fjendskab fra Danmarks og Brandenburgs Side, som vilde 
blive Følgen af Pommerns Erhvervelse: «Kejserens Ind-?
flydelse i disse Egne vil stige, naar Danmark og Sverig holde
hinanden Ligevægten »*). I Sandhed en ny Fremtidsopgave

* • ^

for det habsburgske Hus! ■ ^ ■
Det første Tilbud, som Liitzow efter sin Instrux af De

cember gjorde Salvius i Begyndelsen af Januar 1641, var 
kun en Gjentagelse af de tidligere Forslag: Rugen og Stral- 
sund som Pant for 21/2 Millioner Rdlr., og hvis Summen 
ikke betaltes i Løbet af 10 Aar, da som Len for Dronningen 
og hendes mandlige Efterkommere. Kort efter forhøjede- han 
dog Pantesummen til 3 Millioner og tilbød to Maaneders 
Sold til de Soldater, som vilde træde i Kejserens Tjeneste; . 
han søgte desuden at krydre sine Forslag ved at give Udsigt 
til personlige Fordele for Axel Oxenstjerna og Salvius, lige
som han forsikrede denne, sidste, at det nu var Kejserens 
Alvor at søge Fred uden Danmarks Mægling. Salvius sym- 
pathiserede hermed fra tidligere Tid; hans gamle Mistillid 
til Frankrig havde faaet ny Næring, medens han stredes med 
d’Avaux om Betingelserne for Alliancens Fornyelse, han be
skyldte Richelieu for at villé drage den brunsvigske og hes- 
siske, ja selv den svenske Hær’ over til sig, og han ankla
gede d’Avaux for at ville bevæge Christian IV til med Magt 
at søge at forhindre Sverig fra at faa Pommern ved en 
Separattraktat med Kejseren. Paa Grund af alt dette til- 
raadede han sin Regering at benytte Lejligheden til Forhånd- 
linger med Liitzow. Dog fandt han dennes Tilbud for ringe, 
og fra Stockholm modtog han bestemte Advarsler mod at 
fjerne sig for langt- fra Frankrig?). Da rykkede Liitzow 
videre frem med sine Indrømmelser. Først tilbød han Rii- 
gen og Stralsund ikke som Pant, men som Len. Derpaa 
bød han i Begyndelsen af Februar hele Forpommern som

b Liitzow til Kejseren, 8/18 Decbr. 1640, 12. og 13/23" Marts 1641 
(W. A.). '

2) Liitzows Forslag af * 2 3 * */1? Jan. 1641. Salvius til den svenske Reg.,
8. Jan., og til Axel Oxenstjerna, 16. Jan. (S. A.). Den svenske Reg.
til Salvius, 9. og 16. Jan. (S. R. R.). Urkunden u. Actenstiieke I,
718, Odhner S. 67 f. ■ -



Len for Dronningen og hendes mandlige Arvinger, og hvis 
hun døde uden saadanne, da den nævnte Landsdel som Pant 
for 4 Millioner Rdlr.; et formeligt Lensbrev paa Forpommern 
var endog blevet ham tilsendt. Men selve dette Indlæg var 
ikke den videstgaaende Indrømmelse, som han fik Fuldmagt 
af Kejseren til at gjøre. I yderste Nødsfald fik han Ordre til 
at tilbyde hele Pommern som Len eller eventuelt som Pant 
for 6 Millioner Rdlr., denne Afstaaelse skulde ledsages af en 
Garantierklæring fra Kejserens Side, og, som Lutzow havde 
raadet til, af Løfte om Venskab og Forbund; ogsaa Amnesti 
for Sverigs Forbundsfæller og Erstatning til Hæren stilledes 
i Udsigt1).

At Kejseren havde besluttet sig til at vove sig saa vidt 
frem, skyldtes rimeligvis for en ikke ringe Del den Vending 
i Brandenburgs Politik, som var indtraadt i Begyndelsen af 
1641. Kurfyrst Fredrik Vilhelm havde tonet sit ny Flag. 
Han vilde bryde den Afhængighed af Kejserens Politik, som 
hans Kurfyrstendømme havde underkastet sig i hans Faders 
Tid. Ogsaa han indsaa, at det kunde blive nødvendigt at 
ofre Dele af Pommern for at naa en Overenskomst med Sve- 
rig, men han ønskede selv at være Herre over Forhandling
erne og vilde ikke lade dem bestemme af Kejserens og de 
andre Kurfyrsters Ønsker. Derfor gav han sine Gesandter i 
Regensburg Ordre til ikke at forhandle videre om Pommern; 
samtidigt befalede han sine Tropper at afholde sig fra offen
sive Skridt imod de Svenske og begyndte at indlede 
Underhandlinger om en Vaabenstilstand med disse. Det var 
rimeligvis under den Spænding, der herved indtraadte mellem 
Brandenburg og Kejseren, at denne besluttede sig til at 
sætte sig fuldkomment ud over de Krav, som Kurfyrsten 
havde paa Pommern. For første Gang krydsedes Habsburgs 
og Hohenzollerns Interesser for Alvor med hinanden, en Ind
ledning til de store Kampe mellem Fremtidens mægtige Mod
standere. Det havde ikke manglet Kejseren paa Tilskyndelse 
til hans Fremgangsmaade, selv fra Modstandere af den spanske 
Politik. I Marts Maaned havde Kurfyrst Maximilian af

') Den svenske Reg. til Salvius, 13. og 20. Febr. (S. R. R.). Odhner
S. 68.



Baiern, som maaske ønskede at modarbejde Brandenburg, 
givet sin Afsending i Regensburg, Hofkansleren Dr. Riechel, 
Befaling til i al Hemmelighed at forestille de kejserlige Mi
nistre, at Liitzow burde tilbyde Salvius hele Pommern; det 
gjorde ikke noget, at Danmark krænkedes derved, thi Riget 
vilde vinde Ro, naar der ved Pommerns Afstaaelse skabtes 
Jalousi mellem Danmark og Sverig; desuden var det sikrere 
for det tydske Rige, at Sverig fik den nævnte Landsdel end 
Brandenburg, og til Krigens Fortsættelse manglede man jo
alle Midler1).

Imidlertid ventede Liitzow for længe med at rykke frem 
med sit yderste Tilbud, hvis han i det hele har gjort det2). 
Grunden hertil var Salvius’s Holdning. Thi medens hans 
Forlangender vare dikterede fra Stockholm, skimtede det vist
nok igjennem, at han ikke var fuldt enig med sin Regering. 
Paa dennes Vegne krævede han Tilbagevenden til Tilstanden 
i Aaret 1618, hele Pommern, Rugen, Kamin og Wismar 
som Len for den svenske^ Krone samt Brandenburgs Sam
tykke til denne Afstaaelse, endvidere Betaling til Soldaterne, 
men samtidigt tilraadede han sin Regering at gaa ind paa 
Afstaaelsen af Forpommern med Stettin og ikke binde sig 
til Frankrig3). Dette gav rimeligvis Liitzow Haab om, at det 
ikke var nødvendigt at gaa til hans Instruxers yderste Grænd- 
ser4). Men han forregnede sig. Ganske vist krympede Re
geringen i Stockholm sig ved at forny den franske Alliance 
i Erkjendelse af den Forskjel, der var mellem de to Magters 
Interesser og Formaal; men desuagtet vovede den ikke at 
undlade det. Den trængte i høj Grad til de franske Sub
sidier, den militære Situation var ikke gunstig, og hertil kom 
Betragtninger af politisk Art. Den frygtede nemlig for, at 
Danmark skulde indtage den tomme Plads i det franske

1) Maximilian til Riechel, 5. April. Riechel til Kurtz, udateret (W. A.). 
Jvfr. Koch I, 345.

2) At han har gjort det, omtales ikke i hans egne Breve og vistnok 
heller ikke i Salvius’s (jvfr. Odhner S. 68); derimod paastaar 
d’Avaux det i en Skrivelse til Richelieu af 18. Juli (P. A.).

3) Liitzow til Kejseren, 29. Marts (W. A.). Den svenske Reg. til Sal
vius, 17. April (S. R. R.). Odhner S. 68 f. Koch I, 345.

4) Liitzow til Kejseren, 30. April og 7. Maj (W. A.).
11*



Alliancesystem, som dens egen Udtrædelse af dette vilde 
frembringe *), og desuden — nu, da Brandenburg fjernede 
sig fra Kejseren, vilde da en Separatfred med denne i Virke
ligheden løse det pommerske Spørgsmaal! Tilmed syntes en 
venskabelig Tilnærmelse til Kurfyrst Frederik Vilhelm paany 
at frembyde en Mulighed for Virkeliggjørelsen af Gustav 
Adolfs Tanke om et Ægteskab mellem ham og Christina2). 
Under disse Omstændigheder havde saavel den franske Af- 
sending i Stockholm Rorté som d’Avaux i Hamburg et vidt 
Spillerum for deres Agitationer. Richelieu havde ogsaa givet 
d’Avaux de mest indtrængende Ordrer til at virke for Allian
cen. Han havde givet ham Befaling til at true med en 
fransk Separatfred og til at gjøre opmærksom paa, hvor slet en 
Garanti for fremtidig Besiddelse det vilde* være at faa Pom
mern, uden at Østrig ogsaa havde Forpligtelser overfor 
Frankrig med Hensyn til dette Punkt. Han havde givet ham 
Lov til at indsætte i Traktaten en Bestemmelse om, at 
Frankrig aldrig vilde gaa ind paa en Fred, hvori det ikke 
var fastsat, at Pommern skulde forblive ved Sverigs Krone; 
han havde erklæret sig villig til kun at lade Alliancen have 
Gyldighed for en kortere Aarrække og ikke, som han egent
ligt ønskede, indtil Fredslutningen, og d’Avaux maatte, om for
nødent, lade Kongressens Mødesteder blive de samme som de 
tidligere aftalte trods det hensigtsmæssige for Frankrig i at 
faa dem rykkede nærmere til hinanden3). Men d’Avaux be
høvede ikke at gaa saa vidt. Regeringen i Stockholm havde 
ladet Salvius forstaa, at den ikke billigede hans Handlemaade, 
og befalet ham at paaskynde Traktatens Afslutning4), og 
denne fandt da ogsaa Sted den 20. Juni 1641, uden at 
Kejserens yderste Tilbud kom til at faa nogen Betydning. 
Sverig havde vundet forøgede Subsidier, men der fandtes ikke 
i Traktaten nogen Artikel om Pommern, Forbundet skulde 
gjælde uden speciel Tidsfrist til Afslutningen af den alminde-

0 Pufendorf S. 419. . .
2) Liitzow til Kejseren, 23. April (W. A.).
3) Breve fra d’Avaux af 2., 16., 23. og 30. Marts, 8. April 1641. _ Lud- 

• vig XIII til d’Avaux, 26. og 27. Juni.. .Cha vigny til d’Avaux, 27.
Juni (P. A.). ..... . . . . .  . . . .

4) Den svenske Eeg. til Salvius, 1. Maj (S. R. R.). ... ..



lige Fred, og til Mødesteder for Kongressen bestemtes Mun- 
ster og Osnabruck, hvilket ogsaa Kejseren var gaaet ind 
paa*). -

De officielle Fredsunderhandlinger havde imidlertid under 
alt dette kun slæbt sig yderst trægt hen. Dr. Langermann 
havde været Christian IY’s Repræsentant i Hamburg, men 
Tiden var forløben med smaalig Strid om Lejdebrevene, fordi 
ingen af Parterne foreløbigt brød sig om Universalforhand
lingen. Særligt havde den franske Regering gjort alt for at 
trække Tiden ud, indtil Alliancen med Sverig var fornyet, og 
opfundet nye Paaskud, da Spanien og Kejseren havde gjort 
Indrømmelser med Hensyn til Generalsthterne og de tydske

i

Fyrster* 2). Yed den forandrede Situation, som indtraadte ved 
den fransk-svenske Traktats Afslutning og den deraf følgende 
Afbrydelse af Separatunderhandlingerne mellem Salvius og 
Lutzow, forøgedes nu ganske vist Udsigten til en livligere al
mindelig Forhandling og dermed ogsaa Sandsynligheden for, 
at Christian IY paany vilde kunne komme til at spille en 
større Rolle. Men paa den anden Side betød Alliancetrak
tatens Fornyelse en Forbedring af Sverigs Stilling, der altid 
maatte være Kongen ubehagelig, — rimeligvis var det ogsaa 
med god Grund, at den franske Regering beskyldte Christian 
IY for at have søgt at modarbejde den3) —, Tilnærmelsen 
imellem Sverig og Brandenburg, der i Juli Maaned førte til 
en Vaabenstilstand paa to Aar, kunde ogsaa kun daarligt 
passe til hans Ønsker, og hertil kom jo, at Kejserens Hold
ning i næsten alle Spørgsmaal saa lidet havde svaret til hans 
Forhaabninger.

Medens den almindelige Situation udviklede sig paa 
denne Maade, var der i Nordtydskland indtraadt ejendomme
lige Begivenheder, som i høj Grad lagde Beslag paa Christian 
IY’s Opmærksomhed i Sommeren og Begyndelsen af Efter- 
aaret 1641. Det dristige Kup, som Banér havde vovet ved

x) Rigsdagen i Regensburg til Christ. IY, 2. Juli (Londorp V, 
518—19).

2) Optegnelse om Grundene til, at Frankrig endnu ønsker at opsætte 
at sende Gesandter til Koln, af 15. Maj 1641 (P. A.).

3) Cbavigny til de Choisy, 8. April (Aubery, Mémoires pour l’histoire 
du Cardinal duc de Richelieu IY, 451).



Aarsskiftet, idet han var trængt frem mod Regensburg og 
havde truet med at splitte Rigsdagen, ligesom Moritz af 
Sachsen i sin Tid havde sprængt Konciliet i Trident, havde 
forfejlet sit Maal. De Kugler, han over Donau havde sendt 
ind imod Staden, havde ikke gjort nogen Virkning, og han 
havde maattet trække sig tilbage. De Kejserlige vare fulgte 
efter. Den svenske Feltherre var udmattet og syg, det saa 
ud, som om han vilde blive nødt til at fortsætte sit Tilbage
tog til det Brunsvigske. Midt under denne Tilstand var 
Hertug Georg af Brunsvig-Liineburg i April Maaned afgaaet 
ved Døden. Kun nødigt havde de andre Hertuger, August 
og Frederik, i hans levende Live fulgt hans Politik; nu 
ønskede de en Udsoning med Kejseren eller helst Dannelsen 
af et tredie Parti, om end dog foreløbigt den brunsvigske 
Hær vedblev at virke imod de Kejserlige og endda vandt en 
Sejr ved Wolfenbuttel. Dødsfaldet her ovre i Vest havde 
omvendte Følger af det i Konigsberg. Men omtrent en 
Maaned efter Georgs Død endte ogsaa Banér sine Dage, og 
denne Begivenhed fremkaldte en fuldstændig Forvirring inden
for hans Hær. De ældste Generaler forsøgte forgjæves at 
bevare Ledelsen af Tropperne; det var de tydske Oberster 
for Regimenterne, der vilde tilrive sig denne. Hvad der 
skete, var en Gjentagelse i større Stil af det, som Obersterne 
i den svenske Donauhær havde gjort 1633 efter Gustav Adolfs 
Død*). De ledende Bevæggrunde vare en Forbindelse af en 
tydsk patriotisk Stemning med den ved den langvarige Krig 
nærede Følelse af Hærenes Betydning ikke som Middel i en 
Herres eller Stats Tjeneste, men som en selvstændig Magt 
med selvstændige Interesser og selvstændige Formaal; ved 
Siden heraf virkede dog ogsaa Manglen paa Penge og Pro
viant. Nogle og tyve Oberster indgik en Forening, som for 
det første gik ud paa ikke at ville modtage nogen ny svensk 
Feltherre, førend visse bestemte Fordringer vare bievne op
fyldte, og dernæst satte det som deres Opgave at fremme Fre
den i Tydskland og de protestantiske Stænders Vel* 2). Ude 
af Stand til at gjennemføre disse Formaal paa egen Haand,

*) Se dette Skrift I, 268.
2) Jvfr. Geijer III, 363.



satte de sig i Forbindelse saavel med de liineburgske Her
tuger som navnlig med Kongen af Danmark. I de første 
Dage af August Maaned ankom der Afsendinge fra Obersterne 
saavel i den egentlige svenske som i den liineburgske, hes- 
siske og weimarske Hær til Christian IV i Gliickstadt og til
bede ham paa deres Principalers Yegne at gaa i hans Tje
neste med deres undergivne Folk, vistnok under Forudsæt
ning af, at Kongen med deres Bistand vilde virke hen til 
Opnaaelsen af Fred i Tyd skland. For Christian IV var dette 
en glædelig Begivenhed midt under den Række af Skuffelser, 
der havde ramt ham. Han saa i Aanden allerede, hvorledes 
hele den svenske Hær vilde opløse sig, hvorledes alle de 
Pladser, som vare besatte af Tydskere, vilde unddrages Sven
skerne, og hvorledes disse ikke vilde beholde mere tilbage 
end de 600 Mand, som vare af deres egen Nation. »Naar 
det sker«, udbrød han i en Skrivelse til Christen Thomesen 
Sehested, »da kan man komme til Rette med Lasse« (Øge
navn for Svenskerne). Dog viste han en vis Forsigtighed, 
forlangte bedre Fuldmagter af Afsendingene og gav dem An
visning paa at komme igjen om fjorten Dage1). I Slutning-

/  _

en af August og Begyndelsen af September fortsattes da 
Underhandlingerne. Oberstlieutenant Adam Schickhart over
leverede Kongen en Memorial som Befuldmægtiget for samt
lige tydske Generalspersoner og Oberster i den svenske og 
weimarske Hær. I denne Memorial gaves der først en Frem
stilling af, hvorledes Officererne havde virket for Freden, 
medens Sverig ikke havde villet den og dog samtidigt 
havde ladet Hæren gaa til Grunde af Mangel og Nød, hvor
ved Modparten fik Udsigt til en fuldstændig Sejr; hertil 
knyttedes derpaa en Opfordring til Christian IV om at ind
lade sig paa Forhandlinger om Fred med den kejserlige Felt
herre, Ærkehertug Leopold Vilhelm, som de sagde var be
myndiget dertil af Kejseren. Bestemte Kongen sig at lægge 
sin Myndighed i Vægtskaalen for en saadan Virksomhed, da 
stod det, udtalte Obersterne, til at haabe, at alle Parter vilde 
forandre deres Resolutioner eller i det mindste komme frem *)

*) Christian IY’s egh. Breve til Korfitz Ulfeldt, o. Aug., og til Christen 
Thomesen Sehested, 7. Aug.



med deresr virkelige Fordringer; viste der sig da noget ubil
ligt i disse, vare de besluttede paa at hjælpe til at tvinge 
Modparten til at gaa ind paa en ærlig Fred; de vilde i For
ening med Kongen sætte alt, hvad der var dem kjært i Livet, 
ind derpaa1).

Der var en ikke ringe Lighed mellem denne Memorial 
og Arnims store Projekt fra 1640. Ligesom dette gik den 
ny Plan ud paa at forelægge de krigsførende Parter Freds
forslag og vende sig med væbnet Magt imod den af dem, der 
ikke vilde føje sig derefter. Christian IY underrettede nu 
strax Ærkehertug Leopold Vilhelm om Officerernes Fore
bringende2), medens han søgte at fæstne dem i deres Hen
sigt at forlade Sverigs Tjeneste. »Det er underligt», skrev 
han i disse Dage til Peder Vibe i Stockholm, »at Oxenstjerna 
ikke taler om det, som i Hamburg gaar i Svang, nemlig at 
jeg vil debauchere deres Armé i Tydskland. Den er paa 
gode Veje at gjøre et Spring« 3). I Virkeligheden forelaa og- 
saa her et. Moment af ikke ringe Betydning. Havde der i 
dette Øjeblik hos Kejseren været en alvorlig Tilbøjelighed til 
Eftergivenhed i de indre tydske Spørgsmaal, havde han der
ved kunnet vinde de protestantiske Officerer og knytte de 
luneburgske Fyrster til sig, ja maaske endnu kunnet bringe 
Kurfyrsten af Brandenburg til at vakle i sin ny Politik, 
hvem véd da, om ikke ogsaa Christian IV vilde have grebet 
Lejligheden til at maale sig med sin Habo! Men netop nu 
blev det jo klarere og klarere, at Habsburgerne ikke kunde 
eller ikke vilde slaa ind paa nye Baner. I Modsætning til 
sine Forhaabninger fik Christian IV jo kun stadigt mistrøst
ende Efterretninger fra sine Gesandter ved Rigsdagen4), og 
Ærkehertug Leopold Vilhelm henviste om Amnestisagen til 
Beslutningerne i Regensburg. Kongens Agent i Hamburg 
Martin Rasch advarede ham ogsaa mod at indlade sig for

-;1) Udateret Memorial (Reg."82, Supl. Kejseren). Tiden kan nogen- 
. lunde bestemmes ved en Bemærkning, om at General Klitzing, der 

i...( hidtil havde været Anfører for -den brunsvig-liineburgske Hær, nu 
tilbød Kongen sin Tjeneste (jvfr. Decken IV, 132).

8) Leopold Vilhelm til Christian IY, Saalernl7. Septbr. (Østrig Nr. 42).
*) Christ. IV’s egh. Brev til Vibe, 14. Septbr.
4) Jvfr. Christian IV’s egh. Brev til Korfitz Ulfeldt, 27. Aug.



vidt med Schickhart*), og snart viste det sig, at de kejser
lige Bestræbelser kun vare rettede paa at forhindre, at Ober
sterne traadte i dansk Tjeneste, og gik ud paa at faa dem 
til at lade sig hverve af Kejseren* 2), en Bestræbelse, som 
Christian IY under de forhaandenværende Forhold ikke var 
til Sinds at støtte. Yed disse sammenstødende Omstændig
heder førte det, som syntes at skulle antage saa betydelige 
Dimensioner, ikke til noget; Underhandlingerne med Ober
sterne sygnede hen, og det saameget mere, som den svenske 
Regering snart greb alvorligt ind i Begivenhedernes (rang. 
Den havde givet de til'Stockholm afsendte Befuldmægtigede 
for Hæren nye Løfter; ved Forskud paa de franske Subsidier 
lykkedes det Salvius at afhjælpe den første Nød. Af størst 
Betydning blev det dog, at man i Torstenson havde fundet 
en Efterfølger for Banér, der, skjøndt syg og svag paa sit 
Legeme, dog formaaede at udfolde en saa mærkværdig Energi, 
da han endeligt i November ankom til Hæren, at det lykke
des ham i kort Tid at reorganisere denne. Men Christian IY 
havde taget Fejl, naar han havde formodet, at man i Sverig 
ikke havde været opmærksom paa hans Intriguer. I den In- 
strux, som allerede i August var opsat for Torstenson, var 
det befalet ham at holde et vaagent Øje med Danmark, som 
søgte at forføre Hæren3).

I det hele vedblev Christian IV’s Stilling at være lige 
saa ejendommelig som skjæv. Han havde ingen Yenner. 
Først og fremmest opfattede han Sverig som sin Fjende og 
undlod ikke at søge at skade det, naar Lejligheden tilbød 
sig. At man i Danmark ikke uden Uro stadigt tænkte sig 
Muligheden af hans aktive Optræden i Tydskland mod Sverig, 
synes ogsaa at fremgaa af Udtalelser af de Deputerede for 
Adelsstanden, som under et Ophold af Kongen i Kjøbenhavn 
vare samlede der i Oktober Maaned, Udtalelser, som trods

9 Rasch til Reventlov, 2. Oktobr. (G. A.).
2) Leopold Vilhelms ovfr. anf. Brev af 17. Septbr. Rasch til Christ. 

IV, 16. Oktobr. (G. A.).
3) Geijer III, 363. Jvfr. Christ. IV til Hertugerne af Brunsvig, 27. 

Novbr. (Staaten u. Regenten Nr. 1), og den svenske Rigsraads- 
protok., 2. Septbr. (Pant, Samlingar I, 129).

å *



deres' Ubestemthed dog næppe kunne forklares paa anden 
Maade og nærmest maa antages for fremkaldte ved Efterret
ningerne om Underhandlingerne med de tydske Oberster. Thi 
de Deputerede advarede ikke alene mod ligesom forrige Gang 
at lade sig udæske til Krig af fremmede, men de opfordrede 
ogsaa Rigsraadet til at formaa Kongen til to Ting, nemlig 
for det første til, at to af dets Medlemmer stadigt maatte 
være hos ham i Gliickstadt eller andetsteds udenfor Dan
marks Rige som Raadgivere i Sager, der angik Riget, »for 
at der ikke ved andre, som ikke ere os vel affektionerede, 
skal prakticeres noget til Skade for Landet«, og for det andet 
til, at Kongens Kansler maatte faa Tilsyn med det tydske 
Kancelli, saaat ingen Breve udgik derfra uden hans Vidende 
»det lovlige Rige til Skade« x). Disse Forslag vidnede jo i 
Virkeligheden om den yderste Mistillid og tilsigtede en fuld
kommen Forandring i Administrationen* 2), og det var vist 
ogsaa dette, som i Forening med en Tilbageholdenhed overfor 
Kongens militære Fordringer3) fremkaldte en Misfornøjelse 
hos Christian IV, som han ikke lagde Skjul paa, og som skal 
have fremskyndet hans Tilbagerejse fra Kjøbenhavn til Hol
sten 4).

Men ved Siden af denne formodede og virkelige Ildesin- 
dethed mod Sverig gik ikke desto mindre tillige en ikke ringe 
Mistænksomhed mod dette Riges Fjende, Kejseren. Det synes, 
som om den kejserlige Hærs fornyede Fremtrængen mod Ne- 
dersachsen har indjaget Kongen Skræk for, at det kunde 
være den overdraget at bringe Dekreterne om Pinneberg og 
om Elbtoldens Afskaffelse til Udførelse eller at besætte Bre- 
men Stift af Hensyn til Ærkebispens paatænkte Ægteskab. 
Christian IV bestemte sig til at tage Forholdsregler til Dæk
ning af sine Grændser paa samme Tid, som han ved en mi
litær Optræden vilde true Hamburg5). Hans Antipathi mod

’) De Deputerede til Rigsraadet, 11. Oktobr. (Rigens Raads Breve 
Fase. 52), og 30. Oktobr. (Oluf Daas Provindsiallandebog Add. Fol. 
96, U. B.).

2) Jvfr. dette Skrift I, 74.
3) De Deputerede til Rigsraadet, 28. Oktobr. (Oluf Daas Landebog).
4J Jvfr. den svenske Reg. til Strømfelt, 13. og 27. Novbr. (S. R. R.). 
8) Chemnitz III, 92. Pufendorf S. 448. Liitzow til Kejseren, 10.

Decbr. (W. A.). I December sendte Kongen et Regiment til sin



denne Stad var ikke bleven kølnet ved Kejserens Holdning. 
Han lod de Skrivelser, han havde afsendt til Kejseren og 
Kurfyrsterne til Forsvar for sine forskjellige Paastande, ud
give i Trykken, hvilket fra hamhurgsk Side sidst paa Aaret 
1641 besvaredes med et vidtløftigt Skrift, den saakaldte »Ab- 
genotigte in jure et facto wolgegrundete Apologia Hambur- 
gensis«. Det fortaltes, at Kongen, der i Slutningen af August 
havde taget Ophold i Altona, var staaet op Klokken 2 om 
Natten for at tage alt i Hamburg i Øjesyn og var vendt til
bage, saasnart Stadens Porte om Morgenen vare lukkede op1). 
I September Maaned trak Kongen, der jo i de senere Aar 
stadigt havde havt Tropper i Beredskab og nu yderligere 
havde forøget dem, en Lejr paa 5—6000 Mand sammen ved 
Fulsbiittel i det Pinnebergske i Hamburgs umiddelbare Nær
hed 2). Han tog selv sit Kvarter i Lejren undtagen i den Tid, 
han rejste til Kjøbenhavn for at forhandle med Rigsraadet 
og Adelen om forøgede Udskrivninger. Troppesamlingen gav 
imidlertid Anledning til livlige Rygter; man fattede Mistanke 
fra svensk Side, men særligt fik den kejserlige Gesandt 
Lutzow en vistnok velkommen Lejlighed til at søge at lægge 
Christian IY for Had hos sine overordnede. Herved frem
kom en Episode, der bidrog til at befri Kongen for en højst
ubehagelig og skadelig Diplomat og saaledes ikke blev uden
___ ___ \

Følger for Fremtiden.
I Begyndelsen af Oktober afsendte Lutzow nemlig en 

Chifferskrivelse til Ærkehertug Leopold Vilhelm, hvori 
han henledede dennes Opmærksomhed paa den Fare, der 
kunde være for, at Hamburg i sin Frygt for Kongens Lejr
samling vilde slutte Forlig med Christian IY til Præjudice 
for Kejseren og Riget; han tilraadede derfor at give Ham
burg en Forsikring om Hjælp for alle Tilfælde. Men ved 
Siden heraf ytrede Lutzow ogsaa, at han ansaa det for sin 
Pligt at advare mod Christian IV, der ikke havde noget godt 
i Sinde, men havde sat det som sit Maal at blive en Konge

Søn i Bremen Stift til Dækning af hans Lande. Frederik til Christ. 
IV, 4. Decbr. 1641 og 17. Jan. 1642 (Bremen Nr. 31).

*) Lutzow til Kejseren, 31. Aug. (10. Septbr.) (W. A.).
2) Jvfr. Lackmann VI, 364 f. Lutzow til Kejseren, 28. Septbr. (8. 

Oktobr.) (W. A.).



i den nedersachsiske Kreds uden at tage noget Hensyn til 
Kejseren1). Denne Skrivelse blev imidlertid, inden den naaede 
sit Bestemmelsessted, opsnappet i det Brunsvigske og, uvist 
paa hvilken Maade, tilstillet Christian IY’s Ministre, hvem det 
lykkedes at dechifrere den. Den Harme, Kongen længe havde 
næret mod den kejserlige Afsending, fandt her en i høj Grad 
forøget Næring; han bestemte sig til det udfordrende Skridt 
at lade Brevet trykke i Kjøbenhavn og forlangte samtidigt i 
Skrivelser til Kejseren og Kurfyrsterne Lutzows Tilbagekal
delse med heftige Beklagelser over hans Optræden2). Og Chri
stian IV opnaaede sin Hensigt. Kejseren havde vistnok efter- 
haanden faaet Øjnene op for, at det' ikke svarede til hans 
Interesser at bryde saa aabent med Kongen af Danmark, 
som Lutzow havde villet. Han havde vel endnu i Slutningen 
af November i en Erklæring til den kongelige Resident i Wien 
Bidenbach afvist Kongens Paastande i den hamburgske Sag3) ; 
men det var ham imod, da han saa denne sin Resolution 
offentliggjort i Hamburgs Forsvarsskrift4). Trods Lutzows 
Forsøg paa at forsvare sin Bedømmelse af Christian IV som 
den rette og sande, bestemte Kejseren, forøvrigt vistnok og- 
saa ledet af andre Bevæggrunde, sig til at kalde ham tilbage og 
gav Kongen Tilsagn derom, skjøndt selve Tilbagekaldelsen 
først blev iværksat efter nogle Maaneders Forløb5 6).

Under alt dette vare de almindelige Fredsunderhand
linger undergaaede stærke Svingninger for dog tilsidst at naa 
til et foreløbigt Resultat.

Fornyelsen af den fransk-svenske Alliance havde ikke

J) Skrivelse af X1/21 Oktobr. (Særskilt trykt). Ganske lignende Skrivel
ser afsendte Lutzow forøvrigt stadigt til Kejseren, f. Ex. 15. Oktobr., 
10. og 2 x/3i Decbr. (W. A.).

2) Christ. IV til Kejseren, 8. Novbr. (W. A.), til Johan Georg, 9. Novbr. 
(D. A.) Maximilian af Baiern til Christ. IV, 19. Decbr. (Baiern 
Nr. 3).

3) Resolution af 2. Decbr. 1641 (Apologia Hamburgensis, Beil. Fol. 
N 2-Niiij).

4) Lutzow forsvarede sig mod Kejserens Anklage for at være Skyld
deri i et Brev af 4. Marts (22. Febr.) 1642 (W. A.).

6) Liitzow til Kejseren, 14/.24 Decbr. 1641, til Kurtz, 21. Jan. 1642 
(W. A.). Kejseren til Christ. IV, 30. Decbr. (Østrig Nr. 35 b). 
Johan Georg til Christ. IV, 9. Decbr. (Sachsen Nr. 48).



strax fremskyndet deres Gang. Yel havde Kejseren og Sverig 
udvexlet fredelige Forsikringer; men Østrig og Spanien øn
skede dog at trække Sagen i Langdrag, muligvis paa Grund 
af Forventningen om Ludvig X III’s nærforestaaende Død, 
som de haabede vilde frembringe en Forandring i den franske 
Politik. Lutzow nægtede først at forhandle med den franske 
Gesandt og henviste ham til Koln; dog lykkedes det Chri
stian IY at fjerne denne Vanskelighed. Men Lejdebrevenes 
Form vedblev at være Gjenstand for Strid. d’Avaux havde 
ganske vist efter Alliancens Fornyelse med Sverig Ordre fra 
sin Regering til at være mere imødekommende end før, men 
forlangte dog, foruden tre særskilte Lejdebreve for Kurfyrsten 
af Trier, for de luneburgske Fyrster og for Enkehertuginden 
af Savoien, særligt Sikkerhed for, at Kongen af Spanien vilde 
ratificere de Aftaler, der bleve trufne i Hamburg, baade med 
Hensyn til selv at udstede Lejdebreve for Generalstaterne, som 
han hidtil kun havde villet lade sin Statholder i Brussel udfær
dige, og med Hensyn til Tid og Sted for Fredskongressen, samt 
Garanti for, at han virkeligt vilde sende Gesandter til denne. 
Det var forgjæves, at Lutzow foreslog at give sit Ord paa, 
at disse Ønsker vilde blive opfyldte; et saadant Løfte fra en 
kejserlig Minister paa en fremmed Fyrstes, Kongen af Spaniens 
Yegne var ikke tilstrækkeligt for d’Avaux, skjøndt baade Sal- 
vius og Christian IV’s Repræsentant, Dr. Langermann, ivrigt 
trængte ind paa ham for at faa ham til at nøjes dermed og 
bestemme Tiden til Kongressenx). Da var det, at Langer
mann i de sidste Dage af August foreslog, at Christian IY 
skulde give sit Ord paa Opfyldelsen af Frankrigs Ønsker iste- 
denfor Lutzow. d’Avaux var først ikke tilbøjelig til at gaa 
ind derpaa; men Salvius, der netop da var. urolig ved Be
vægelsen indenfor den svenske Hær, opfordrede ham indstæn
digt dertil og forestillede ham, at man maatte vise Kristen- * S.

l) Chemnitz III, 3—4, 17—18, 22. Londorp Y, 562—63. Pufendorf
S. 464—65. Bougeant I, 451 ff. Lutzow til Kejseren, 3/13 Juli 
(W. A.). d’Avaux til Richelieu, 13. og 20. Juli, 20. Aug. Ludvig 
XIII til d’Avaux, 24. Juli. . Chavigny til d’Avaux, 26. Juli, 9. Septbr.



lieden, at Fredens Forhaling ikke skyldtes Frankrig og Sverig. 
d’Avaux besluttede sig da til at føje Langermann; men der 
var i det Øjeblik en Bagtanke hos ham, den nemlig, at Chri
stian IV vistnok-ikke vilde følge sin Ministers Raad og ikke 
saa let vilde gaa i Borgen for Spanien. Idet han derfor gik ind 
paa at ville ansætte Tiden til Kongressens Aabning til tre Maa- 
neder efter Lejdebrevenes Udlevering og Tilstedeværelsen af 
Spaniens Samtykke, forudsat at Christian IV vilde love at skaffe 
dette inden den bestemte Tid, var det paa engang hans Hen
sigt at lægge sin Fredskjærlighed for Dagen og dog hans 
Forventning, at Christian IV ikke vilde paatage sig et saadant 
Tilsagn1). Og foreløbigt gave Begivenhederne ham ogsaa 
Ret, idet Kongen i Virkeligheden trods Langermanns Be
stræbelser hos ham i Grluckstadt nægtede at afgive et saa
dant Løfte2).

Imidlertid kom Liitzow i Slutningen af September i Be
siddelse af de tre kejserlige Lejdebreve, som d’Avaux havde 
forlangt, samt af Kejserens Løfte om, at Kongen af Spanien 
vilde staa ved de Erklæringer, han havde afgivet. Der rejste 
sig dog nye Vanskeligheder fra d’Avaux’s Side; han vilde 
ikke lade sig nøje med Kejserens Garanti for Spanien og 
gjorde særligt Indvendinger mod den Titel, som var givet 
Enkehertuginden af Savoien i Lejdebrevet for hende; han 
fordrede nemlig, at hun skulde betegnes som Regéntinde og 
Formynderinde for sin Søn, hvilket man fra kejserlig Side 
var utilbøjelig til, fordi man ikke vilde prægravere de Ret
tigheder, som Hertugindens Svogre gjorde Fordring paa. 
Sagen trak hen Oktober Maaned igjennem uden Forandring, 
saameget mere som Liitzow en Tidlang forlod Hamburg uden 
at underrette d’Avaux og Salvins derom; han havde vistnok 
fortrinsvis sin Opmærksomhed henvendt paa de Forhandlinger, 
der fandt Sted i Goslar med de brunsvigske Hertuger, og 
ønskede maaskeikke at træde hindrende i Vejen for dem ved 
at fremme den almindelige Fredsunderhandling3). Ogsaa

’) d’Avaux til Richelieu, 10. Septbr. (P. A).
2) Langermann til Salvius (?) og til d’Avaux, 3. Septbr. (P. A.).
3) d’Avaux til Richelieu, 19. Oktobr., 5. Novbr., til Mazarin, 25. Oktobr.

(P. A.).



Christian IV var i Oktober fraværende fra Holsten. Men da 
han i Begyndelsen af November var kommen tilbage dertil, 
optog han med Iver Fredsbestræbelsen, skjøndt hans Spæn
ding med Liitzow jo netop paa denne Tid naaede sit Højde
punkt, og sendte Langermann paany til Hamburg for at op
fordre Gesandterne til at ansætte Tid og Sted til den egent
lige Fredstraktat1). Samtidigt tilskrev han d’Avaux et Brev, 
hvori han lovede at sørge for, at Kejseren vilde tilfredsstille 
alle Frankrigs Ønsker, og tilføjede, at han ikke tvivlede paa 
at kunne naa det. d’Avaux lod sig imidlertid ikke nøje der
med, men forlangte ligesom tidligere, at Kongen »pure et 
simple« skulde gaa i Borgen baade for Kejseren og for Kongen 
af Spanien. Han handlede ganske vist ved denne Fremgangs- 
maade paa egen Haand og uden Instrux, men han havde 
efter sin Regerings Skrivelser Grund til at antage, at den 
ikke havde noget imod Fredspræliminærernes Afslutning; selv 
synes han i Løbet af de sidste Par Maaneder at være kom
men til at ønske et Resultat paa sin Virksomhed, og desuden 
— gik Christian IV ikke ind paa hans Fordring, da var 
Ulykken ikke større, og gjorde han det, da var der endnu 
mange Muligheder for,- at Fredstraktaten alligevel kunde 
trækkes i Langdrag2). Imidlertid var Christian IV maaske ikke 
uvidende om, at Liitzow atter havde forsøgt Separatunder
handlinger med Salvius3). Muligvis under Trykket heraf 
og paavirket af Langermanns Overtalelser, besluttede han 
sig til det i og for sig noget dristige Skridt at afgive et be
stemt Løfte om, at Kejseren og Kongen af Spanien vilde 
opfylde de Forlangender, som d’Avaux havde stillet; han 
ønskede at benytte Øjeblikket til at bringe de Forhandlinger, 
der saalænge havde været frugtesløse, til en Afslutning; om
trent samtidigt tilsendte han ogsaa Kejseren en Opfordring 
til at rette sig efter den franske Gesandts Ønsker4). Baade 
d’Avaux og Liitzow gik ind paa den ny Situation, og Salvius,

*) Christian IV til d’Avaux, 7. Novbr. (P. A.).
2) Brev fra d’Avaux, 13. Decbr. (P. A.).
3) Den svenske Eegering til Salvius, 10. Decbr. (S. R. R.). Liitzow 

til Kejseren, 24. Decbr. (W. A.).
4) Christ. IV til d’Avaux, 25. Novbr. (Londorp V, 761), og til Kejse

ren, 19. Novbr. (Londorpius supl. et contin. IV, 307—308).



der i den sidste Tid i det hele havde vist stor Iver for Fredsr 
kongressens Aahning, sluttede sig dertil1). En ny Vanske
lighed rejste sig vel derved, at d’Avaux ikke vilde , give Kej
seren Titel af Kejser, da hans Konge aldrig havde anerkjendt 
ham som saadan; men den fjernedes paa den Maade, at kun 
Salvius og Lutzow skulde undertegne selve Traktaten, medens 
d’Avaux skulde underskrive en Deklaration, hvori han er
klærede sig enig i dens Bestemmelser. Resultatet blev da, 
at Fredspræliminærerne undertegnedes i Hamburg den 15. 
December 1641. Traktatens Hovedbestemmelser vare, at Lejde
brevene i den Form, man var kommen overens om, skulde 
udvexles inden to Maaneders Forløb, og Kongressen derefter 
aabnes i Munster og Osnabruck den 15. Marts 1642. De to 
Fredskongresser skulde betragtes som én og samme, og de to 
Byer, hvor de skulde afholdes, skulde under Kongressen være 
neutrale og løste fra Forpligtelsesforhold til de stridende 
Parter.

Saaledes syntes de Vanskeligheder, der i saa lang Tid 
havde opholdt Fredsværket, nu for en væsentlig Del at være 
fjernede. Efter en Række af Skuffelser stod Christian IV ved 
Slutningen af Aaret 1641 dog som den, der ved sit udhol
dende Arbejde havde gjennemført den første Opgave i sit 
Mæglerkald. Han kunde haabe vedblivende at have Indflydelse 
paa de Realitetsforhandlinger, der nu skulde begynde, og 
derved muligvis forebygge Resultater, der vare skadelige for 
hans Riges Interesser. Men snart viste det sig, at Maalet 
ikke var saa nært, som man kunde vente. Faa Dage efterat 
Præliminærtraktaten var undertegnet, modtog Lutzow Ordre 
fra Kejseren til ikke at gaa ind paa Frankrigs Forlangende 
om Hertuginden af Savoiens Titel2 *). Ordren kom for sent, 
Lutzow var gaaet ind derpaa, men Kejseren havde det Mid
del . til sin Raadighed at nægte Traktatens Ratifikation, og 
han vidste at benytte dette Middel. En af Grundene til 
Liitzows Tilbagekaldelse var vistnok den, at Kejseren var mis

J) Bougeant I, 459—61. Jvfr. den svenske Eeg. til Salvius, 27. Novbr. 
og 11. Decbr. (S. E. K.).

2) Liitzows Svar til Kejseren af 4/14 Jan. 1642 paa dennes Skrivelse af
18. Decbr. Jvfr. Lutzows Brev af 22. Febr. (4. Marts) (W. A.);



fornøjet med den Hurtighed, hvormed Gesandten tilsidst var 
gaaet frem. d’Avaux var paa den anden Side netop gaaet 
saa dristig til paa egen Haand at gjennemføre Traktaten, 
fordi han havde forudset, at der kunde rejse sig nye Van
skeligheder mod dens Træden i Live. Men et endnu større 
Tegn paa, hvor skrøbelig den Jordbund var, paa hvilken Chri
stian IV stod som Fredsmægler, var de Instruxer, som den 
svenske Regering i Begyndelsen af Oktober Maaned udfær
digede for Axel Oxenstj ernas Søn, Rigsraaden Johan Oxen- 
stjerna, da han sendtes til Tydskland som første Legat ved 
den paatænkte Fredskongres. Thi i disse Instruxer var det 
stillet som en særlig Opgave for ham at indlede fortrolige 
Underhandlinger med Kurfyrst Frederik Vilhelm af Bran- 
denburg angaaende Pommern og om muligt søge at faa dette 
Spørgsmaal afgjort med ham, inden Fredskongressen traadte 
sammen, thi det var at forudse, hed det, at Kongen af Dan
mark som Mægler vilde modarbejde Sverig med Hænder og 
Fødder i denne Sag1)- Saaledes ønskede den svenske Re
gering i det Øjeblik, den lod Præliminærtraktaten blive un
dertegnet, at skabe et fait accompli i et af de vigtigste Strids
punkter, inden Realforhandlingen begyndte. Den ønskede det 
af Mistillid til Danmark.

J) Instruxerne af 5. Oktobr. 1641 (Odhner S. 75 f).

Fridericia: Damn. ydre polit. Hist. II. 12



Fjerde Afsnit.
Christian IV’s Fastlandspolitik væsentligst bestemt ved de alminde

lige Forhold i Tiden, hans nordiske Politik væsentligst ved hans eget 
Initiativ. Eegalismen i det europæiske Finanssystem. Kongens Sund
toldpolitik. Korfitz Ulfeldt, Hannibal Sehested. Rigsraadets Stilling. 
Sundtolden og Rentekammeret. Englands og Sverigs Forhold til Sund
tolden. Den svenske Handel og Skibsfart. Visitationerne og Certifika
terne. Christian IV’s Fordring paa at skulle give Tilladelse til Førsel 
af Ammunition gjennem Sundet. Almindelige Forhold mellem Danmark 
og Nederlandene. Den nederlandske Handel og Skibsfart paa Østersøen. 
Bitterheden mod Sundtolden. — Forholdsregler i Sundet 1635—1638. 
Louis de Geer. Andre Stridspunkter med Nederlandene. Sundtolden, 
1639. Salpetertolden. Admiralitetsretten. Sir Thomas Roes og Gene
ralstaternes Klager. Forhandlinger mellem Kongen og Rigsraadet 1639. 
Nederlandske Gesandter til Danmark i Juli 1639. Afbrydelse af Under
handlingerne med dem. Misstemningen i Holland. Forbud mod Handel 
paa Danmark i Marts 1640, der dog atter ophæves. Planer om at omgaa 
Sundet. Nederlandene sende Gesandter til Sverig. Christian IV’s For
handlinger med England og Forsvarsforholdsregler. Ærkebiskop Frede
rik tilbyder sin Mægling. Kongens Tilnærmelse til Spanien. Planer om 
direkte Handelsforbindelse med dette Rige. Gyldenløves Hvervinger 
for Spanien og Død Oktober 1640. Maria Eleonoras Forbindelser med 
Christian IV og Flugt i Juli 1640. Stemningen i Sverig mod Danmark. 
De nederlandske Gesandter i Sverig og Forbund mellem Sverig og 
Generalstaterne, 1. Septbr. 1640. Hannibal Sehesteds Ambassade til 
Spanien og Traktaten med Philip IV, Marts 1641. Forsonligere Stem
ning i Nederlandene. Christian IV’s Forhandlinger med nederlandske 
Gesandter i Sommeren 1641; Overenskomst i September. Stillingen til 
Generalstaterne 1642. Forholdet til Sverig. Vedvarende Strid. Kongens 
nye Forholdsregler i Sundet 1643. Nikkel Koek. Misstemning i Neder
landene og især i Sverig 1643.

Al historisk Udvikling og alle historiske Begivenheder 
ere til enhver given Tid Resultatet af to Faktorer, visse al
mindelige Forhold i Tiden og de ledende Personers selv-



stændige Initiativ. Disse to Faktorer ere imidlertid ind
byrdes mere beslægtede, end man ved første Øjekast kunde 
være tilbøjelig til at tro. Man vilde i Reglen fejle ved at 
opstille dem i Modsætning til hinanden som noget uperson
ligt og noget personligt. Alene forsaavidt som det er rene 
Naturforhold, der gribe umiddelbart ind i Menneskenes 
Skæbne, antage de almindelige Forhold i Tiden Karakteren 
af noget upersonligt. I alle andre Tilfælde maa man ved 
disse almindelige Forhold forstaa de overfor det givne hi
storiske Problem virkende Aarsager, som betinges af Men
neskenes almindelige aandelige Organisation under Paavirk- 
ning af den givne Tids Aandsretning og Samfundstilstand med 
dens Momenter af noget fortidigt og noget samtidigt. De 
almindelige Forhold blive allerede herved af meget uensartet 
Natur. De kunne være meget forskjellige, ja hinanden dia
metralt modsatte i to historiske Perioder, der følge forholds
vis hurtigt ovenpaa hinanden. De kunne saaledes være Til
bøjelighed til religiøs Fanatisme i . den ene Periode og Til
bøjelighed til religiøs Indifferentisme i den anden, de kunne 
være Lidenskab for politisk eller social Revolution i den ene 
og Lidenskab for politisk eller social Reaktion i den anden. 
Men de kunne ogsaa være mere konstante. De ere dette 
især, naar de bero forholdsvis mindre paa noget enkelt givet 
end paa et Kausalitetsforhold af mere almindelig Karakter, 
hvad enten dette svarer til en naturlig Ejendommelighed ved 
den fælles Sum af enkelte Mennesker, som det at Slappelse 
følger paa Anspænding, eller til noget gjennemgaaende ved 
den Maade, hvorpaa Menneskene have skabt og søge at be
vare deres politiske Institutioner. Der er her nærmest An
ledning til at dvæle ved et Exempel paa et Kausalitetsforhold 
af Karakter som det sidstnævnte Tilfælde. Naar to Stater 
saaledes en Tidlang have været hinandens Medbejlere, og 
naar da den ene af dem erhverver sig en Magt, som synes at 
ville blive den anden farlig, da er det under den Maade, hvor
paa Staterne hele Menneskehedens Historie igjennem have stillet 
sig overfor hinanden, en naturlig Følge heraf, at denne anden 
Stat søger at virke derimod, det skulde da være, at Faren for en 
tredie Magt ledede dens Opmærksomhed i en anden Retning. 
Og naar da Kampen udbryder mellem de to Stater, først
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med diplomatiske Midler og derefter med Yaaben i Haand 
paa Valpladsen, da er det en Følge af Naturens Lov, at den 
stærkere sejrer. Hvad der her virker, er, naar man kun ser 
hen til de store Træk i Begivenhedernes, Gang, et almindeligt' 
Forhold. For dettes Indflydelse og Resultater kan man ikke' 
med Billighed kaste Ansvaret over paa-nogen enkelt Mand, 
selv om han spiller en nok saa stor Rolle. Historikeren kan 
mene, hvad han vil, om det. Problem, som bestaar i Spørgs- 
maalet om, hvorvidt den enkelte kan lede Udviklingens Gang 
i en anden Retning, end Tidens almindelige Forhold pege 
imod; han bør i al Fald indrømme, at disse sidste virke med 
en uhyre Kraft, og ikke stille den F o r d r i n g  til den enkelte 
historiske Personlighed, at den skulde have været i Stand til at 
tvinge dem. Sejrer en historisk Personlighed, støttet til de 
almindelige Forholds Bistand, da bør disse medtages som 
Forklaring af Sejren, bukker den under som Følge af dem, 
da fremstiller Udgangen sig under Synspunktet af det 
tragiske.

Men ligesom den første af de nævnte to Faktorer, som 
vi have set, i Reglen ikke virker som nogen fremmed Magt 
paa Personerne, men som oftest kun er et Udslag af det al
menmenneskelige under en konkret lokal og temporær Form, 
saaledes er omvendt den anden Faktor, de ledende Personers 
selvstændige Initiativ, langtfra blottet for historiske Forud
sætninger. Dette Initiativ beror paa Personernes Intelligens 
og Moral, paa deres Kløgt og deres Lidenskaber, kort sagt i 
det hele paa deres Karakter og aandelige Anlæg, men netop 
derved paa, hvad de have modtaget i Arv fra deres Forældre 
og deres Forfædre og i Indtryk fra deres Opdragelse, fra det 
Liv, der har omgivet dem, og fra deres Samtids Ideer. Udaf 
disse Momenters Yexelvirkning udvikler sig Personernes 
Yillie, tildels altsaa bestemt ved almindelige Forhold, men 
tillige ved disses uophørlige Kombination med en Række 
individuelle Faktorer, saaledes at Personligheden staar som 
en Helhed overfor Tiden, og derved ogsaa dens Beslutninger 
og Indgriben i Begivenhedernes Gang bliver til en selvstændig 
Magt. For dette Initiativ bære de enkelte Personer derfor 
historisk talt deres Ansvar, ikke i den Forstand, at Historien 
behøver som en Domstol at fordømme eller frikjende dem,



men i den Eorstand, at den søger saa vidt muligt at bestemme 
to Ting. For det første, hvorledes Indflydelsen af det per
sonlige Initiativ har staaet i Forhold til Indflydelsen af dets 
Modsætning, Tidens almindelige Kræfter, og derved tillige, 
hvilke dets Følger have været. For det andet, hvad der har 
ledet Initiativet i den givne Retning. Jeg tror, at det ikke er 
muligt for den historiske' Videnskab at undgaa at stræbe hen 
imod en Løsning af disse to Opgaver, men jeg tror ganske 
vist ogsaa, at der ikke kan være Tale om at naa til andet 
end en mu l i gv i s  r i g t i g ,  ikke til nogen sikker Løsning. 
Man kan — det afhænger af Forskerens mere eller mindre 
dybe Blik, af hans mere eller mindre lykkelige Evne til at 
lade sit Hjerte slaa i Takt med Personernes i den givne For
tid — naa til en Gjætning, der er saa heldig at svare til 
det virkelige Forhold, men man kan ikke naa til en sikker 
videnskabelig Erkjendelse. Man kan det ikke med Hensyn 
til det første Punkt, Forholdet mellem Personernes Initiativ 
og Tidens Kræfter; thi de historiske Aarsagers Vexelvirkning 
er saa indvævet i hinanden, at en fuldkomment sikker og 
paalidelig Skjelnen mellem hver enkelts Indflydelse er umulig. 
Og man kan det ikke med Hensyn til det andet Punkt, For- 
staaelsen af Bevæggrundene til Initiativet; thi de Kilder, vi 
have at øse af til Udgrundelse af Personlighedens Væsen, 
ere næppe nogensinde saa paalidelige, at en Dom kan bygges 
paa dem med fuldkommen Sikkerhed. De ere enten Person
lighedens egen Udfoldelse i Ord og Handlinger eller Sam
tidens Mening og. Opfattelse. Den sidste er kun i Værd for- 
skjellig fra vor egen, forsaavidt som den har havt eller kan 
have havt et rigere Materiale for sig, men den er ikke 
væsensforskjellig fra vor,, den er til syvende og sidst kun 
ligesom denne en Reflex og ofte en farvet Refiex af den 
første Kilde, Personlighedens egen Udfoldelse i Ord og 
Handlinger. Men ved disse Ord og Handlinger, forsaavidt 
som de ere overleverede til os paa en sikker og paalidelig 
Maade,. kan man kun naa til en rationel Erkjendelse af visse 
Sider af Personens Karakter, man kan naa det sikrere med 
Hensyn til alle de Egenskaber, der falde ind under Begrebet 
Intelligens, end med Hensyn til dem, der falde ind under 
Begrebet Moralitet; men for at opnaa et samlet Billede af



Karakteren, ja blot for at klare sig de talrige Mellem- 
bestemmelser, som spille ind med i enhver Beslutning, den 
Harmoni i det mindste af visse Sjælskræfter, der afføder en 
saadan, eller den Disharmoni, der forhindrer den, maa man 
tage sin Tilflugt til Fantasien og derved, hvormeget man end 
tøjler denne, forlade den sikre Erkjendelses Grundlag. Og 
selv om man naaede til et samlet korrekt Billede af Karak
teren, vilde det dog være umuligt analytisk at bestemme alle 
de Faktorer og Kræfter, der havde konstitueret den, om man 
end kunde øjne adskillige af dem. ,

Jeg har fundet Anledning til at fremsætte disse Be
mærkninger for derved at antyde dels en Opfattelse af det 
historiske Ansvar, dels en Anskuelse om, at den historiske 
Forskning ikke kan undlade at berøre Opgaver, som den dog 
er sig bevidst ikke tilfulde at kunne løse. Bemærkningerne 
skulle forstaas som Baggrunden for den følgende Skildrings 
Bedømmelse af Forhold og Personer. Det har derimod ikke 
været nødvendigt nærmere at optage Undersøgelsen af det 
før antydede Problem, hvorvidt det enkelte Menneskes Ini
tiativ kan saa at sige bryde Indflydelsen af Tidens alminde
lige Forhold. Thi med Christian IV’s Initiativ, som her 
skal behandles, forholdt det sig desværre saaledes, at det ikke 
svækkede, men kun forstærkede Virkningen af den Ind
flydelse, som Tidens almindelige Forhold havde paa Ud
viklingens Gang.

Ved den Kollision mellem Danmarks og Sverigs Inter
esser, der, saaledes som det er vist i den foregaaende Skil
dring, var Hovedmomentet ved Christian IV’s kontinentale 
Politik, maa hvad der ovenfor er kaldt Tidens almindelige , 
Forhold siges at have været den vigtigste bestemmende Fak
tor. Sverigs Sejre syd for Østersøen, Faren for at dette 
Rige skulde erhverve Herredømmet ikke. alene paa det nævnte 
Indhav, men ogsaa i Pommern, ja maaske i selve de Lande, 
der grændsede op til Kongen af Danmarks tydske Besiddelser, 
kunde ikke andet end fremkalde en Bestræbelse fra Chri
stian IV’s Side for at modarbejde denne Forøgelse af hans



Nabos Magtomraade. Det var hans Riges nærmeste Inter
esser, der vare truede; man vilde have kunnet kalde det en 
Forbrydelse mod disse Interesser, hvis han havde forholdt 
sig rolig. Som et Tankeexperiment kan man vel henstille den 
Mulighed, at han kunde have tilstræbt en Erstatning for 
Sverigs Magtforøgelse i et Forsøg paa at vinde en tilsvarende 
territorial Udvidelse i Nordtydskland. Men hans tidligere 
Politik, der netop var gaaet i denne Retning, var jo strandet; 
en Gjenoptagelse af den vilde under Danmarks hele Stilling 
have været forbunden med overordentlige Farer, saaledes at 
man ikke paa nogen Maade kan bebrejde Kongen, at han 
ikke for Alvor indlod sig paa den, selv om man slet ikke 
vil tage Hensyn til de ulykkelige Følger, som den allerede 
existerende Forbindelse mellem danske og tydske Lande under 
de danske Kongers Herredømme kom til at have senere i 
Tiden. Hvorom alting er, Striden mod Sverig var en natur
lig Strid; men i denne Strid var Danmark den svageste Part. 
Danmark var gaaet afkræftet ud af Krigen med Kejseren, 
afkræftet ikke alene i militær Magt, men i hele sin Samfunds
bygning. Uro og Splittelse, Uenighed mellem Statsfaktorerne 
var indtraadt og hindrede en Ophjælpelse af Rigets militære 
Kræfter. Men var Danmark svagt indadtil, var det ogsaa 
svagt udadtil i Retning af kontinentale Alliancer. En Fjendes 
Fjende er i Reglen en naturlig Allieret. Forsaavidt var Kej
seren Danmarks naturligste Forbundsfælle. Men hvad Geijer 
har bemærket om Forholdet mellem Sverig og Frankrig 
under Trediveaarskrigen, at disse to Landes Interesser havde 
et Berøringspunkt, men ikke noget indre Sammenhold, gjaldt 
i endnu højere Grad om Forholdet mellem Danmark og 
Kejseren. Hvad der i sin Tid havde skilt dem ad, Spørgs- 
maalet om Katholicismens og Kejsermagtens Stilling i Tydsk- 
land, særligt i Nordtydskland, var endnu langtfra forsvundet; 
endnu bestandigt haabede man i Wien paa kejserlig Ind
flydelse ved Elbens og Weserens Bredder — Lutzows Holdning 
var et iøjnefaldende Bevis derpaa. Og hertil kom, at havde 
Danmark været en mægtig Stat, hvis Alliance vilde falde 
tungt i Yægtskaalén, saaledes som Sverigs gjorde det overfor 
Frankrig og Frankrigs overfor Sverig, ja da vilde Kejseren 
lettere have bragt Ofre for at vinde dets Alliance. Derom



var der nu kun i ringe Grad Tale. Saaledes var det ogsaa et 
almindeligt Forhold, der bevirkede, at Forhandlingerne om 
Forhund mellem Kejseren og Danmark kun bleve paa det 
svævende. En Tid havde det vel set ud, som om en Alliance 
skulde komme i Stand; Christian IV havde ladet sine Ge
sandter afgive Løfter om krigerisk Optræden mod Sverig, 
naar visse Forudsætninger indtraadte. Men det var mere 
Omstændighederne, der havde draget ham med, end en be
stemt Politik, der havde ledet ham. Ikke heller havde det 
varet længe, inden Kølighed mellem de to Magter havde af
løst Tilnærmelsen, og Kejseren havde haabet paa at vinde 
Fred med Sverig ved et Offer, som Kongen af Danmark netop 
allernødigst kunde se, ja som det maatte være hans Hoved
opgave at modvirke, nemlig Afstaaelsen af Pommern. At 
der kom Ilsikkerhed og Vaklen ind i Stillingen til Kejseren, 
derfor kan Skylden ikke med Rette alene kastes paa Chri
stian IV. Hans Position var og blev uheldig ved For
holdenes Magt.

Men Kongens personlige Egenskaber forbedrede ikke 
Positionen. Der var engang en af Karl I af Englands Ge
sandter, som skrev hjem om sin egen Konges Politik: Sand
heden er, at De river ned med den ene Haand, hvad De 
bygger op med den anden1). Denne Ytring kan til en vis 
Grad ogsaa anvendes paa Christian IV. Christian IV var en 
Sympathiernes og Antipathiernes Mand. Han maatte ønske 
at vinde Kejseren, men — han havde kastet sin Kjærlighed 
paa Gluckstadt og sit Had paa Hamburg; Hadet var tildels 
en Arv fra hans Forfædre, Kjærligheden hans egen. Desuden 
— hans Finanssystem hvilede, som det strax skal ses nærmere, 
for en stor Del paa Toldafgifter. Konklusionen blev Elb- 
tolden; han manglede Resignation til at opgive den, da den 
fjernede ham fra Kejseren. Christian IV var tilmed en virke
lysten Mand; han kunde ikke forholde sig rolig, hans Valg
sprog var paa en Maade: noget maa der gjøres. Han vilde 
modarbejde Sverig. Men til at optræde mod det medVaaben 
i Haand var han ikke i Stand, han kunde knap ville Alliancer

5) Nicolalde til Windebank 1633 (Gardiner, The personal government 
of Charles I. II, 51).



imod det. Da søgte han ved smaa Greb i al Hemmelighed 
at skade det, skjøndt han offentligt forsikrede det om sin 
Neutralitet. Han vandt ej Venner derved; thi han formaaede 
ej at holde ud, han forøgede kun Bitterheden hos sine Fjen
der. En Politik, der — dens moralske Side rent ladt ude 
af Betragtning — maaske kunde have havt sine Fordele for 
en stærk Stat, var kun farlig for en svag Stat.

Dog, som sagt, Christian IV’s personlige Initiativ synes 
kun at have været et Bimoment i de Kræfter, som vare de 
bestemmende for Danmarks Stilling overfor de politiske Pro
blemer, der skabtes ved Udviklingen paa Kontinentet. Langt 
anderledes er Indtrykket af hvad man kan kalde Kongens 
nordiske Politik, derved forstaaet Kongens Politik, forsaavidt 
den ikke eller kun i ringere Grad var bestemt ved Forholdene 
paa Fastlandet, hans saa at sige hjemlige Politik overfor 
Sverig, overfor England, Generalstaterne og Spanien. Det er 
her, at Politikens Retning fortrinsvis synes bestemt af Kon
gen selv, vel ikke saaledes, at den var blottet for Sammen
hæng med visse almindelige Forhold i Tiden, men saaledes, 
at disse indgik en mere individuel Forbindelse med Kongens 
Overvejelser og Beslutninger og ble ve Forudsætningen for 
disse, ikke fordi de havde en absolut almengyldig Karakter, 
men fordi de havde en frodig Jordbund at voxe paa i Kon
gens egne individuelle Tilbøjeligheder.

Christian IV’s nordiske Politik var selvfølgeligt flersidig, 
men Hovedsiden ved den angik Sundtoldspørgsmaalet, der 
igjen for en stor Del i sig optog Spørgsmaalet om Herre
dømmet paa Østersøen, forsaavidt som dette ikke var knyttet 
til Afgjøreisen af, hvem der skulde være Besidder af dette 
Havs sydlige Kjrst. Ejendommeligheden ved Christian IV’s 
Fremgangsmaade med Hensyn til Sundtolden kan nu korteligt 
karakteriseres saaledes, at den var ledet af finansielle, monar
kiske og juridiske Hensyn, men ikke af politiske.

Christian IV’s Tidsalder falder i det europæiske Finans
systems Historie indenfor den saakaldte Regalismes Tid. Ad
ministrationens Koncentration og de talrige nye Opgaver, som 
Staten nu paatog sig i Modsætning til tidligere, bevirkede, at 
den behøvede rigeligere Indtægtskilder end før, selv om Kro
nens Jordegods i de protestantiske Lande var blevet forøget



Ted Reformationen. Endnu havde man ikke lært fortrinsvis 
at søge sine Indtægter ved direkte Skatter. De fornødne Penge
midler søgtes derfor tilvejebragt væsentligst ved en forøget 
Udbytten af Kronens Virksomhed. Staten optraadte som 
handlende og industridrivende; den solgte Privilegier og Mo
nopoler, ja selv Titler og Embeder. Den forlangte dernæst 
en forøget Betaling af dem, som umiddelbart i det enkelte 
nøde godt af dens Virksomhed. Den paastod at være Herre 
over Strande og Have, den paatog sig Beskyttelse af dem, 
der færdedes paa dens maritime Gebet, men den fordrede 
Vederlag derfor, og den forøgede Toldafgifterne1). Ogsaa i 
Danmark viste nu Regalismen sig i forskjellige Former, om 
den end maaske næppe trængte fuldkomment igjennem. Kro
nen udstedte mange Monopoler, men det er tvivlsomt, om 
den skaffede sig en Indtægt derved, og der høres intet om Salg 
af Embeder. Derimod drev Kronen Bjergværker, Salpeterkoge- 
rier og lignende Industrier. Vigtigere vare dog andre For
hold. Lensindtægterne forøgedes især i det 16de Aarhundrede, 
og da blandt andet de landøkonomiske Forhold senere hen i 
17 de Aarhundrede frembragte mindre gunstige Resultater i 
denne Henseende, blev det Toldsystemet, der kom til at flo
rere. Det er øjensynligt, at Christian IV følte sig særligt til
talt deraf, vel fordi det svarede til hans tidligere omtalte Lyst 
til at føle sig som Herre over Havet. Hvad han vilde, var 
ikke at fremme den indenlandske Søfart eller Industri derved, 
men kun at vinde fiskale Fordele og i det hele hævde Kro
nens Rettigheder. Vi have allerede set et Udslag af Systemet 
i Elbtolden. Ogsaa i Norge forhøjedes Trælasttolden, men 
særligt traadte dog det ny System frem i Kongens Sundtold
politik. Allerede under Christian III  og Frederik II var jo 
Sundtolden i høj Grad bleven forøget, Christian IV havde tid
ligt fulgt sine Forgængeres Fodspor, men det blev dog navn
lig i Slutningen af Trediverne, at denne Afgifts Forhøjelse 
kom til at spille en aldeles overvejende Rolle.

Christian IV havde Forbilleder nok for Øje, naar han 
vilde udvide Betydningen af de Attributer, der knyttede sig * S.

1) Jvfr. Koscher, Geschichte der National-Oekonomik in Deutschland
S. 158 ff.



til det af ham fordrede Herredømme over Østersø og Sund. 
I England havde Karl I  gjort Fordring paa Herredømmet 
over Nordsøen og Kanalen, saaledes at al krigerisk Færd i 
disse Farvande skulde være forbudt Spanien, Frankrig og 
Nederlandene; i Foraaret 1636 var til Støtte for denne For
dring Seldens berømte Skrift «Mare clausum* udkommet; 
deri var der lejlighedsvis omtalt en Told, som paa Edvard 
III’s Tid var paalagt Skibe, der blot passerede Havet øst for 
England 1). Nederlandene krævede Transittold af Skibe, der 
kun sejlede igjennem Landets Floder2). Men det mest nær
liggende Exempel vel ikke paa en Transittold igjennem en 
Havarm, men paa en storartet Forhøjelse af Ud- og Indfør
selstolde i fiskalt Øjemed vare de svenske Licenter i Østersø
havnene. Og karakteristisk for Tilstandene i det hele var et 
Brev, som Hugo Grotius skrev til Ludvig Camerarius i Aaret 
1637, efterat Seldens Bog, der var et Modstykke til hans eget 
Skrift fra 1609, «Mare liberum», var udkommet. Han be
mærkede i dette Brev, at han som svensk Gesandt mente at 
burde forholde sig tavs, da muligvis den svenske Regering 
kunde anse, det for fordelagtigt at benytte sig af Seldens Paa
stande for at tiltage sig Ret over det baltiske, finske og bot
niske Hav3). Den Danziger Kjøbmand havde Ret, der skrev 
til Hugo Grotius: Alle Konger ere bievne Toldopkrævere og 
opsnuse med en fin Næse alt, hvad der kan bringe dem 
Fordel4).

Saaledes var Christian IY i Overensstemmelse med en 
bestemt Retning i Tiden, naar han saa ivrigt kastede sig over 
Sundtoldens Forhøjelse. Han var det ved selve Forhøjelsen, 
altsaa ved den finansielle Side af Sagen, og han var det ved 
den Forbindelse, han satte den i med sin Fordring paa Herre
dømmet over Havet, altsaa ved den monarkiske og juridiske 
Side. Men at han saaledes sluttede sig til Anskuelser i Tiden, 
er ikke det samme, som at Tidens almindelige Forhold med

J) Selden S. 327 f.
2) Laspeyres, Geschichte der volkswirthschaftlicken Anschauungen der 

Niederlånder und ihrer Litteratur zur Zeit der Republik S. 224.
3) Brandt en Cattenburgh, Leven van des Heeren Huig de Groot 

S. 110.
4) Hugonis Grotii Epistolæ (Fol.) S. 528.



tvingende Magt dreve hans Politik ind paa denne Bane. Det, 
som hans individuelle Karakter bragte ham til, var netop, at 
han lod disse økonomiske, monarkiske og juridiske Hensyn 
sejre over de Hensyn af politisk Natur, som der havde været 
Grund til at tage, og som et andet større Forhold i Tiden, 
nemlig hans Riges Isolerethed og Mangel paa Yenner, bød 
ham at underordne sig. Han trængte til Penge, og han tog 
dem, hvor der gaves en let Lejlighed. Han betragtede Øre-

__  4

sundet som en Del af sit Rige, og han hævdede derfor sin Ret 
til at bestemme Toldens Størrelse dér lige saa godt som paa 
Landjorden. Retsspørgsmaalet trængte sig i det hele frem 
hos ham jævnsides med Sagens finansielle Betydning; det var 
med Henvisning til sin Ret, at han afviste ikke alene sine 
Modstanderes Angreb, men ogsaa de vægtige Betænkeligheder 
af politisk Art, der kunde opstaa hos ham selv og især hos

i

hans Raadgivere x). Men selv om Toldpaalæg af omfattende 
Karakter vare en Ret, som alle Stater paa den Tid gjorde 
Fordring paa for sig selv, saa var det dog ikke en Ret, som 
de godvilligt bøjede sig for hos hinanden. Derfor kan man 
med nødvendig Modifikation anvende paa Christian IY, hvad 
den engelske Historieskriver Gardiner har sagt om Karl I i 
Anledning af hans Fordringer paa Suveræniteten over Havet: 
Det var hans Ulykke, at han ikke vidste, at forældede Præ
cedenser kun lidet støttede en Myndighed, som forkåstedes' af 
den nu levende Generation; han slyngede en Udfordring i 
Ansigtet paa alle andre Nationer, medens han, naar ingen 
paatrængende Nødvendighed forelaa, skulde have ladet sig nøje 
med at forsvare sine egne Riger mod ubegrundede Angreb* 2). 
Men til de Bevæggrunde, som hans Pengetrang og hans Rets
krav vare for ham, knyttede sig ogsaa andre Motiver. Han 
hadede Sverig, og umuligt er det ikke, at han kan have 
ønsket at skade den svenske Industri ved sine Visitationer i 
Sundet. Han opsamlede ligeledes efterhaanden et bittert Nag 
mod Nederlænderne. Da de vare Kalvinister, betragtede han 
dem ikke som knyttede til sig ved den fælles Tros Baand, og 
som Indbyggere i en Stat med republikansk Regeringsform

*) Jvfr. dette Skrift I, 63 og flere Ytringer i det følgende.
2) Gardiner II, 69.



ansaa han dem for Kongemagtens Modstandere, en Følelse, 
der ogsaa forplantede sig til det danske Folk trods den Sym- 
pathi, det i sin Tid vistnok havde følt for Nederlændernes 
FrihedskrigJ).

Der er her et Spørgsmaal, der trænger sig frem, nemlig 
hvem blandt Christian IY’s Raadgivere der kan antages at 
have staaet ham ved Siden i hans Sundtoldpolitik. Samtiden 
var ikke raadvild med Svaret paa dette Spørgsmaal. Ligesom 
den saa Hovedmanden for Elbtolden i den ene af Kongens 
Svigersønner, Christian Pentz2), saaledes saa den i Kongens 
anden Svigersøn, Korfitz Ulfeldt, den Mand, der var mest 
enig med Christian IY om at skærpe Sundtolden. Og adskil
lige umiddelbare Kriterier støtte Samtidens Opfattelse. Der 
er derfor saameget mere Grund til et Øjeblik at dvæle ved 
den mærkelige Mand, der spillede en saa stor Rolle ogsaa i 
Danmarks udenrigske Politik.

Korfitz Ulfeldt blev Medlem af Rigsraadet i den første 
Halvdel af 1636; han havde da endnu ikke fyldt sit tredivte 
Aar. I Oktober samme Aar ægtede han Kongens Datter 
Leonora Christina og snart steg han fra det ene Trin paa 
Magtens Stige til det andet. I April 1637 blev han Stat
holder i Kjøbenhavn, fik Møens Len frit og kvit og Lønning 
som tidligere Rigshofmestre; sex Aar senere udnævntes han 
selv til Rigshofmester, Rigets øverste Embedsmand, og fik 
derved den første Plads i Rigsraadet3). Korfitz Ulfeldt 
skyldte øjensynligt denne Sejrsmarsch fra Hæderspost til * I

x) Jvfr. dette Skrift I, 65. »Hollændernes Religion bestaar i at have 
deres Trafik i Agt«, skrev Christ. IY d. 21. Maj 1642 i et egh. 
Brev til Chr. Thomesen Sehested. I Joachim Timmermanns Tale i 
Ribe Domkirke 1644 hedder det om Nederlænderne, at de altid have 
været Fjender af enhver lovlig Regering; de kaldes; ogsaa for en 
Nation af Sørøvere (Ribe Kathedralskoles Progr. 1859 S. 48, 47).
I et Brev fra Stephanius til Gerh. Vossius af Sorø, 24. April 1646, 
hedder det som Undskyldning for, at han først nu sender ham sin 
Udgave af Saxo: »Sed hane moram imputes velim Batavis, quorum 
verum elogium exstat libr. XXX Livii: gens iniquis regum tempori- 
bus imminens« (Afskr. i G. A.’s Diplomatar.).

2) Jvfr. Apologia Hamburgensis S. Aiij.
3) Smith, Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Historie I, 78, 85 ff, 

120, XXXIII, XXXV, L.



Hæderspost ikke saameget til sin Slægts Anseelse som til sine 
egne personlige Egenskaber og til den Yndest, han vidste at 
vinde hos Kongen. Som ingen af sine samtidige var han 
udrustet med Evner til at glimre og bedaare, som ingen af 
dem formaaede han at lægge sine Omgivelser beundrende for 
sine Fødder. Ofte forstod han at imponere, altid at interes
sere. Det var Mænd som Kvinder, Statsmænd som Viden
skabsmand, han vidste at fængsle. Og dog var han langtfra 
af de Aandens Heroer, der fordunkle alle andre. Han var 
ikke af de Statsmænd, der som Richelieu eller Axel Oxen- 
stjerna undfange store Tanker og vide at gjennemføre dem 
trods alle Vanskeligheder. Skjøndt rig paa Verdensmandens 
Dannelse, vare de egentligt grundige Kundskaber næppe hans 
Styrke. Ej heller var det Sindets ophøjede Ro eller Over
bevisningens uimodstaaelige Magt, der kunde sikre hans Ind
tryks Magt. Tvertimod, han var en urolig Aand, tidligt som 
sildigt tilbøjelig til at slaa over i Modsætninger. Naar Livets 
Medbør føjede ham, var han i sit rette Element; Modgangens 
Byrde formaaede han ikke at bære. Men han var en ejen
dommelig Fremtoning ved det danske Hof. Han var fri for 
det grovkornede, ofte noget træge, der karakteriserede saa- 
mange af hans Standsfæller. Som der over hans Ydre maa 
have været udbredt en sjelden Elegance, saaledes var han i 
Besiddelse af et spillende Vid, stadigt præget af en vis Ironi. 
Det var hans Lyst at spotte over Verden og over Menne
skene; altid var han beredt til at lade, som om han med 
Overlegenhed saa ned paa de smaalige Forhold, hvori han var 
sat til at færdes1). I det sociale Liv formaaede han at be
væge sig lettere og friere end sine Omgivelser; han vidste at 
rette sig efter dem, han havde med at gjøre; Pragt og Giands 
tog han i sin Tjeneste. Men Hovedtrækket i hans Karakter synes, i)

i) Uden her at ville gaa ind paa en nærmere Bevisførelse for den 
ovfr. givne Karakteristik skal der blot henvises til Ulfeldts egh. 
spanske Breve til d’Avaux af 25. Juli 1687, 15. Jan. og 16. Juli 
1639 og 25. Jan.' 1642 (P. A.), jævnførte med den Sætning, han havde 
skrevet paa Titelbladet at en Bog: Tout le monde est une farce et 
se gouverne par opinion (Høst, Politik og Historie I, 54), og med 
hans Brev til la'Peyrére ’fra 1663 (Afskr. i K. B., Ny kgl. Saml. 
4to Nr. 2139 b).



forsaavidt den ved slige Spørgsmaal nødvendige Reservation 
kan tillade en Dom, hans ubegrændsede Ærgjerrighed at have 
været. Det var vel den, der trods hans tilsyneladende Bla
serthed overfor jordisk Storhed lærte ham at stræbe efter 
Magten og lærte ham at finde den rette Yej til at naa den. 
Det varede ikke længe, efterat Korfitz Ulfeldt var bleven 
Medlem af Rigsraadet, førend han skilte sig fra sine Kolleger 
i politiske Anskuelser. Vi have allerede tidligere set, hvor
ledes han optraadte med et Separatvotum til Gunst for kraf
tige militære Forholdsregler paa et Tidspunkt, hvor Kongen 
ivrigt ønskede saadanne, men de øvrige Rigsraader stillede 
sig køligt dertil1). Det var ham, der tilskyndede Kongen 
til at sende et Gesandtskab til Spanien 1640, hvorved det 
spændte Forhold til Nederlandene yderligere aabenbaredes. 
Og med Undtagelse af en Indstilling fra 1637 savne vi Kor
fitz Ulfeldts Navn under de forskj ellige Indlæg fra Rigsraadets 
Side, som i disse Aar rettedes til Kongen for at formaa ham 
til at ændre sin Sundtoldpolitik. Man er vistnok berettiget 
til heri at se mere end et Tilfælde, i Særdeleshed, naar man 
ser hen saavel til den nære Forbindelse, hvori han som Stat
holder i Kjøbenhavn og senere som Rigshofmester stod til 
Sundtolden2), som til den Enstemmighed, hvormed fremmede 
Afsendinge betegnede ham som den, der ivrigst optraadte 
som Gjennemfører af Kongens Toldpolitik. Denne Holdning 
taler næppe til Fordel for Ulfeldts større Statsmandsdygtig
hed; den kan ikke karakterisere ham som en Diplomat, der 
var i Besiddelse af sikkert Overblik over, hvad hans Stats 
Tarv fordrede. Derfor kunde selvfølgeligt denne Politik godt 
have været det rene Udtryk for hans Overbevisning, og den 
kunde have været det trods det, at han selv senere blev den 
varmeste Talsmand for en mod Nederlandene venligsindet 
Holdning. Men betragter man Korfitz Ulfeldts senere Van
del, da synes denne snarere at bestyrke end at afkræfte en 
anden Formodning, — men naturligvis ogsaa kun en For
modning —, den nemlig, at han har vidst at udfinde Kon-

9 Se dette Skrift II, 114f.
2) Ifølge Sundtoldregnskaberne udstedte lian direkte Anvisninger paa 

Sundtolden.



gens Ønsker og ved en ivrig Tilslutning til disse har vidst 
at befordre sin Gunst og sin Magt, lige indtil det Tidspunkt 
kom, hvor han følte sig stærk nok til at staa paa sine egne 
Fødder og til at sætte sig ud over Hensynet til at være gode 
Venner med Kongen. I saa Fald vilde Sir Thomas Roe, hvis 
Opfattelse saa ofte er præget af Skarpsynethed, have Ret, 
naar han kaldte Ulfeldt «en ung Mand, hævet op af Kongen 
over den Plads, hans Erfaring kunde anvise ham., og derfor 
bestemt paa at skabe sig sin Lykke ved at rette sig efter 
Forholdene og svømme med Strømmen »x). Ulfeldt vilde ikke 
have været den eneste Statsmand, der havde banet sig sin 
Karriere paa denne Maade. Der blev imidlertid af Ulfeldts 
samtidige ogsaa opstillet en anden Forklaringsgrund til hans 
Interesse for Sundtoldens Forhøjelse, nemlig at han havde 
personlig Pengefordel af den* 2). Sundtoldregnskaberne vise, 
at denne Paastand ikke var uden Sandhed. Det var langtfra 
ubetydelige Summer, som fra Sundtolden direkte gik over i 
Ulfeldts Hænder, uden at vi kunne se, at det egentligt var 
en Form for Lønning3). Dog maa man være meget forsigtig 
med ud fra dette Faktum at drage en bestemt Slutning til, at 
denne Fordel har været en Bevæggrund til hans Handlemaade, 
tilmed da vi jo ikke med Sikkerhed kunne vide, om Pengene 
ikke paa en eller anden Maade kunne være brugte i Embeds- 
medfør.

At Korfitz Ulfeldt skilte sig fra sine Raadsfæller, betød 
i og for sig, at den Enighed, som vistnok hidtil havde her
sket indenfor Rigsraadet i de større ydre politiske Spørgsmaal, 
ikke længere var tilstede. Men hverken imellem dem, som 
vare ældre Medlemmer af Raadet, eller dem, som bleve det 
efter ham, synes han at have vundet synderlig Tilslutning til 
sine Meninger. Af den sidste Kategori gjælder dette vistnok 
temmelig sikkert om Gregers Krabbe, der var Ulfeldts Medgesandt 
til England 1640, og om de fire af de andre nye Rigsraader

J) Roe til Vane, 14. Septbr. 1640.
2) Roe til Cooke, 5. Juli 1639.
3) Saaledes 16. Septbr. 1638: 600 Dir., 17. Septbr. 1639: 2000 Dir., 

30. April 1641: 1500 Dir., og 9. Oktobr. 1643 endog 6000 Dir. 
Hans egentlige Pengelønning udbetaltes ham derimod af Rentekam
meret med 120 Dir. om Maaneden (Statsregnsk.).



fra 1640, Oluf Parsberg, Jørgen Vind, Jørgen Sefeld og 
Hans Lindenov. Noget tvivlsommere kunde Spørgsmaalet 
stille sig med Hensyn til Hannibal Sebested, der ligeledes 
blev Rigsraad 1640 efter gjentagne Gange forinden at have 
været benyttet i Ambassader, saaledes 1636 til Axel Oxen- 
stjerna og 1637 til Briissel. Denne Mand var ubetinget den 
største politiske Kapacitet, som Rigsraadet i Christian IY’s 
Dage talte i sin Midte; i sande Statsmandsevner overgik han 
sikkert sin Svoger Korfitz Ulfeldt. Heller ikke i Pragtlyst og 
Ærgj er righed stod han tilbage for denne, mere maaske i ele
gant og imponerende Yæsen. Endnu var han dog forholds
vis ung; han var — hvad der vel ikke blev uden Betydning 
for begges gjensidige Forhold — en Hestelængde tilbage for 
Ulfeldt; først 1642 ægtede han Christian IY’s Datter Chri
stiane, samme Aar som han blev Statholder i Norge. Ogsaa 
for ham gjaldt det uden Tvivl paa dette Tidspunkt at befæste 
sig i sin Konges Gunst. Sandsynligheden kunde tale for, at 
han ogsaa havde forsøgt dette ved at vise Sympathi for Kon
gens ydre Politik, og en Formodning i denne Retning kunde 
bestyrkes ved, at den i demonstrativ Henseende saa vigtige 
Ambassade til Spanien 1640 var betroet til ham, ligesom 
Kongen først udsaa ham til Gesandt ved Fredsforhandling
erne i Osnabruck. Men det bør herimod bemærkes, at vi ofte 
finde hans Navn under Rigsraadets Indlæg mod Kongens 
Sundtoldpolitik.

Saaledes var i al Fald den overvejende Flerhed af Rigs
raadets Medlemmer i Opposition til Kongens Fremgangsmaade 
med Hensyn til Sundtolden og til de Konsekvenser, denne havde 
for Forholdet til Udlandet. Ikke desto mindre formaaede 
Raadet ikke at udrette noget derimod. Thi efterat Christian 
IY forgjæves i Aaret 1637 havde indladt sig paa Forhand
linger med Rigsraadet om Sundtoldens Forhøjelse, foretog 
han i de paafølgende Aar de Skridt, han vilde, i denne Ret
ning uden at forhøre sig om dets Mening. Dette hang vist
nok sammen med, at Opfattelsen af Sundtolden som en ikke 
Riget, men Kongen tilhørende Indtægt havde fæstnet sig 
stadigt mere hos ham. Yistnok allerede længe vare de Penge, 
som fra Toldkisten i Helsingør indsendtes til Rentekammeret,- 
bievne opfattede som en Forstrækning fra Kongen til Stats-

Fridericia : Danm. ydre polit. Hist. II. IB



kassen, ikke som Summer, hvorpaa denne havde Kravx). Men 
medens tidligere og især i Perioden fra 1631 til 1637 disse 
Forstrækninger beløb sig til en meget betydelig Størrelse, 
indskrænkedes de i en overordentlig Grad i de netop for Sund
tolden saa rige Aar 1638 og 1639. Vel stege de noget 1640 
og 1641, men forsvandt helt og holdent 1642 og 1643, for 
slet ikke at tale om Krigsaaret 16442). Hertil maa nu imid
lertid dog bemærkes, at i finansiel Henseende var Sagen egent
ligt kun et administrativt Posteringsspørgsmaal, thi i Aarene 
1638 til 1643 og særligt 1639 og 1640 lod Kongen meget 
store Summer gaa over fra sit eget Kammer til Rentekamme
ret, som Laan «til Rigens Nødtørft og Behold», som det hed3), 
og Kongens eget Kammer modtog jo netop fra Sundtolden de 
Beløb, som ikke gik over i Rentekammeret eller umiddelbart * *)

’) I en Fortegnelse fra 1641 og i et Overslag fra 1645 (Rigens Eaads 
Br. Fase. 52 og 54) over de Penge, som Kongen i Tiden henholds
vis fra 1636 til 1641 og fra 1620 til 1645 havde forstrakt til Rente
kammeret, nævnes de fra Tolderne i Sundet indleverede Summer ved 
Siden af dem fra Kongens eget Kammer, og i Totalopgjørelsen regnes 
disse to Poster sammen som en Helhed. Dog maa det bemærkes, 
at i Statsregnskaberne anføres Indtægten til Rentekammeret fra 
Sundtolden iblandt de andre Toldindtægter, medens Indtægten fra 
Kongens eget Kammer optræder som særskilt Post.

*) I det ovfr. anf. Overslag fra 1645 angives de fra Sundtolden til 
Rentekammeret indleverede Summer saaledes: Eegnskabsaaret
1631—32: 122,686 Rdlr. 1632—33: 122,418 Rdlr. 1633—34: 81,045 
Rdlr. 1634—35: 125,019 Rdlr. 1635—36: 79,380 Rdlr. Men 1636— 
37: 31,525 Rdlr. 1637—38: 16,000 Rdlr. 1638—39: 1,916 Rdlr.
1639—41: 26,714 Rdlr. 1641—42: 53,391 Rdlr. 1642—45 (28.Febr.): 
Intet. I Sundtoldregnskaberne, hvis Regnskahsaar forøvrigt ikke 
som Statsregnskabernes gaar fra 1. Maj til 30. April, men fra 1. 
Januar til 31. Decbr., opføres i Tiden fra 1638 til 1643 underligt 
nok kun for Aaret 1641 en Udgift til Rentekammeret. Derimod 
stemmer Overslaget fra 1645 med Statsregnskaberne, i hvert Fald i 
de to Aar 1639 og 1640, hvor jeg har kontrolleret det; kun maa 
det bemærkes, at her de 2,714 Rdlr. af de 26,714 Rdlr. ere Rest
beløb fra tidligere Sundtoldaar; men med dette stride Kongens 
Opgivelser i hans Dagbøger fra 1639, hvorefter Rentemestrene skulle 
have 37,500 Rdlr. (Danske Samlinger Y, 75, 79). At der ogsaa 
1640 er betalt Penge til Rentekammeret, fremgaar af Kongens egh. 
Breve til Fr. Urne af 2. Aug. og 8. Septbr. 1640.

•) Nemlig 1638—39: 106,255 Rdlr. 1639—41: 446,702 Rdlr. 1641—42: 
160,543 Rdlr. 1642—43: 51,592 Rdlr. 1643—44: 38,800 Rdlr. (Over
slaget fra 1645).



anvendtes paa forskjellig Maade1). Men politisk talt havde 
vel Sagen dog sin Betydning, idet Forbindelsen mellem Sund
tolden og Rentekammeret derved blev løsere, hvilket ogsaa 
viste sig ved, at man i denne Gren af Administrationen end 
ikke altid vidste Besked om de forskjellige Forhøjelser og 
Nedsættelser af Tolden, "som fandt Sted efter Kongens direkte 
Ordre, og som Tolderne havde maattet aflægge Ed paa at 
fortie2). Og stod saaledes Rentekammeret og Rentemestrene 
udenfor, hvad der foregik i Helsingør, paa en Maade, der let 
kunde give Anledning til den haanlige Beskyldning fra svensk 
Side, at Sundtolden var Kongens Spillepenge3), da gjaldt dette 
ogsaa om Rigsraadet, undtagen forsaavidt at dette kom til at 
dømme i Prisesager, og den Omstændighed, at Rigshofmeste
ren var berettiget til umiddelbart at give Anvisninger paa 
Tolden, forbedrede ikke Stillingen paa Grund af den Uenig
hed, som var tilstede mellem ham og hans Raadsfæller4). 
Men hvad Raadet kunde gjøre og da ogsaa gjorde, var at 
advare Kongen mod de uheldige politiske Følger, som hans 
Fremgangsmaade i Sundet kunde have, og særligt som Mod
sætning dertil tilraade ham ikke at irritere Sverig og holde 
Yenskab med Nederlandene; men disse Advarsler og Raad 
førte ikke til noget.

*) Til Kongens - eget Kammer indbetaltes ifølge Sundtoldregnskaberne 
1638: 395,648 Rdlr. 1639: 528,373 Rdlr. 1640: 373,415 Rdlr. 1641: 
348,790 Rdlr. 1642: 300,510 Rdlr. 1643: 311,328 Rdlr. Om den 
umiddelbare Anvendelse af Sundtolden se dette Skrift I, 203.

2) En af Toldbøgerne fra 1640 har i Rentekammeret modtaget følgende 
Paaskrift: Denne Toldbog er latereret og summeret og befunden ret 
at være regnet, men eftersom den og burde være overlagt, om Tol
den ret er oppebaaren, da eftersom Toldskriverne berette, at der til 
Stedet ankommer adskillige Ordrer Ira hans kongl. Maj. nu om 
Toldens Forhøjelse paa somme Nationer og Varer, nu atter om Tol
dens Forringelse og Nedsættelse, hvilke Ordinanser de ere beedigede 
til ikke at maatte aabenbare, er derfor Toldens Oppebørsel efter den 
Kundskab, som nu er i Rentekammeret, efterregnet.

3) Se dette Skrift I, 203.
4) Fra Aarene efter Brømsebrofreden skal her anføres to Udtalelser af 

Christ. IV. I et egh. Brev til Korf. Ulfeldt af 29. April 1646 siger han: 
At traktere med de Hollænder de modo solvendi teloneum i Øre
sund eller i Norge, det gaar menige Rigens Raad intet an; og i et 
egh. Brev til Rigsraadet af 9. Novbr. 1647: Tolden i Sundet har 
altid i vore Forfædres og i vor Tid været vore Haandpenge.
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Som den følgende, i det enkelte gaaende Skildring nær
mere skal vise, var det hovedsagentligt tre Magter, nemlig 
England, Sverig og Nederlandene, hvis Interesser berørtes ved 
Christian IV’s Forholdsregler i Sundet.

Af disse Magter gav England vel Anledning til adskillige 
byrdefulde Forviklinger ved sine Klager over de forhøjede 
Toldsatser, idet dette Rige leverede et ikke ganske ringe 
Antal Skibe om Aaret til Sejladsen gjennem ØresundJ) og 
derved ikke heller led ganske lidt ved de nye Indretninger. 
Men den svækkede Stilling, som England efterhaanden kom 
i ved sine indre Uroligheder, foraarsagede, at den Misfornøjelse, 
som vaktes, ikke havde større politisk Betydning, da Danmark 
desuagtet ikke vilde have kunnet vente sig nogen Hjælp 
derfra.

Hvad Forholdet til Sverig angaar, da frembød det ved 
den Sundtoldfrihed, som var tilsikret dette Riges Undersaatter, 
sine bestemte Ejendommeligheder. Det bør her først bemær
kes, at der med Undtagelse af én Art Tilfælde fra 1643 ikke 
fra Christian IV’s Side var Tale om umiddelbart at ville 
krænke denne traktatmæssige Ret for det egentlige Sverigs 
Vedkommende; der foreligger paa denne ene Undtagelse nær 
næppe noget Exempel paa, at det har været tilsigtet at af
kræve noget egentligt svensk Gods Sundtold, eller at den ikke 
er bleven tilbagebetalt, hvis den ved en senere Undersøgelse 
viste sig at være opkrævet ved en Fejl. Forsaavidt var der 
altsaa ikke Tale om, at de forhøjede Toldsatser umiddelbart 
kunde skade den egentlige svenske Skibsfart og Handel, og 
tvertimod havde den danske Regering jo paa en vis Maade 
Ret, naar den paastod, at Forhøjelser for andre Nationers 
Vedkommende i og for sig vare en Fordel for de toldfrie 
Svenske2). Det maa nu imidlertid erindres, at Danmark for 
det første ikke betragtede Retten til Sundtoldfrihed som ud- 

^  strakt til Sverigs Besiddelser hinsides Østersøen. Ganske vist

9 Ifølge Sundtoldregnskaberne passerede 430 engelske og skotske 
Skibe gjennemsnitligt om Aaret Sundet i de 6 Aar 1637—42. Om Eng
lændernes Handel paa Østersøen jvfr. Geddes, History of the admini
stration of John de Witt I, 176.

4) Sandferdig Erklering oc Svar paa det Svenske Manifest 1644 S. 44.



lød Knærødfreden paa, at Retten ogsaa gjaldt Sverigs Riges 
underliggende Provindser, men man havde fra dansk Side 
ikke dertil medregnet hverken tidligere Estland eller senere 
Lifland. Rigaere, Revalere og Pernauere vedbleve at maatte 
betale Told. Den svenske Regering klagede oftere derover1), 
dog var det først ved Brømsebroforhandlingerne, at der med 
større Styrke fremsattes Fordring paa Sundtoldfrihed for disse 
Lande. Andre Omstændigheder, der medførte, at Sverig blev 
umiddelbart interesseret i Sundtoldforhøjelserne, vare imidler
tid vigtigere. Saafremt nemlig Udførslen fra Sverig og Ind
førslen dertil i overvejende Orad var bleven dreven af svenske 
Redere og Kjøbmænd, vilde Sagen have stillet sig ganske 
klar og Sverig vel nærmest have havt Fordel af Toldfor
højelserne. Men Forholdet var ganske anderledes. Trods de 
Bestræbelser,. som baade Oustav Adolf og Dronning Christinas 
Formynderregering lagde for Dagen for at fremme Landets 
selvstændige Skibsfart og Handel2), vare begge disse dog kun 
ringe. I de syv Aar frå 1637 til 1643 passerede gjennem- 
snitligt kun 90 svenske Skibe om Aaret Sundet frem og til
bage3). Den danske Resident i Stockholm Peder Yibe opgav 
1640, at man ved en Undersøgelse af, hvormange stock
holmske Skibe der egnede sig til at afløse Hollænderne i at 
føre udenlandske Yarer til Sverig, kun havde fundet sytten4) ; 
dog var Handelsflaaden vel i Stigning, 1651 bestod Stockholms 
af 49 Skibe paa 6619 Læster5). Hvad Handelen angaar, stil
lede Sagerne sig ikke bedre. En stor Del af Udførslen og 
Indførslen skete ikke alene paa fremmede Skibe,, men ogsaa 
af fremmede, især hollandske Kjøbmænd6). Og selv den

0  Cronholm, Sveriges hist. under Gustaf II. Adolf IV, 263. Ham- 
marstrom, Om tullforhållandena mellan de skandinaviska rikerna, i 
Lunds Universitets Ars-Skrift XII (1876) S. 8—9. Jvfr. Bunge, 
Quellen des Revaler Stadtrechts II, 243.

*) Jvfr. Stiernmann, Commercieforordningar I, 686—87. II, 82, 141, 
189, 202—203, 243, 356—57. Odliner, Sveriges inre historia S. 288 f.

3) Efter Sundtoldregnskaberne.
4) Fryxell, Handlingar ror. Sveriges hist. I, 74.
5) Carlsson, Sveriges historia H, 68. I Begyndelsen af Gustav Adolfs 

Regering skulle Stockholms Kjøbmænd ikke have ejet et eneste 
Skib.

e) I Sandf erdig Erklering 1644 S. 56 findes en Opgjørelse af det An
tal Skibe, der passerede Sundet i Aarene 1625, 1626, 1635, 1636 og



egentlige svenske Handel manglede i høj Grad Selvstændig
hed. Skjøndt de svenske Kjøbstæder i det hele vare i Frem- 
gang, savnedes der endnu stadigt Kapitaler; det var udenlands 
fra og særligt fra Holland, at Pengene maatte skaffes tilVeje, 
det var dér, at mange svenske Kjøbmænd havde deres egent
lige Principaler*). Følgen af disse Forhold var nu, at Sund
toldforhøjelserne ikke kunde være Svenskerne ligegyldige, idet 
de indførte Varer for en ikke ringe Del fordyredes, og Pri
serne paa Udførselsartiklerne ogsaa maatte blive dyrere paa 
Afsætningspladserne, uden at Prisstigningen kom dem selv til 
Gode. Men hertil kom, at medens det ofte ligefrem kunde 
være vanskeligt at afgjøre, om Varerne vare svensk Ejendom 
eller ikke, var der i det hele ved disse forviklede Omstæn
digheder givet en overordentlig stor Lejlighed for Svenskere 
og de med dem i Handelsforbindelse staaende Hollændere til 
at søge at omgaa Toldbyrderne ved at lade Varer, som ikke 
tilhørte Svenske, gaa og gjælde for saadanne, medens det paa 
den anden Side maatte være den danske Toldkasse om at 
gjøre ikke at lade saadan Svig passere.

Herved kom de svenske Interesser til at kollidere med 
den anden  Side af Christian IV’s Forholdsregler i Sundet, 
nemlig den skærpede Toldundersøgelse og Visitation. Disse 
Forholdsregler vare langt mere naturlige og forsvarlige end

1638—43, indehavende svensk Gods. Lades 1625 og 1639, hvor 
Antallet var uforholdsmæssigt ringe, ude af Betragtning, ses det, at 
Antallet var temmelig konstant, gjennemsnitligt om Aaret 242 Skibe. 
Selve Sundtoldregnskaberne opføre Skibe med svensk Gods paa en 
uensartet Maade, idet der under »Svenske« ikke alene opføres svenske 
Skibe, men ogsaa fremmede Skibe med svensk Gods, medens disse 
sidste tildels ogsaa findes under andre Rubriker. Opgjørelsen bliver 
herved vanskelig. Ved at kontrollere det i Sandferdig Erklering 
S. 56 anførte Antal for 1640 med en Opsummering af Regnskaberne 
for dette Aar viser der sig en Difference, som jeg ikke véd, hvor
ledes fremkommer, men som dog ikke er af større Betydning (227 
og 199' Skibe). Sundtoldregnskaberne give ingen Oplysning om 
Skibenes Bestemmelsessted; heller ikke har jeg i svenske Skrifter 
fundet Oplysninger om Forholdet paa Dronning Christinas Tid 
imellem fremmede og svenske Skibes Andel i den svenske Ind- og 
Udførsel. For Gustav Adolfs Tid giver Cronholm IV, 148—50, 
222, 276 forskjellige Oplysninger.

*) Jvfr. herom Cronholm IV, 148, 283. Odhner S. 282—83, 290—91.



Forhøjelserne, og de vare det saameget mere, som man havde 
en bestemt traktatmæssig Grund at staa paa. Kontrollen 
med, at Toldfriheden ikke misbrugtes, skulde ske ved de saa- 
kaldte Certifikater, som udstedtes af Magistraten i den svenske 
By, hvor Ejeren af vedkommende Skib eller Yarer var bosat; 
Disse Certifikaters Form havde allerede tidligere paa Grund 
af de Defraudationer, der gik i Svang, været en Stridsgjen- 
stand mellem den danske og svenske Regering. Man havde 
fra dansk Side gjort Paastand paa, at de skulde være be
edigede, men havde ved Grændsemødet i Ulfsbæk 1624 maat- 
tet give Afkald derpaa. Derimod var man hleven enig om, 
at Certifikaterne skulde lyde paa, at Godset tilhørte vedkom
mende svenske Borger selv1). Imidlertid havde Tolderne i 
Sundet i de paafølgende Aar ikke overholdt at kræve et saa- 
dant Indhold af Certifikaterne, men havde ladet sig nøje med, 
at de løde paa, at den eller den havde indskibet saa og saa
meget Gods med Begjæring om, at det maatte passere told
frit. Da nu de Aar kom, hvor Toldopsynet blev gjort skar
pere, vendte man tilbage til Bestemmelserne fra 1624. Det 
var.saaledes med Urette, at Svenskerne klagede herover som 
over noget nyt, saameget mere, som de synes selv samtidigt 
at have stillet en lignende Fordring ved den ligeledes toldfri 
Indførsel af danske Varer til Sverig2). Men den gjenindførte 
Form var dem besværlig, fordi den forhindrede hollandske 
Kjøbmænd i at lade Yarer, som vare kjøbte for deres Penge, 
men som udskibedes af deres Agenter eller Faktorer i Sverig, 
nyde godt af Toldfriheden. At den danske Regering havde 
Grund til at vaage over de svenske Certifikaters Rigtighed, er 
nu sikkert nok og fremgaar særligt af selve den svenske Re
gerings Ordre til dens Resident i Haag Spiering om i et givet 
Tilfælde at udstede falske Certifikater for Hollændere3). En 
fuldkomment billig Fremgangsmaade vanskeliggjordes imidler
tid ved forskjellige andre Omstændigheder. Saaledes synes 
det, at svenske Skippere og Kjøbmænd, nærmest for at und-

*) Aktstykker vedrørende Grændsemødet 1624 (Reg. 27, Sverig Nr. 
230). Jvfr. Hammarstrom S. 9.

2) Det svenske Manifest 1644 S. H. Sandferdig Erklering S. 47.
8) Brev af 30. April 1640 (Odhner S. 293).



gaa Dunkerquernes Efterstræbelser, ofte have forsynet sig med 
Fragtbreve og Certepartier, der løde paa andre Nationer og 
saaledes vare i Strid med Certifikaterne, hvilket kun kunde 
fremkalde Mistanke fra Toldvæsenets Side og give Anledning 
til Misforstaaelser. Almindeligt var det ogsaa, at de svenske 
Ladninger først modtoge deres Certifikater i selve Helsingør; 
kom de da ikke i rette Tid, synes man fra dansk Side strax 
at være skredet til Fortoldning, og i det hele er der vel ingen 
Tvivl om, at der langtfra, navnlig i de senere Aar før Kri
gen, skredes frem med Forsigtighed eller blev undgaaet Vil- 
kaarlighed.

Til den svenske Misfornøjelse over Christian IY’s For
holdsregler i Sundet bidrog nu ogsaa, at den svenske Ud
førsel og Indførsel og særligt den svenske Industri var i god 
Fremgang, en Situation, under hvilken man under alle Livs
forhold bliver mindre tilbøjelig til at finde sig i de Skranker, 
andre sætte for En. Men Fremgangen gjaldt særligt Metal
industrien i dens forskjellige Grene og derved Fabrikationen 
af Krigsammunition, Kanoner, Bly, Salpeter, Krudt og Mu
sketter1). Netop disse Industrigjenstandes uhindrede Trans
port gjennem Sundet kom imidlertid til at støde sammen 
med den tre  die Side af Christian IY’s Forholdsregler i Sun
det, der gik ud paa at hævde den af Attributerne til hans 
Højhedsret over Strædet, som bestod i Retten til at tillade 
eller forbyde Passagen af Krigsfolk og Krigsredskaber. Ogsaa 
dette Punkt havde været Gjenstand for Strid paa Grændse- 
mødet 1624, da Christian IY kort i Forvejen havde forment 
Gustav Adolf at føre Yaaben og Krigsforraad gjennem Sun
det. Christian IV havde forsvaret sit Standpunkt dermed, at 
det var en Majestætsrettighed for Suverænen at give sit Sam
tykke til, at Vaaben førtes gjennem hans Territorium, deri 
ogsaa indbefattet det maritime Territorium. Enden var bleven 
den taagede Bestemmelse, at det skulde forholde sig med 
denne Sag som tidligere, hvorved vistnok forstodes, at Kon
gen af Sverig skulde søge om Tilladelse hos Christian IV, 
men at denne paa den anden Side ikke skulde nægte ham

») Odhner S. 270—80.



den1). Det vides nu ikke, om Forpligtelsen til at søge Tilladelse 
stadigt er bleven overholdt i den følgende Tid. Men jo mere 
Yaabenindustrien steg i S verig, desto mere betragtede man 
ogsaa de fabrikerede Gjenstande af denne Art som rene Han
delsvarer, og desto mere blev man tilbøjelig til ikke at ville 
finde sig i Indskrænkninger i Transportfriheden. Paa den 
anden Side synes Christian IV i den sidste Halvdel af Tre
diverne — Svenskerne paastode 1637 2) — at være bleven 
strengere i at fordre Ansøgninger om Tilladelse og lod i mod
sat Fald disse Yarer bringe i Land. Indflydelsesrige Fabri
kanter, af hvilke der i det følgende vil blive Lejlighed til sær
ligt at nævne Louis de Geer, fandt deres Interesser krænkede 
ved disse Forholdsregler; formaaende Statsmænd, der tildels 
personligt vare interesserede i Sagen, sluttede sig til Klagerne; 
man beskyldte Christian IY for at ville ødelægge den svenske 
Industri, og hele Sagen var vistnok en af de Omstændigheder, 
der mest ophidsede Stemningen i Sverig mod Danmark.

Saaledes var Indflydelsen af Christian IY’s Fremgangs- 
maade i Sundet paa Forholdet til Sverig, betragtet i sine 
Grundtræk. Adskillige af Forholdsreglerne vare naturlige og 
fremkaldte af Nødvendigheden som Retorsion mod Overgreb 
og Svig; tilsammen bidroge de dog til at fremskynde Sam
menstødet med Nabomagten og uden Tvivl tillige til at for
øge Tilbøjelighéden hos denne til selv at sætte sig fast ved 
Sundets. Bredder for at berøve Danmark dets Magt til ene 
at bestemme Yilkaarene for Gjennemfarten gjennem denne 
Havarm.

Men den mest indgribende Rolle kom dog Christian IY’s 
Sundtoldpolitik til at spille i Forholdet' til de forenede Ne
derlande. Medens den overfor England var et karakteristisk, 
men i almindelig politisk Henseende forholdsvis betydnings
løst Moment, og medens den overfor Sverig kun var et Led 
i en Kjæde af mange bestemmende Aarsager, var den over
for Nederlandene vel ikke den eneste Tap, hvorom Forholdet

*) Hallenberg, Konung Gustaf Adolfs hist. V, 275 f. Hammarstrom 
S. 10. Reg. 27, Sverig Nr. 230.

2) Det svenske Manifest S. Fiij. Men allerede 1635 traf Kongen For
anstaltninger i denne Retning.



mellem denne Stat og Danmark drejede sig, men dog den 
Hovedfaktor, hvoraf dette Forholds Karakter væsentligst af
hang, og hvortil de andre Momenter, som Tolden i Norge 
og Stridighederne om Fiskeriet ved Spitsbergen, knyttede sig 
som mindre væsentlige.

Der var mange Omstændigheder, som, hvis rigt aande- 
ligt og kommercielt Samkvem i det hele absolut bestemte 
Forholdet mellem Nationer og Stater, vilde have været skik
kede til at stille Danmark og Nederlandene paa den ven
skabeligste indbyrdes Fod i det syttende Aarhundrede. Thi 
Nederlandene vare i dette Tidsrum næstefter Tydskland det 
Land, hvorfra Danmark modtog den største Paavirkning paa 
mangfoldige Kulturomraader. Her skal kun antydningsvis 
fremhæves nogle Træ t af dette Forhold, der i og for sig har 
havt en saadan Betydning for Danmarks Kulturliv, at det 
fortjente en selvstændig indgaaende Drøftelse.

Til Nederlandenes Lærdomssæder, særligt Universitetet i 
Leyden, søgte danske unge Mænd, baade adelige og uadelige, 
i stor Mængde for der at modtage deres Uddannelse. Ind
flydelsen i videnskabelig Henseende var heller ikke ringe. 
De berømte nederlandske Filologers Stil blev et Mønster til 
Efterligning for de danske, og man har endog i den Latini- 
tetens Overmagt, som de fremkaldte, set en Hovedgrund til, 
at de Bestræbelser, som i Begyndelsen af Aarhundredet gjorde 
sig gjældende for at hævde Modersmaalets Ret indenfor den 
lærde Verden, lede Nederlag1). Ved Aarhundredets Midte 
var det vistnok væsentligt det anatomiske og medicinske Stu
dium, som trak danske Dyrkere til Leyden; det var her, at 
Mænd som Thomas Bartholin og Steno, der i saa høj Grad 
skulde optræde som ydende og ikke blot som nydende, lagde 
Grundstenen til deres Berømmelse. Det var ligeledes fra Ne
derlandene, at to af Christian IV’s Historiografer, Pontanus 
og Meursius, stammede; ogsaa Hamsforterne, der virkede som 
historiske ^Forfattere, vare af en nederlandsk Slægt. Men 
endnu stærkere end paa Videnskabens Omraade spillede Ne
derlandene en Rolle i det danske Kulturliv igjennem deres 
Kunst. Det var nederlandske Malere, først og fremmest Pe-

Rørdam, Kjøbenhavns Universitets Historie HI, 380.



ter Isaacz og Karl van Mander, hvis Arbejder fortrinsvis 
prydede Christian IV’s Slotte, og det var i Nederlandene, at 
de enkelte danske Malere, som Kongen lovede sig noget af, 
modtoge deres Uddannelsex). En langt selvstændigere Ud
vikling bar den danske Arkitektur Præget af, men ogsaa den 
havde nederlandske Forbilleder, selv dér, hvor Christian IV 
»fængslede i Steen sin deiligste Drøm«; ja man kunde fristes 
til at mene, at Hollændere, der kom til Kjøbenhavn og 
kastede deres Blik paa det ny Kvarter med Børsen, Holmens 
Kirke og Christianshavn, maa have modtaget et næsten hjem
ligt Indtryk. Ogsaa dér, hvor Kunst og Industri indgik en 
nøje Forbindelse, i de for Tiden saa vigtige vævede Tapeter, 
modtog Danmark det meste af, hvad det havde, fra Neder
landene * 2).

Men det var langtfra alene igjennem Kulturens Spidser, 
igjennem Videnskab og Kunst, at de to Lande vare i nær 
Forbindelse med hinanden. Adskillige danske Adelsmænd 
søgte endnu i det 17de Aarhundrede, omend vel i ringere 
Mængde end i det 16de, en Lejlighed til at øve sig i krige
risk Færd påa Nederlandenes Valpladser; talrige danske og 
især norske Sømænd søgte Tjeneste paa hollandske Skibe; de 
vare vel anskrevne for deres Haardførhed og Nøjsomhed3). 
Endnu vigtigere var dog uden Tvivl den Indvandring af hol
landske Familier, som fandt Sted til Danmark. Desværre 
kan den ikke kontrolleres i det enkelte, ligesaa lidt som den 
anden Strømning af Tydskere, der nedsatte sig i de danske 
Byer. Adskillige Træk vise dog henimod Vigtigheden deraf. 
Først de bevisligt hollandske Slægter, som findes i danske 
Stæder, særligt i Kjøbenhavn og Helsingør, dernæst det Navn 
Lille Amsterdam, som denne sidste By skal have gaaet under

') F. Ex. Jakob Lauridsen og Søren Kjær (Weilbach, Dansk Kunstner- 
lexikon S. 357, 426, 453).

2) Jvfr. Burman-Becker, Vævede Tapeter i Danmark, 2. Udg.
3) Jvfr. bl. a. om et dansk Regiment i Holland 1634 Becker, Orion 

(Qvartalsskr.) II, 150. Om Sømændene i hollandsk Tjeneste se 
Daae, Nordmænds Udvandringer til Holland og England i nyere 
Tid, Christiania 1880; og Tanke til Christ. IV, 15/25 Maj 1640 (Holland 
Nr. 67). Derimod skal Bygningen af de danske Krigsskibe have 
været forskjellig fra de hollandskes (Bruun, Curt Adelaer S. 232 ff).



i det 17 de Aarhundrede1). Størst Interesse har det imidlertid 
næsten at se, hvorledes Kongen af Danmark mente at burde 
forsvare de i hans Higer bosatte Hollænderes Interesser over
for Spanien, baade 16242) og 1640, i hvilket sidste Aar Han
nibal Sehested med stor Iver søgte at delagtiggjøre de Hol
lændere, som i over 10 Aar havde havt fast Bolig i Dan
mark, i de Handelsfriheder, Danske maatte opnaa i Spanien3); 
dette skete tilmed paa et Tidspunkt, da Danmark og Gene
ralstaterne næsten stode under Vaaben mod hinanden.

Det var uden Tvivl Handelsinteresser, der vare de over
vejende Bevæggrunde for Hollændere til at nedsætte sig i 
Danmark, og det var Handelen, hvorved Danmark var i størst 
Afhængighed af Nederlandene. Sagen var, at den danske 
Skibsfart og Handel kun vare meget ringe trods Christian IY’s 
mange Bestræbelser for at fremme dem, særligt paa over
søiske Pladser. At give en fuldkommen Oversigt over deres 
Tilstand er ikke Opgaven for denne Undersøgelse; her skal 
kun benyttes det Middel, som Sundtoldregnskaberne for et 
enkelt vilkaarligt valgt Aar give til at danne sig et Billede 
af, hvad der af danske Skibe passerede Danmarks maritime 
Hovedaare4). I Aaret 1640 passerede i alt 3450 Skibe Sun
det; heraf var der 581 danske og norske, af disse kom imid
lertid kun 152 fra udenlandske Havne. Den overvejende Del 
af disse 152, nemlig 80, kom fra Danzig, der øjensynligt var 
den eneste fremmede Handelsplads, paa hvilken der i det 
mindste fra den østlige Del af Danmark dreves dansk Skibs
fart af større Betydning. Kun 18 Skibe kom fra Holland5). 
Saaledes var den danske Skibsfart gjennem Sundet paa Vesten 
yderst ringe. Til at bestemme den danske Handels Omfang 
ere Sundtoldregnskaberne ikke særligt egnede, da de i Reglen 
ikke angive de Beløb af danske Varer, som vare ombord,

1) Boesen, Helsingørs Beskrivelse S. 37. Om Hollændere i Helsingør 
se Danske Magazin 3. K. n , 179.

2) Molbech, Christ. IY’s egh. Breve I, 177.
3) Aarsberetn. fra Geheimearch. VI, 19.
4) Saaledes unddrager saavel bele Norges Handel som Jyllands direkte 

Handel med de vestlige Lande sig aldeles denne Undersøgelse.
») Desuden 25 fra Tydskland, 23 fra England, 5 fra Sverig og 1 fra 

St. Ybes i Spanien.



men kun nævne, naar der i det hele var dansk G-ods. Saa- 
meget fremgaar dog, at paa de saakaldte Ballaster, d. e. 
ifølge Definitionen i Sundtoldregnskaberne (ikke danske) Skibe, 
som kom vestfra, fra Spanien, Portugal, Frankrig og Neder
landene, ladede med »Kjøbmandsgods«, Yin, Salt og Styk
gods, og hvoraf der 1640 passerede 1016, var der kun danske 
Varer paa 37 Skibe og paa de saakaldte ladede Skibe, d. e. 
hollandske, embdiske og bremiske Skibe, som kom østfra, og 
hvoraf der 1640 passerede 1056, var der kun danske Varer 
paa 33 Skibe. Disse Tal oplyse trods deres Ufuldstændighed 
tilstrækkeligt tydeligt, at heller ikke den danske Handel var 
i nogen blomstrende Tilstand, selv om man ser bort fra, at 
mange danske Kjøbmænd vistnok, ligesom de svenske, virkede 
med fremmede Kapitaler. Det var nu i den tomme Plads, 
som efterlodes af den danske mangelfulde Skibsfart og Han
del, at Hollænderne traadte ind. Det var for den overvejende 
Del paa hollandske Skibe og for en stor Del ved hollandske 
Kjøbmænds Varer, at baade Danmarks Indførsel og dets Ud
førsel foregik. Det var med Hollænderne som Mellemled, at 
Danmark modtog største Delen af, hvad det forbrugte af in
diske og amerikanske Varer, af Salt *), af Vin, af Silke o. s. v., 
det var fra hollandske Fabriker og igjennem hollandske Kjøb
mænd, at det for en stor Del fik sit Forbrug af Klæde; 
ogsaa en Del af Østersøvarerne indførtes uden Tvivl af Hol
lændere til Danmark. Og det var atter Hollændere, der for 
en væsentlig Del havde Udførslen af Danmarks Agerbrugs
produkter, af dets Korn, Kvæg og Svin i deres Hænder* 2). 
Det livlige Handelssamkvem overgik den forøvrigt saa vigtige 
Forbindelse med de to Folk i Videnskab og Kunst.

Der var saaledes Forhold nok, der kunde tilvejebringe 
en venskabelig Forstaaelse mellem Danmark og Nederlandene. 
Men al Handelsforbindelse, og denne var som sagt med alt 
dog den væsentligste, har et Janusansigt. Den tjener til 
Venskab, saalænge den gaar let og frit, og saalænge begge

*) Den nederlandske Eesident v. Cracau anslog i en Skrivelse til Gene
ralstaterne af 18. Oktobr. 1642 (H. A.) Indførslen til Danmark af 
fransk og spansk Salt paa hollandske Skibe til 4600 Læster aarligt.

2) Jvfr. Voyages de M. Hayes de Courmesvin S. 41—44.



Parter have Gavn deraf; den er endnu et naturligt Baand, 
selv om den ene af Parterne har mest Gavn deraf, naar den 
anden dog ikke kan undvære den, men den hiiver en Kilde 
til Strid og Kiv, naar der bliver Tale enten om skarp Kon
kurrence eller om hæmmende Skranker, særligt i Porm af 
Toldafgifter. Danmark traadte nu ikke alene i Forhold til 
Nederlandenes Handel med dets egne Indbyggere og paa dets eget 
Territorium, men ogsaa som Sundets Behersker til deres hele 
Østersøhandel. Allerede længe havde det vidst at drage For
del deraf ved sin Sundtold. Derved blev Nederlandenes For
hold til Danmark ikke et dansk, men et nordisk Spørgsmaal. 
De maatte ønske en Modvægt mod Danmark og fandt den i 
Sverig. Da var det, at den politiske Situation i Europa 
yderligere befordrede deres Tilnærmelse til denne ny nordiske 
Stormagt. Det var denne, som blev Protestantismens For
kæmper, da Christian IV’s Forsøg paa at indtage denne Plads 
vare glippede, og derved blev Sverig Nederlandenes naturlige 
Allierede. Men Sverigs Toldpaalæg paa Østersøens Kyster 
bragte atter Venskabet til at rokke. En klog Politik fra 
dansk Side kunde maaske have adskilt de to Stater; i 
hvert Fald maatte Bestræbelser i denne Retning være i høj 
Grad anbefalelsesværdige, saameget mere som Nederlandene 
kunde blive enten en vigtig Forbundsfælle eller omvendt en 
farlig Fjende under en Krig mod Sverig. Da var det, at 
Christian IV’s Sundtoldpolitik i Forening med nogle andre 
Omstændigheder lod Nederlandene for en stor Del se bort 
baade fra, hvad der forbandt dem med Danmark, og fra, hvad
der fjernede dem fra Sverig*).

Danmark gjorde Fordring paa at være Sundets Beher
sker. Det gjorde det, fordi Sundet var en Havarm gjennem 
dets Lande, og fordi det som »Østersøens Strube«2) førte ind 
til et Hav, som det betragtede som et Territorium, der af 
Naturen var underlagt dets Herredømme3). Og dets For- i)

i) Jvfr. ogsaa dette Skrift I, 158—59. For Sammenhængens Skyld 
har jeg fundet det nødvendigt at gjentage nogle af de allerede der 
gjorte Bemærkninger.

*) Jvfr. om denne Benævnelse fra det 17de Aark. Raumer, Historisches 
Taschenbuch 4. Folge V, 94.

3) »Danis ipsa natura, rerum domina, adjudicavit imperium Balthici 
maris« (Corn. Trolle, Parentatio Christiani Vti, Soræ 1647).



dring havde endnu sin Gyldighed, allerede fordi ingen hidtil 
havde opdaget, at Kronborgs Kanoner ikke vare i Stand til 
at spærre en forbisejlende Flaade Passagen1). Men Sundet 
var en Samfærdselsvej, der førte ind til Østersøen. Og Sej
ladsen og Handelen paa Østersøen var næsten en Ejendom 
for Nederlandene og særligt for Indbyggerne i den tonean
givende Provinds Holland. I disse Forhold laa et af Tidens 
store Spørgsmaal.

Allerede i Aaret 1536 havde Statholderinden i Neder
landene, Dronning Maria, udtalt, at disse Landes Velfærd af
hang af Sikkerheden af Handelen paa Østen2). Efter en Op
givelse fra samme Tid skulle dengang 510 hollandske Skibe 
aarligt have passeret Sundet3). Efterhaanden som Hanse- 
stædernes Handel og Skibsfart tog af, var Hollændernes 
stadigt tiltagen. Det er ganske vist ikke muligt at bringe 
de store Tal, som Hollænderne angave paa de Skibe af deres, 
som besejlede Østersøen4), i Overensstemmelse med Sund
toldregnskabernes, men holder man sig blot til disse, er Sum
men dog stor nok. For Aaret 1640 beløber Antallet af hol
landske Skibe, der passerede Sundet, sig til omtrent 1600, 
hvilket ikke var meget langtfra Halvdelen af samtlige passe-

*) Hos Fr. Barnevitz, De munitionum in republica usu oratio (Soræ 
1641), hedder det om Øresund: Cujusmodi fretum tam ad maris 
dominium quam defensionem aeque opportunum in toto Christianorum 
orbe non reperiri communis omnium navigantium vox est. Jvfr. 
Die Reisen des Samuel Kiechel S. 57 f.

*) Waitz, Liibeck unter Jiirgen Wullenweber IH, 558.
s) Danske Gesandters Opgivelse 1582 efter Sundtoldregnskaberne; Lu

beckerne nægtede, at Antallet var saa stort, og satte det til 300 
(Waitz I, 847).

4) I Meteranus novus (Amsterdam 1640) I, 572 hedder det, at der i 
Foraaret 1587 sejlede over 800 Skibe fra Nederlandene til Øster
søen. I Registret over de hollandske Stænders Resolutioner anføres 
under 1617, at Østersøen besejledes af mere end 4000 nederlandske 
Skibe (Yreede, Inleiding tot eene geschiedenis der nederlandschen 
diplomatie II; 1, 327). 1634 opgives endog sammesteds Antallet af
Skibe, der komme fra og afgaa til Pommern, Danzig, Konigsberg, 
Memel, Kurland, Lithauen, Riga, Reval og forskjellige svenske Stæ- 
der til 6000, medens 2500 skulle have faret paa Embden, Bremen, 
Hamburg, Norge og Danmark (Vreede II; 2, Bijl. S. 116). — Af 
de 377 Skibe, der 1652 indkom i Riga Havn, vare 220 hollandske 
(Carlsson II, 25).



rende Skibe1). Beløbet af Varer kan ikke opgives, men det 
tør anses for givet, at den overvejende Del af béle Indførslen 
vestfra til Østersøpladserne og ligeledes den overvejende Del 
af disse Pladsers Udførsel af Korn, Hamp, Hør, Skind, Pels
værk, Salpeter o. s. v. var i Hænderne paa hollandske Kjøb- 
mænd2). Det var gjennem Østersøhandelen, at Hollænderne 
fortrinsvis realiserede den storartede Omsætning mellem for- 
skjellige Verdensdele, som var Kilden til deres Rigdom og 
deres Stolthed3), det var Østersøhandelen, som de kaldte 
Moderen og Sjælen for al deres Handel4), det var her, at de 
fortrinsvis ansaa det for deres Opgave at forhindre, at der 
fremblomstrede en direkte Forbindelse mellem Østen og 
Vesten, mellem Danmark, Sverig, Rusland, Preussen og Lif- 
land paa den ene Side, og. Spanien, Frankrig, Middelhavet, 
Vest- og Ostindien paa den anden5), og det var her, at de • 
fremfor alt maatte ønske, at Handelens Frihed og Sikkerhed 
ikke maatte blive truet.

Væsentligst to Gange om A aret, Foraar og Efteraar, ud- *)

*) Jeg har kun efterregnet de hollandske Skibe for dette Aar, idet der 
ingen enkelt Post findes i Eegnskaberne, som angiver Antallet af 
dem alene. Det samtlige Antal af Skibe var 1640 : 3,450, hvilket 
ikke var meget forskjelligt fra de nærmest foregaaende Aar, nemlig 
1637: 3,382, 1638: 3,324, 1639: 3,019 (om Antallet af Skibe 1627— 
32 se Tabellen i dette Skrift I, 202). Derimod steg Antallet i de 
følgende Aar, nemlig 1641: 4,191, 1642: 4,123, 1643: 4,254. For 
at paavise nogle af de vigtigste Hansestæders forholdsvis ringe 
Skibsfart skal anføres, at Antallet af passerende lubeckske Skibe 
1640 var 147, af rostockske 31 og af stralsundske 33.

*) Her skal blot anføres nogle enkelte Tal til Illustration. Omtr. 1560 
indførtes til Amsterdam aarligt fra Østersøen c. 60,000 Læster Kom 
(Arend, Allg. gescbiedenis des vaderlands I I ; 4, 50). Danzigs Korn
udførsel 1649 beløb sig til 99,808 Lstr. (Loschin, Geschichte Dan
zigs S. 397). Rigas Total ud- og indførsel 1640 beløb sig til 3 
Miil. Rdlr., hvoraf Hamp- og Hørudførslen androg 1,100,000 Rdlr. 
Estlands, Liflands og Ingermanlands Kornudførsel 1640 udgjorde 
300,000 Tdr., Saltindførslen til Sverig 1640 80,000 Tdr. (Odhner 
S. 290). Jvfr. ogsaa om Rigas Udførsel Carlsson H, 25.

3) Jvfr. Rankes Bemærkning i hans Franzosische Geschichte IH, 237.
*) Jvfr. dette Skrift I, 33. Aitzema VII, 763,845. Vreede H; 1,327. 

Laspeyres S. 126. Generalstaternes Gesandter til Generalst., Kbhvn. 
17. Septbr. 1644 (H. A.).

6) Jvfr. Schoockius, Imperium maritimum, Amstelodami 1654, S. 154.



sendte de hollandske Stæder deres store Handelsflaader til 
Østersøen. Det var tilraadeligt at holde sig i større Skarer 
for at nyde godt af Konvojerne, der skulde beskytte dem 
mod Kaperier, særligt af Dunkerquerne. Det var navnlig i 
April eller Maj Maaned, at Flaaden var talrig. Den modtog 
sit største Kontingent fra Amsterdam, denne Stad, om hvil
ken Kardinal Bentivoglio havde skrevet, at den maatte holdes 
for den mest besøgte og den mest handelsdrivende By, ikke 
alene i Europa, men i heleYerden, og som var i stærk Stig
ning i Henseende til Folketal1). Flaaden samledes vistnok i 
Beglen i Yliestrømmen, et af Indløbene til Zuidersøen, og 
afsejlede derpaa2). Naar Skibene saa efter en Sejlads, der 
med god Yind ansloges til en Uges Tid3), vare ankomne 
udenfor Kulien, foregik den saakaldte Hønsning, denne under
lige Ceremoni, der havde sin Parallel i en Skik ombord paa 
de Skibe, der passerede Linien, og som viser hen til den 
ejendommelige Betydning, man tillagde Farten paa Øster
søen, Alle, der ikke før havde passeret Sundet eller Øster
søen, bleve nemlig her dyppede tre Gange i Søen, med Und
tagelse af dem, der frikjøbte sig4). Men denne frivillige 
Standsning blev snart efterfulgt af en vigtigere, men ufri
villig. Det var Opankringen paa Helsingørs Bed for at be
tale Sundtolden. Opholdet her blev jo forskjelligt efter de 
tilstedeværende Skibes Antal; ofte var jo dette kun ringe, 
men det kunde ogsaa beløbe sig til 200—300 eller endog 
til 500—600 Skibe5 6). Yisitørerne kom ombord for at under-

J) Bentivoglio, Le relationi di Fiandria e di Francia, i hans Opere, 
Parigi 1648, S. 14. Amsterdam havde 1637: 145,900 Indb., og
1685: 185,700 Indb. (Laspeyres S. 172).

2) Jvfr. Commelyn, Frederick Hendrick van Nassauw, Prinee van Orangien, 
zyn leven en bedrief, Amsterdam 1651, II, 133, 148, 149.

3) Twentig consideratien op de Trafijque, Zeevaert en Commertie 
deser landen, Haag 1644.

4) En Skildring af Skikken findes i: Yerbaal houden door den Secre-
taris Cornelis van der Heijden des Ambassads naar Denemarken 
1644 (H. A.). »Fatsoenlijke Folk« frikjøbte sig med 1 Edlr. og 
»Jan Hagel« med 1 Skili. Jvfr. Bruun, Curt Adelaer S. 451.

6) Jvfr. Wolff, Encomion regni Daniæ S. 519. M. Zeiller, Neue Be- 
scbreibung der Konigreiche Dennemarck und Norwegen, Ulm 1648 
S. 164 f.



søge Skibet og Papirerne, Skipperne maatte dernæst i Land 
for at klarere Afgiften paa Toldboden, hvor Toldskriverne, 
der først vare 3 og senere 6 i Antal, førte Bøgerne og ud
stedte Kvitteringerne, og Tolderne, hvoraf der siden 1583 vare 
2, modtoge Pengener). Hvad der gjorde Expeditionen 
langsommere, var, at der foruden den egentlige Skibs- og 
Lasttold betaltes en Kække mindre Afgifter, saasom Fyrpenge, 
Defensionspenge, 100de Pénge, 30te Penge, Oppenge, Lygte
penge, Tøndepenge og Havnepenge, der beregnedes hver for 
sig. I de fleste Tilfælde gik Klareringen glat for sig, men 
undertiden indtraf jo ogsaa Stridspunkter med paafølgende 
Beslaglæggelser og Processer. Og naar Skibene vendte til
bage fra Østersøen, da maatte de paany underkaste sig den

s

samme Skj ærsild.
Allerede længe havde der i Nederlandene hersket Bitter

hed mod Sundtolden; den var flammet op, hver Gang Af
gifterne vare bievne forhøjede, og jo mere selvbevidst Følel
sen af den hollandske Skibsfarts og Handels Vigtighed var 
bleven, desto mere følte man sig krænket. Da kom de store 
Paalæg 1638 og 1639. Til Uheld for Danmark faldt de 
sammen med det Tidspunkt, hvor • Spørgsmaalet om Havets 
Frihed mere og mere beskjæftigede den hollandske politiske* 
Litteratur. Vel vare nu de allerfleste politiske Forfattere 
enige om, at en Stat kunde have Ret til at opkræve en Skat 
paa de Stræder, der gik igjennem dets Territorium, til Er
statning for de Byrder, den burde paatage sig for at beskytte 
Sejladsen og hjælpe paa den ved Fyr og lignende, medens 
de nægtede en saadan Ket for det fri Havs Vedkommende. 
Men ved Siden heraf satte de bestemte Betingelser, nem
lig at Passagen ikke paa nogen Maade burde kunne spærres 
for Handelen, ja end ikke for bevæbnede, hvis de blot ikke 
vare vedkommende Stats Fjender, og at den Transittold, 
der opkrævedes, ikke maatte overskride en billig og retfærdig 
Grændse; skete dette derimod, kaldte en Forfatter det endog 
for en »barbarica consvetudo« 2). Og den Kritik afØresunds-

Jvfr. Historisk Tidsskrift V, 457. Vojages de M. Hayes de Cour- 
mesvin S. 36—41.

2) Hugo Grotius, De jure belli et pacis, 1646, S. 117—19, 128—30.- 
AlerSj De jure maris disceptatio, Lugduni 1647. Graswinckel, Maris



tolden, der uden Tvivl tildels laa i saadanne Bemærkninger 
i den videnskabelige politiske Litteratur, forplantede sig med 
Bortkastelse af Reservationen og Moderationen paa den ene 
Side til de mere populære Skrifter og til Befolkningens Tanke
gang og paa den anden Side til de praktiske Statsmænds Er
klæringer. I et Tendensskrift fra 1650 hed det, at det var 
en verdensbekjendt Sandhed, at Sundet var aahent fra Guds 
og Naturens Haand1), men allerede 1641 havde nederlandske 
Gesandter anvendt Sætningen om Havets Frihed paa Sundet, 
og 1645 antydede Generalstaterne en lignende Paastand. Og 
dristede man sig ikke ligefrem til at gj øre Fordring paa Sund
toldens Ophør, saa var man tilbøjelig til at tage sin Til
flugt til gamle Traktater og kræve Tolden sat ned til det 
Minimum, som den havde, da de hleve afsluttede. Baggrun
den for alle Paastandene var Bitterheden og Misfornøjelsen. 
Man kunde fristes til at søge en Maalestok for denne Stem
nings Styrke i, hvad der endnu i vor Tid, da Sundtoldens 
sidste Time nærmede sig, kom frem i Nederlandene af de 
heftigste Angreb paa Danmark; i en enkelt Pjece beklagedes det 
endog stærkt, at falsk Ædelmod for 200 Aar siden havde 
holdt Generalstaterne tilbage fra med Yaabenmagt at aftvinge 
Danmark den fri Fart gjennem Sundet2). Lignende hade
fulde Følelser gik vel netop ved det syttende Aarhundredes 
Midte gjennem Hollænderne. Dog maa det her strax bemær
kes, hvad der senere nærmere skal dvæles ved, at Betyd
ningen af Misstemningen og Hadet for en ikke ringe Del 
modvirkedes ved det oraniske Huses Modsætning til det re
publikanske Parti og derved, at adskillige af de nederlandske 
Provindser ikke paa samme Maade som Holland havde deres 
Hovedinteresse knyttet til dette Spørgsmaal.

liberi vindieise, Hagse 1652, S; 133—34. Jvfr. forøvrigt dette
Skrift I, 180.

0  Onpartijdick Oordeel over de Deductie ende Contra-Deductie op het 
stuck van tvinden van de Redemtie-Penningen, Rotterdam 1650.

2) P. N. Muller, De vrije doorvaart van den Sund, i Yerhandelingen en 
berigten betrekkende het zeewezen, de zeevaartkunde ende daarmede

14*



Fra Aaret 1632 til 1635 havde Sundtolden saa godt som 
ikke givet Anledning til Forviklinger1). Da var det, at i 
1635 Christian IY’s nye Forholdsregler i Sundet indviedes 
paa forskjellig Maade. I Juni Maaned forøgedes Tolden paa 
Salpeter, Krudt og al anden Ammunition med den saakaldte 
100de Penge, en Afgift af 1 Procent af Varernes Værdi. 
Samtidigt befaledes det, at de nævnte Varer, ligesom andre, 
skulde »sættes ind paa Toldboden«, uden Tvivl for at give 
Kongen større Lejlighed til ifølge hans gamle Ret at udtage 
den Ammunition, han maatte have Brug for2). Kort efter 
blev Visitationen af svenske Varer gjort strengere. Den 
svenske Resident i Helsingør Stromfelt beklagede sig til 
Kansler Christian Friis, der forebragte Sagen for Kongen, 
men der skete ingen Forandring, og Stromfelts Rapporter 
fremkaldte en Drøftelse af Spørgsmaalet hos den svenske 
Regering3). Det næste Foraar fik han Ordre til at under
søge alle Certificater, førend de fremsattes paa Toldboden; 
han skulde gjøre Anmeldelse, hvis der fandtes nogen Svig, 
men han skulde paa den anden Side have nøje Øje med de 
danske Toldere4).

Alt dette var imidlertid kun Præliminærerne til de føl
gende Aars Begivenheder. Den Indtægt, Sundtolden gav af 
sig, tilfredsstillede ikke Christian IV. Den samlede Indtægt 
beløb sig 1636 til omtrent 226,000 Rdlr., og 1637 til om
trent 229,000 Rdlr. I Begyndelsen af 1637 lod Kongen nu 
Rentemestrene opsætte et Overslag over Tolden, og da han 
havde faaet det, skrev han til dem:. »Man maa tænke paa 
de bedste Midler, Gud i Himlen vil give sin Naade dertil«5). 
Paa det følgende Rigsraadsmøde i Maj Maaned henvendte 
han sig til Raadet med Forslag om en Forhøjelse af Sund-

in verband staande wetenschapen, Amsterdam 1856, S. 6—7, 21. 
Jvfr. Tellegen, Disputatio juris gentium inauguralis dejure in mare, 
inprimis proximum, Groningæ 1847, S. 60—61.

*) Se dette Skrift I, 204, 285.
2) Brev til Tolderne, 19. Juni 1635 (Sjæll. Tegn.).
9) Strømfelt til den svenske Regering, 26. Oktobr. 1635 (S. A.). Den 

sven. Reg. til Strømfelt, 17. Juli, 22. Aug. (S. R. R.).
4) Den sven. Reg. til Strømfelt, 30. Marts 1636 (S. R. R.).
6) Egh. Brev af 9. JPebr. 1637.



tolden. Havde han næret Haab om at vinde det for sig ved 
at fremstille en saadan Forhøjelse som den Afgift, der mindst 
vilde besvære Landets egne Indbyggere og dog afhjælpe den 
herskende Pengetrang, blev han i høj Grad skuffet. Rigs- 
raadet fraraadede den nemlig bestemt paa Grund af den Fare, 
der vilde være for, at Danmarks Forhold til Sømagterne, som 
allerede i Forvejen ikke var synderligt godt, vilde blive yder
ligere forværret derved1). Men Resultatet af Raadets al
vorlige Advarsler blev kun, at det synes at have været sidste 
Gang, at Kongen søgte sit Rigsraads Samtykke til Forhøjelse 
af Sundtolden. Ganske vist henledede han i Efteraaret samme 
Aar dets Opmærksomhed paa de Svenskes Underslæb i Sun
det — paa samme Tid som han tilraadede at give Kejseren 
Løfte om eventuel Hjælp mod S verig —, men han omtalte 
ikke selve Toldsatserne og fik forøvrigt kun Anvisning paa 
at lade Residenten i Stockholm forlange Processer mod Be
dragerne 2). Og dog nærmede sig nu stærkt det Tidspunkt, 
hvor de store Toldpaalæg begyndte. Fra 1. April 1638 fik 
Tolderne i Sundet Befaling til paany at opkræve Tolden, 
som den havde været i største Delen af 16293). Det var en 
Gjenindførelse af den Forhøjelse, som havde givet Anledning 
til saa heftige Indvendinger fra engelsk og hollandsk Side, 
og som tildels var bleven afskaffet i December 1629, men 
atter indført fra Maj 1631 til Juli 16324). Skibstolden, den 
saakaldte Rosenobeltold, forhøjedes med omtrent en Tredie- 
del eller endog mere, dog vare Englænderne særligt be
gunstigede. Lasttolden var forskjellig for hver Yare, men paa 
mange af Yarerne beløb Forhøjelsen sig til det dobbelte eller tre
dobbelte, ja selv til det firdobbelte af den hidtidige Told5).

1) Kigsraadet til Kongen, 17. Maj 1637 (Rigens Raads Br. Fase. 49). 
Underskrevet have Christ. Friis, Jørgen Urne, Claus Daa, Albert 
Skeel, Mogens Kaas, Tage Thott, Christen Thomesen Sehested, Chri
stoffer Ulfeldt, Just Hog og Korfitz Ulfeldt.

2) Christ. IY til Rigsraadet, 17. Novbr., og déts Svar af 18. Novbr.
3) Brev af 27. Marts 1638 (Sjæll. Tegn.).
4) Se dette Skrift I, 114, 116, 203—206.
5) Se dels Forhøjelsesrullen af 20. Marts 1629, dels Tolderne Herman 

Holstens og Gødert Braems Erklæringer af 21. Decbr. 1639 om den 
Told, der er oppebaaren 1637 og 1638 af engelske og hollandske 
Skibe (Osnabriick Nr. 8).
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Kort efter indførtes en Forandring af Lasteberegningen for 
forskj ellige Artikler, hvilket for disses "Vedkommende betød 
en Fordobling af Afgiften1). Strenge Forholdsregler for at 
forhindre Skibe i at omgaa Sundtolden ved at tage Farten 
gjennem Belterne, særligt Lillebelt, traadte t i l2). Men det 
Resultat, som i finansiel Henseende fremkom ved disse For
anstaltninger, var ogsaa alt andet end ringe. Indtægten af 
Sundtolden fordoblede sig i Løbet af 1638, idet den steg til 
omtrent 482,000 Rdlr., skjøndt de passerendes Skibes Antal 
endog var noget aftaget.

Samtidigt var Frémgangsmaaden imod Skibe med mis
tænkelige svenske Certifikater bleven skærpet. De danske 
Embedsmænd udtalte ligefrem, at disse Dokumenter ikke 
vare til at lide paa, og at man altid kunde faa dem, naar 
man vilde have dem3). Stromfelt paastod paa sin Side, at 
han næsten ikke kunde bestille andet end slæbe om sig med 
Toldsager: de svenske Undersaatter lede stor Uret, og mange 
hollandske Skippere sagde, at de ikke vilde tage Fragt til 
Sverig paa Grund af de Bryderier, som da forestod dem; 
det var Korfitz Ulfeldt, hvem han sigtede for at staa bag 
ved det hele4). Det maa imidlertid bemærkes, at det kun 
er forholdsvis faa enkelte Sager af større Omfang, som den 
svenske Resident omtaler i Rapporterne til sin Regering, lige 
saa vel som Sundtoldregnskaberne kun i ringe Grad tyde 
paa Beslaglæggelser5). Saadanne enkelte Sager kunde jo
i og for sig ikke besvære den svenske Handel synderligt. 
Mere irriterende var maaske det Ophold, svenske Skibe ofte 
lede i Helsingør; Stromfelt paastod i det mindste, at kunde 
man ikke gjøre andet for at plage dem, saa lod man dem 
være de sidste ved Fortoldningen6). I den sidste Del af *)

*) Brev til Tolderne af 7. Juni (Sjæll. Tegn.).
2) Brev af 8. Decbr. 1638 og 5. Juni 1639 (Sjæll. Reg.).
3) Stromfelt til Axel Oxenstjerna, 16. April 1638 (S. A.).
4) Stromfelt til Axel Oxenstjerna, 28. Marts, 16., 25. April, 1. Juni, 

29. Septbr. (S. A.).
5) Om nogle Sager angaaénde Saltladninger se Stromfelt til Axel 

Oxenstjerna, 16. Febr., 23. Marts, 27. April, 1. Juni (S. A.), og den 
sven. Reg. til Stromfelt, 14. Marts, o. Maj, 22. Juni (S. R. R.).

6) Stromfelt til Axel Oxenstjerna, 14. Oktobr. (S. A.).



1638 indtraf der imidlertid nogle Tilfælde, som berørte større 
Interesser. Der ankom nemlig i Sundet i Oktober Maaned 
to Skibe, ladede med Yaaben, fra Sverig, det ene fra Stock
holm, befragtet af en Kjøbmand ved Navn Jacob Mackler, 
det andet fra Norkoping med over 4000  Musketter samt en 
Del Kanoner, tilhørende Charles de Besche eller rettere sagt 
dennes Principal, den i Sverig naturaliserede Hollænder Louis 

' de Geer1). Skibene vare bestemte til Skotland og forsynede 
med svenske Certifikater. Netop nu havde imidlertid Chri
stian IY lovet den engelske Gesandt Sir Thomas Roe ikke 
at lade nogen Ammunition passere til Skotland2). Hertil 
kom, at Kongen paa dette Tidspunkt stærkere end før vilde 
gjennemføre sin Fordring paa, at Ammunition ikke skulde 
betragtes som almindelige Yarer, men fordre en ved hans 
Højhedsret begrundet Tilladelse til Passage. Derfor blev 
Musketterne og Kanonerne lagte op ved Helsingør. For- 
gjæves rejste Stromfelt til Korfitz Ulfeldt i Kjøbenhavn, for- 
gjæves henvendte han sig til Kancelliet. Det var ligeledes 
frugtesløst, at han tilbød at stille Kaution for, at Bestemmelses
stedet skulde forandres og Yaabnene sendes til Holland 
istedenfor til Skotland. Sagen trak ud, indtil langt hen paa 
næste Aar; da kom den først i Orden ved en privat Hen
vendelse fra de Geers Søn til Christian IY 3).

Det var ikke første Gang, at den danske Regering bragtes 
i Forhold til den Mand, som senere saa stærkt kom til at 
gribe ind i Begivenheder, der angik den saa nøje. Louis de 
Geer var kommen til Sverig fra Nederlandene; han var i Be
siddelse af store Kapitaler, havde en udstrakt Forretning og havde 
vidst at benytte sig af Sverigs Rigdomskilder; stor Tillid og 
betydelige Privilegier vare bievne ham til Del. Skjøndt na
turaliseret og senere adlet, havde han dog ikke taget fast

J) Om Forholdet mellem de Bescherne og Louis de Geer se de Geer, 
Lodewijk de Geer van Finspong en Leufsta, 3. uitg., S. 16 ff.

2) Se dette Skrift II, 107.
3) Strømfelt til Axel Oxenstjerna, 14. Oktbr. 1638, 20. Febr., 19. Juli, 

11. Oktbr. 1639 (S. A.), til Sekretær Iver Yind, 18. Decbr. 1638 
(G. A.). Den sven. Beg. til Strømfelt, 8. Decbr. 1638, 4. Juni 1639 
(S. B. B.). Brev til Tolderne i Sundet, 30. Aug. 1639 (Sjæll. Tegn.). 
Fryxell, Handlingar I, 67.



Bolig i Sverig. Han besøgte ofte dette Land, men væsent
ligt var det ved sine Befuldmægtigede, at han drev de stor
artede Metalfabriker, der udbredte hans Berømmelse og for
bedrede Sverigs Industri1). Det var Fabrikationen af Yaaben, 
som var Hovedgjenstanden for den berømte Fabrik i Fin- 
spong, og hvad her forarbejdedes, forsendtes ikke alene til de 
svenske Hære syd for Østersøen og til Nederlandene, men 
ogsaa til de andre protestantiske Magter og Fyrster. Han 
havde saaledes i sin Tid leveret Ammunition til Jakob I og 
Christian af Brunsvig, og, uvist af hvilken Grund, gjorde han, 
da denne sidste ikke havde betalt ham, Fordring paa Erstat
ning hos Christian IY. Men ogsaa for Musketter, som vare 
kjøbte af denne selv, havde han et utilfredsstillet Krav, som 
gav Anledning til langvarige Forhandlinger2). Saaledes var 
der allerede et godt Grundlag for Bitterhed imod Danmark
hos ham; Bitterheden voxede, da den fri Udførsel af hans

*

Fabrikers Produkter mødte Vanskeligheder, og, indflydelsesrig 
som han var, forplantede den sig til de fornemste Kredse i 
Sverig.

Hvad der skete i Sundet 1638, gav paa denne Maade 
allerede Anledning til Misfornøjelse hos Nederlandene og 
Sverig. Andre Omstændigheder traadte til og forøgede Spæn
dingen med Generalstaterne, saaledes Kongens Klager over 
Indgreb i hans ostindiske Kompagnis Handel3). Oppe i 
Norge fandt stadige Stridigheder Sted mellem Told visitørerne 
og de hollandske Skippere; det hændte endog, at prisgjorte 
Skibe bleve befriede med Magt af deres Landsmænd4). Et 
større Tilfælde af lignende Art var indtruffet ved Spitsbergen. 
Christian IY vilde gjennemføre sin Højhedsret over Far-

x) Se om ham især den ovenfor nævnte Biografi og Odhner S. 270 f.
*) De la Gardieska archivet XI, 119. Gedenkschriften van Jonkheer 

Alexander van der Cap ellen I, 320. Breve fra den svenske Resident 
i Helsingør Bureus af Maj og Juni 1628; Gustav Adolf til Christ. 
IY, 18. Jan. 1630 (K. B., Allenske Saml. Nr. 5 og 10 efter S. A.). 
Christ. IY til Rentemestrene, 10. Marts, 4., 12. Decbr. 1636 (Sjæll. 
Tegn.).

3) Christ. IY til Generalstat., 23. Jan. 1636 (Amsterdams Arkiv).
4) Breve af 17., 23. Febr. 1638 (Sjæll. Tegn.). Jvfr. Kronijk van het 

histor. genootschaap te Utrecht V, 434.



vandene heroppe; han vilde værne om det danske grøn
landske Kompagnis Hvalfangst, og selv om han ikke ligefrem 
vilde forbyde det nederlandske nordiske Kompagni dets Virk
somhed, var han det dog næppe gunstigt stemt; mod dets 
hollandske Konkurrenter optraadte han tillige bestemt. I 
1638 var Kaptajn Korfitz Ulfeldt sendt derop med treSkibe; 
da han havde truffet to hollandske Skibe, der ikke tilhørte 
Kompagniet, havde han taget dem, men andre hollandske 
Skibe vare komne til, og han havde maattet slippe sit Bytte. 
Hjemkommen til Kjøbenhavn klagede han over det skete; 
Sagen blev bragt for Domstolene, der erklærede sig for Ulfeldt, 
medens Generalstaterne antoge sig Hvalfangernes Interesserx). 
Ogsaa Elbtolden var en vigtig Anstødssten for et venskabeligt 
Forhold mellem Danmark og Nederlandene. Generalstaterne 
fremsatte deres Klager for: den danske Resident i Haag, Martin 
Tanke* 2). Men heller ikke i Sverig forholdt man sig tavs; 
den svenske Regering skrev til Stromfelt, at Procedurerne i 
Sundet vare en Sag af ond Konsekvens og fordrede nøje Over
vejelse, især da det øjensynligt var de Danskes Hensigt at 
lægge Hindringer i Vejen for den voxende svenske Handel 
og Industri. Beslaglæggelsen af de Geers Kanoner gav An
ledning til Forhandlinger i Rigsraadet, og Axel Oxenstjerna 
klagede i private Breve heftigt over de Danskes For
nærmelser 3 * * * * *).

Men de Forandringer med Sundtolden, som vare fore- 
gaaede 1638, vare kun lidet imod, hvad det følgende Aar 
skulde bringe. I Februar fik Tolderne Ordre til at lade alle 
Nationaliteter undtagen den svenske betale den saakaldte 
100de Penge, der hidtil kun svaredes af Englændere, Skotter

0  Slange S. 957 f. Nye danske Magazin YI, 145—46. Muller, Ge- 
schiedenis der Noordsche Compagnie S. 273 ff.

2) Tanke til Christ. IY, 9/19 Aug. 1638 (Holland Nr. 62). Arend 
IH; 5, 146.

3) Den sven. Reg. til Strømfelt, 31. Marts, 28. April (S. R. R.). Den
svenske Rigsraadsprotokol, 23. Juni, 29. Novbr. Axel Oxenstjerna til
Gabr. Oxenstjerna, 24. Novbr. (Kongl. Bibi. i Stockh.). Paa den
anden Side klagede den danske Regering over, at dens Undersaatters
Toldfrihed i Sverig tilsidesattes. Christ. IY til Yibe, 4. Febr.
1639 (Reg. 27, Sverig Nr. 281). .



og Franskmænd1). I April gik det ud over den engelske 
Konges Undersaatter, der mistede deres tidligere Begunstigel
ser og derfor maatte bøde omtrent 35,000 Rdlr. mere i Told 
1639 end 1638, skjøndt Antallet af deres Skibe endog var 
formindsket2). Tolden paa forskjellige Artikler blev sat op
ved en forandret Lasteberegning3). Men betydningsfuldest af

\

alle Sundtoldforhøjelser paa enkelte Yarer var dog den, der 
paabødes den 28. Februar. Den gjaldt kun to Artikler. Den 
ene var Fløjel, hvis Afgift forøgedes en Del, hvilket dog ikke 
havde meget at sige; den anden var Salpeter, og den For
andring, der indførtes for denne Vares Vedkommende bestod 
i, at medens den tidligere med den 1635 skete Forhøjelse 
havde svaret 1/2 Rdlr. pr. Centner og desuden 1 Procent af 
Værdien, skulde der nu betales ikke mindre end 14 Rdlr. 
pr. Centner4). Dette Tal, der i og for sig allerede synes 
højt, faar imidlertid først sin rette Belysning, naar det vides, 
at Salpeterets Værdi i Virkeligheden kun var 18 Rdlr. pr. 
Centner, og at der saaledes var Tale om at tage en Told, 
der beløb sig til 77 Procent af Varens Værdi. At denne 
Beregning er den rette, fremgaar med Sikkerhed deraf, at der 
vistnok gjennemgaaende ikke blev taget Penge som Told, 
men at Kongen efter at have sendt Salpeterskibene til Kjøben- 
havn for at udlosse udtog 77 Procent eller saa omtrent af 
selve Ladningen. Hertil kom, at han som oftest synes tillige 
at have udtaget Resten, vel imod Betaling af Indkjøbs- 
prisen5). Sagen var, at Kongen betragtede Salpeter som 
Krigsammunition og derfor egentligt mente sig berettiget til 
helt at forbyde Gjennemfarten deraf og til i al Fald at tage 
det til sit eget Brug. Men da denne Opfattelse ikke før 
havde ført til et saadant Resultat, kunde den selvfølgeligt 
ikke overfor Omverdenen paa nogen Maade retfærdiggjøre

9  Brev af 28. Febr. (Sundtoldregnsk.).
2) Brev af 26. April (Sjæll. Tegn.). Toldernes Overslag af 27. Febr. 

1640 (Osnabriick Nr. 8).
3) Breve af 16. og 29. Juni (Sjæll. Tegn. og Sundtoldregnsk.).
4) Brev af 28. Febr. (Sundtoldregnsk.).
5) Slange S. 956. Sundtoldregnskaberne. Særligt i Maj Maaned an

føres forskjellige Ladninger Salpeter, som bleve fortoldede i Kjø- 
benhavn.



den uhørte Forholdsregel, der paa det føleligste ramte de 
Interesser, som vare knyttede til en vigtig østersøisk Industri
gren, og de Kjøbmænd, særligt hollandske, der havde paa
taget sig dens Udførsel. Tilmed hændte det, at ogsaa andre 
kom til at lide derunder, idet Kongen, i det mindste én Gang, 
støttende sig til Sætningen: ufrit Gods gjør ufrit Skib, be
slaglagde ikke alene noget Salpeter, som ikke var opgivet til 
Tolderne, men ogsaa Skibet, hvori dette var ladet, og dettes 
andre Varer1).

!) Der er forskjellige Angivelser, som kunde tyde paa, at Kongen i al 
Fald paa ét Tidspunkt havde udstedt et formeligt Forbud mod 
Gjennemførslen af Salpeter. I et egh. Brev til Korf. Ulfeldt af 20. 
April 1640 synes han at gjøre Gjennemførslen af denne Vare til 
Kongen af Frankrig afhængig af Pfalzprindsen Karl Ludvigs Fri
givelse. I nogle Klager af de hollandske Gesandter 1640 anmodes 
om, at Kongen vil forandre sin forrige Plakat, hvorved det bestem
mes, at intet Salpeter maa føres gjennem Sundet under Straf af 
Konfiskation af Skib og alle indladede Varer, derhen, at kun de 
fortiede Varer, men ikke de andre Varer maa blive konfiskerede'; 
der henvises til, at et Skib med 6 Tdr. Salpeter, som vare fortiede, 
er blevet anholdt i Sommeren 1639 (jvfr. ogsaa Generalstat. til 
Christ. IV, 25. Oktobr. 1639, Staaten u. Regenten Nr. 1), og Christ. 
IV har paategnet disse Klager: »den Salpeiither betreffende, so ist 
es Notorium, dass unfrei Guter machen unfreie Schiffe«. Overfor 
en Afsending, Charrois, fra d’Avaux i Juni 1639 erklærede Chr. 
Friis ogsaa, at det var Kongens Beslutning at beholde alt Salpe
teret for sig selv, eftersom det ikke var Fyrsters Sædvane at lade 
nogen Munition føre udenfor deres Riger, fordi de selv havde Brug 
derfor (Charrois til d’Avaux, 30. Juni 1639, P. A.). Endvidere maa 
det fremhæves, at der i Sundtoldregnsk. for 1640 ikke findes om
talt nogen Fortoldning af Salpeter med Undtagelse af noget ved 
særlig Begunstigelse toldfrit passeret og noget til Kongen af Frankrig, 
der kun betalte den gamle Told. Men imod et formelt Forbud 
tale dog forskjellige Omstændigheder. For det første omtales den 
nævnte Plakat ikke andetsteds, saaledes ikke i de hollandske Klager 
fra 1639, og dernæst hedder det i et egh. Brev fra Kongen til Korf. 
Ulfeldt af 20. Decbr. 1639: »Der ligger nu en stor Kvantitet af 
Salpeter til Danzig, som de intet tør søge Sundet med udaf Aarsag, 
at de bilder dem ind, at det intet maa igjennem. Hvorfor du skal 
den engelske Resident Gordon lade vide, det intet at være min Me
ning, men naar de erlægger den paabuden Told, da maa de gaa, 
hvorhen de den begjære.« At der ikke findes noget videre Salpeter 
omtalt i Regnsk. for 1640, har vel navnlig ligget i, at man søgte 
at undgaa Farten gjennem Sundet med den høje Told, maaske ogsaa 
i, at Tolden er blevet hævet i Kjøbenhavn og indført i denne Stads



Til disse Forholdsregler knyttede sig nu, som tidligere
herørt, den dobbelte Sundtold, baade paa Skibe og paa Varer,
for de Skibe, som sejlede fra og til de preussiske Havne, hvor
de nye spieringske Toldpaalæg vare indførte. En Tidlang
forbandtes hermed et Forbud mod Sejladsen dertil, forsaavidt
som Kongen ikke havde Sikkerhed for, at de ombordværende
Matroser ikke bleve benyttede imod hans Eskadre ved Danzig.
Da den hollandske Resident i Helsingør ikke vilde give noget
betryggende Løfte i denne Henseende, opstod der ligefrem et
et Slags Sammenstød i Sundet. Den hollandske Handelsflaade
havde allerede passeret; da besluttede Kongen at sætte efter
den. Det lykkedes ham at indhente den med sine Skibe ved

«

Middelgrunden udenfor Kjøbenhavn, og da heller ikke Skip
perne her vilde afgive nogen tilfredsstillende Erklæring om, at 
deres Folk skulde følge hjem med og ikke blive hos Spieringerne, 
jagede han 35 af dem tilbage mod Helsingør for igjennem 
fornyede Forhandlinger med Residenten at opnaa, hvad han 
kaldte »at vare sig for det Gesindeken« 1).

Det var en overordentlig betydelig Forøgelse af Sund
toldens Indtægter, som Kongen opnaaede ved disse forskj el
lige Foranstaltninger, idet Totalsummen for 1639 nemlig kom 
til at beløbe sig til over 616,000 R dlr.2), og det skjøndt 
Antallet af passerede Skibe endda var noget aftaget, vel 
sagtens paa Grund af de Hindringer, der vare lagte i Vejen 
for Sejladsen paa de preussiske Havne.

Samtidigt blev den strengere Fremgangsmaade mod mis
tænkelige svenske Skibe fortsat. I April Maaned fik Tolderne 
endog Ordre til, naar der ankom Skibe, som angave sig for 
svenske, men som man tvivlede paa vare det, da at sende 
dem til Kjøbenhavn, forat de kunde blive examinerede af

Toldregnskaber (hvilke jeg ikke har kunnet opspore). Jeg antager 
derfor, at Sagen forholder sig som skildret i Texten: Kongen har 
udtaget den største Del af Ladningen som Told og ofte Kesten mod 
Betaling; desuden har han konfiskeret det fortiede Salpeter med 
Skib og andre Varer; derom har maaske den berørte Plakat handlet.

*) Egh. Brev til Korf. Ulfeldt, 25. Juni. Jvfr. Danske Saml. V, 80.
2) Jeg er ikke ganske sikker paa, at disse Summer ikke maaske endda 

maa forøges en Del, forsaavidt som maaske ikke alle Salpeterfortold
ninger i Kjøbenhavn ere bievne opførte i Sundtoldregnskaberne.



Kongen selv eller i hans Fraværelse af Statholderen Korfitz 
Ulfeldt1). Svenske Skibe med Kanoner maatte stadigt lægge 
op, forsaavidt som der ikke var søgt Tilladelse til deres Pas
sage2). Fra et Skib, som tilhørte de indflydelsesrige Rigs- 
raader Gabriel Oxenstjerna, Klaus Fleming og Erik Ryning, 
fordrede Tolderne Oplæggeisen ikke alene af de til Udførsel 
bestemte Kanoner, men ogsaa af dem, der hørte til selve 
Skibet3). Ogsaa den svenske Rigsmarsk Jakob de la Gardie 
var interesseret i nogle Kanoners Gjennemfart; han fik den vel 
endeligt tilstaaet, men under Forhandlingerne derom ytrede 
Christian IV de .spodske Ord: »De gode Herrer 1 S verig 
kan man kommandere, og det skal blive efterkommet; det er 
det samme, om det tilhører de la Gardie, Kejseren eller 
Paven i Rom, jeg vil hver Gang afgjøre, om jeg af Naade 
vil lade det passere eller beholde det selv«4).

Endnu en Foranstaltning var imidlertid bleven truffen i 
Løbet af 1639, som kom til at spille en betydelig Rolle i 
den følgende Tid. Christian IV gav nemlig i Foraaret den 
saakaldte Admiralitetsret paa Holmen, der vel egentlig var 
en Domstol for Holmens Folk, men som synes tilllige at 
have været en Priseret, en ny Indretning5). Den skulde for 
Sundtoldstridighedernes Yedkommende træde istedenfor Borge
mester og Raad i Helsingør, med hvis Kjendelser Kongen 
maaske ikke var fornøjet, og dømme i alle Sager, vedkommende 
Søhandelen, Toldvisitation, Prisgjørelser eller Beslaglæggelser; 
men den skulde dog ikke være eneste Instans, Appellen til 
Herredagen vedblev at bestaa. Til Medlemmer af Retten 
udnævntes de to Rentemestre Jørgen Vind og Sten Beck, 
Slotsherren paa Kjøbenhavns Slot Niels Trolle, en af Sekre
tærerne i det danske Kancelli Melkior Oldeland, Oversekre
tæren i det tydske Kancelli Frederik Gunther, de to Borge-

*) Brev af 26. April (Sjæll. Tegn.).
2) Strømfelt til Axel Oxenstjerna, 19. Juli (S. R. R.).
3) Strømfelt til Chr. Friis og Korf. Ulfeldt, 22. Juli 1639 (G. A.).
4) Strømfelt til Axel Oxenstjerna, 18., 25. Oktobr. (S. A.).
8) Om Admiralitetsretten som Domstol for Holmens Folk se Nielsen, 

Kjøbenhavns Diplomatarium H, 706. At den tillige var Priseret før 
dens ny Indretning, fremgaar af dens Dom af 25. Febr. 1639 i den 
spitsbergenske Sag (Nye danske Mag. VI, 146).



/

mestre i Kjøbenhavn Jakob Mikkelsen og Hans Nikkelsen 
Lundt samt den ansete Kjøbmand i Hovedstaden Johan 
Braem. Befalingsmanden paa Kronborg Slot, Frederik Urne, 
der havde Overtilsynet med Toldopkrævningen i Sundet, fik 
nu Ordre til at sende alle Skippere, der maatte forse sig med 
Toldens Erlæggelse, med deres Skibe og Gods til Kjøbenhavn 
for at dømmes af denne ny Admiralitetsretl). Det var øjen
synligt de økonomiske og de merkantile Elementer, som vare 
de overvejende i den; Frederik Gunther var vel den eneste 
egentligt Betskyndige. Vi savne tilstrækkelige Oplysninger 
til at dømme om Domstolens' Virksomhed; vist er det, at den 
var i høj Grad forhadt af de Svenske2), men man forbavses 
over at se den betegnet som sammensat af Almuesmænd, 
af ubekjendte eller endog af berygtede Personer3), da alle 
dens Medlemmer i Virkeligheden vare ansete Medlemmer af 
Samfundets forskjellige Klasser4).

Havde allerede Aaret 1638 frembragt Klager hos Sø
magterne, da maatte dette nu i langt højere Grad blive Til
fældet med Forholdsreglerne i 1639. Det varede heller ikke 
længe, inden England meldte sig gjennem sin Gesandt i 
Hamburg, Sir Thomas Roe, forøvrigt netop samtidigt med at 
denne var i Færd med at komme overens med Christian IV 
om et Forsvarsforbund mellem de to Riger. Roes Indlæg 
have en ejendommelig Interesse ved deres theoretiske Ud
viklinger. Han begyndte med at indrømme, at Fyrster paa 
Grund af deres Suverænitet i deres egne Besiddelser kunde 
forbyde Ind- og Udførslen af hvilkensomhelst Handelsvare til 
eller fra deres Land; men, , lagde han til, naar de tillo de 
Handel og Omsætning, saa kunde dé ikke med Billighed paa
lægge saamegen Told, at denne ødelagde selve Handelen, thi 
det vilde være ligesom at dræbe Træet ved at skrælle Barken

J) Brev til Fr. Urne, 13. Maj 1639 (Sjæll. Tegn.).
2) Se det svenske Manifest 1644 S. Hij og flere Steder. 
s) Se saaledes forskjellige Udtryk hos J. Stypmann, Gratulatio pane- 

gyrica ad principem Christinam, Gryphiswaldiæ 1645.
4) Dette gjaldt ogsaa om dé senere indtraadte Medlemmer; Niels Yind • 

udnævntes til Dommer 18. Jan. 1642; StenBrahe nævnes som Dom
mer 23. Febr. 1643 (Sjæll. Tegn.). Derimod brugtes vel en Del 
underordnede Redskaber til Skibsmaaling og lign.



af. Fyrster kunde ikke med Rette bebyrde en Handelsvare 
med saa høj en Afgift, som den var værd, thi dette vilde 
være at tage den første Ejendomsret bort og lade Kjøbmændene 
selv kjøbe deres egne Yarer; af samme Grund kunde der ikke 
paalægges saa høj en Told, at Varerne bleve usælgelige. Men 
omend Fyrsterne havde Lov til med Moderation at indføre 
hvad Skatter de vilde i deres egne Havne og Lande, saa fast
holdt Roe, at dette egentligt ikke gjaldt det foreliggende 
Spørgsmaal. Thi der var stor Forskjel paa, hvad man gjorde 
i sine egne Besiddelser, hvor Kjøbmænd lande, bo, sælge 
deres Varer og saa tillige nyde Fordelen af Love og Trak
tater, og hvad man gjorde paa frie Stræder og Floder, der 
vare »Naturens fælles Porte og Kanaler«, og igjennem hvilke 
man alene passerede uden at have anden Gavn deraf. Herre
dømme og Herredømme, tilføjede han, vare ogsaa to for- 
skjellige Ting: én Fyrste kunde have Højhedsretten over et 
Hav eller en Flod, men ikke derfor Magt, hverken til imod Na
turens Love at forhindre Gjennemfarten eller til at tage 
Tribut af den; der var Exempler derpaa med det britiske 
Hav og med Adriaterhavet, igjennem hvilke fri Passage kun 
nægtedes til Fjender1).

Hvad Sir Thomas Roe her i Virkeligheden angreb, var 
selve Retten til Sundtolden; han gjentog vidtløftigere og 
fyndigere, hvad den franske Gesandt des Hayes de Courmesvin 
havde antydet 1629: Sundtolden er en Ulovlighed, da Havet 
er frit2). Overfor sin Regering lagde han væsentligt Vægten 
paa den finansielle Side af Sagen. »Penge er Kongens For- 
maal«, skrev han om Christian IV, »han søger at erhverve 
sig dem paa enhver Maade og fra alle Nationer ved nye Told
afgifter.« »Naar Ulfeldts og Pentzes Pengepunge ere fulde, 
mener man, at alt vil komme i den gamle Gænge«, ytrede 
han ved en anden Lejlighed3). Men foreløbigt udrettede han 
intet; henimod Aarets Slutning fik han imidlertid Fuld-

9 Roes Forhandlinger i Marts 1639. Om de engelske Klager se for
øvrigt Roes Indlæg, 30. Marts (England Nr. 46), Roe til Cooke, 
21. Juni, og Calendar of State papers, Dom. ser., 1639—40 S. 245.

2) Se dette Skrift I, 180.
3) Roe til Windebanke, 19. April, til Cooke, 5. Juli.



magt til Forhandling med Christian IV om en Handels
traktat 1). Forøvrigt gjorde ogsaa den franske Regering Fore
stillinger mod Salpetertolden2).

Langt vigtigere, omend mindre theoretisk inter
essante, vare imidlertid de Klager, som kom fra Neder
landene. Den naturlige Overbringer af disse var General
staternes Resident i Helsingør, Carl von Cracau. Det er ikke . 
noget betydeligt Indtryk, som man faar af denne Mand ved 
at læse hans Relationer til sin Regering. Snart angriber han 
de Danske i heftige Udtryk, snart er han tilbøjelig til at 
rose dem. Christian IV var i det hele alt andet end vel 
stemt imod ham, »mig tykkes at han er en gal Hollænder«, 
skrev han om ham 3) ; dog fik Cracau dansk Adelsbrev i 
A aretl6364). Det var nu knap otte Dage, efterat den 100de 
Penning og den høje Salpetertold var bleven paalagt, at han 
henvendte sig til Kongen med Klager. Christian IV tog som 
saa ofte Sagen fra den retslige Side; han svarede, at han 
kunde statuere, hvad han vilde i sine Lande. Det var jo 
netop dette Synspunkts Betydning, som Roe kort efter søgte 
at gjendrive, men Cracau gik ikke den Vej. Han mindede 
derimod om Speierfredens Bestemmelser om Erlæggelsen af 
»de sædvanlige Toldafgifter«, mod hvilke de senere Told
forhøjelser skulde stride, en Betragtning, der jo allerede i det 
16de Aarhundrede var gjort gjældende af Nederlandene5). 
Med større Styrke fremhævede han dog, at Salpetertolden 
ødelagde de Kjøbmænd, der tidligere havde afsluttet For
retninger om Levering af Krudt; i hvert Fald burde den i 
dette Aar være bleven som hidtil. Cracau endte med at antyde, 
at Toldforhøjelsen havde en politisk Baggrund, idet den 
skulde være sket i Favør af Spanien, en Betragtning, 
som ogsaa gjordes gjældende fra fransk Side. Christian IV s

1) Fuldmagt af 12. Septbr. 1639 (England Nr. 46). Jvfr. Koe til 
Cooke,-10. Decbr.

2) Ludvig T̂TT til Christ. IV, 30. April. Breve fra d'Avaux, 17. Maj, 
1. og 15. Juli. Christ. IV’s Brev af Gluckstadt, 10. Juli. Chr. 
Friis og Korf. Ulfeldt til d’Avaux, 22. Juni (P. A.).

3) Egh. Brev til Korf. Ulfeldt, 17. Febr. 1640.
4) Brev af 12. Novbr. 1636 (Sjæll. Beg.).
5) Se dette Skrift I, 9.



Svar gik øjensynligt ud paa at fjerne en saadan Mistanke, 
idet han tilbød selve Greneralstaternes Regering Toldfrihed 
for Salpeter; derimod fastholdt han den ny Told for Kjøb- 
mændenel).

Christian IY var imidlertid ikke rolig ved, hvad der kunde 
blive Følgen af Nederlandenes TTvillie; der gik ildevarslende 
Rygter, og det synes særligt, som om han har næret 
nogen Frygt for, hvad Meningen kunde være med de store 
hollandske Konvojer2). Ligesom han allerede ved Foraarets 
Begyndelse havde givet Krigsskibe Ordre til at lægge sig i 
Øresundet for at paase, at der ingen Skibe passerede uden at 
have klareret paa rette Maade3), saaledes udsendtes i 
Maj Maaned Skibet Raphael henimod Ylie for at udforske 
Hensigten med de hollandske Skibes Udrustning4). Desuden 
gav han Ordre til i al Hast at lade den ene Halvdel af det 
saakaldte sjællandske Kompagni Bøndersoldater afgaa til Kron
borg og den anden Halvdel til Kjøbenhavn5). Denne Uro 
forplantede sig nu ogsaa til andre end ham selv og gav sig 
Udtryk paa en Maade, han næppe havde ønsket. Da Rigs- 
raadet var samlet i Maj Maaned i Kjøbenhavn, og Kongen 
for at skaffe Midler til et forbedret Forsvar udviklede for det 
den fra S verig truende Fare6), lagde Raadet i sit Svar 
Hovedvægten paa det foruroligende i en mulig Forbindelse 
mellem S verig og Nederlandene. Efter at have fraraadet en 
Tilslutning til det katholske Parti udtalte Rigsraadet sig om
trent saaledes: »Paa den andenSide, efterdi de Svenske, som 
i deres mægtige Progresser drage Alles Consilia og Inclination 
i Frankrig, Tydskland og Holland til sig, ere os ilde affek- 
tionerede og skulle være des lettere til Uro at begynde, naar 
de se Holland og Hansestæderne ikke alene dertil at inclinere, 
men ogsaa maaske deres Assistens at tilbyde, da raade vi

x) Cracau til Christ. IV, 2. og 6. April, Kongens Svar, 5. og 7. April 
(Holland Nr. 64).

2) Egli. Brev til Fr. Urne, 7. Juni.
3) Breve af 26. Febr. og 8. Marts (Sjæll. Beg.).
4) Instrux for Sivert Gabrielsen, 14. Maj (Sjæll. B.eg.).
5) Egh. Brev til Fr. Urne, 12. Maj, og Brev til Kaptajn Gabriel Kens- 

berger, 14. Maj (Sjæll. Tegn.).
#) Se dette Skrift H, 115.
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underdanigst og begjære, at Eders kongelige Majestæt vilde 
naadigst tænke paa de Svenske og Hollænder, saa kjær os 
vor Konservation er, det meste muligt at separere; thi ingens 
Konjunktion kunde være os farligere og præjudicerligere end 
deres. Og efterdi Midler endnu ere i Hænderne at stille den 
Offension, som Hollænderne have taget af det Salpeter og 
Tolden paa Spitsbergen, da bede vi allerunderdanigst, Eders 
kongelig Majestæt vilde naadigst, det første muligt er, ved 
nogen god Satisfaktion dem saadan Offension betage; sker 
det ikke, saa nøder man dem skinbarligt til baade at skynde 
os Svensken paa Halsen og sig med dem mod os at forbinde 
og konjungere. Om det skete, det Gud forbyde, er letteligt 
at slutte, hvad Ende det med os, som hverken til Lands eller til 
Yands kunde være bastant, vilde tage, og, endog vi vel ikke 
formode, at de Hollænder skulle, som fama vulgi og trykte 
Tidender omlyde, understaa sig noget fjendtligt mod os at 
begynde, saa er dog langt sikrere for os i Tide den fattede 
Offension at dæmpe end dem obligere den at gjemme, indtil 
de med andres Hjælp kunne faa Occasion sig at revengere, 
helst fordi England nu er intestino bello occuperet, saa og 
Erankrig og Holland Mester i Søen, og dersom de fik Over- 
haand over Spanien til Søs, da vare vi i allerstørste Fare 
og Perikel«1).

Det er Rigsraadets Ære saa bestemt og klart at have 
forudset, hvilke ulykkelige Følger Kongens Politik overfor 
Generalstaterne kunde drage med sig, og det paa et Tids
punkt, hvor man endnu ikke kunde vide, hvilken Vending i. 
Sagernes Stilling den store til Nordsøen afsendte spanske 
Armada kunde frembringe. Men paa Christian IV gjorde 
disse alvorlige Forestillinger intet Indtryk; han betragtede 
Udgangen af den forestaaende store Søkamp i Vesten som 
uvis, og selv om Resultatet skulde blive til Ugunst for 
Spanien, antog han, at det vilde blive forbundet med saa store 
Ofre for dette Riges Modstandere, at der i den første Tid 
ikke vilde være noget at frygte af en nederlandsk Flaade. 
Saameget lettere mente han at kunne forsvare sin Politik fra 
det udelukkende retslige Synspunkt: »Angaaende Salpeter,

x) Kigsraadets Indlæg af 13. Maj.



som nu er saa stor Qveruleren om«, skrev han som Svar til 
Rigsraadet *), »da er dermed intet videre foretaget, end alle 
Potentaters jura permittere; vi begjære intet Potentaters 
eller Republikers Salpeter, som deres er, at opholde, og kunne 
de, som den begjære, erlange den, vi have, for gode Ord og 
Penge, naar den er lutret«. Faren for en Forbindelse mellem 
Sverig og Nederlandene affærdigede han med faa Ord. Kort 
sagt, Christian IY nærede selv vel nogen Frygt for øjeblikke
lige Trusler fra Generalstaternes Side, men vilde ikke ind
rømme Rigsraadet, at hele Sagen kunde have nogen større 
politisk Betydning i Fremtiden.

Samtidigt med disse Forhandlinger i Danmark var imid
lertid Bevægelsen tiltagen i Nederlandene. De amsterdamske 

* Kjøbmænd forebragte deres Klager for de hollandske Stater; 
det grønlandske Kompagni opfordrede Generalstaterne til at 
beskytte dets Interesser ved Udsendelsen af et Orlogsskib til 
Spitsbergen, hvilken 0 det paastod var dets Ejendom. Over
drevne Rygter forøgede Uvillien mod Danmark. Paa For
anledning af et extraordinært Gesandtskab fra Provindsen 
Holland til Generalstaterne besluttede disse i Midten af April 
at afsende en Ambassade til Danmark. Til dens Medlemmer 
udnævntes Albert Coenraad Burch, Borgemester i Amsterdam 
og Medlem af Statsraadet, og Bernhard Coenders van Helpen, 
Medlem af Generalstaternes Forsamling. Holland opsatte selv 
Udkastet til Instruxen, som blev udfærdiget i Maj Maaned. 
Efter denne skulde Gesandterne begynde med at fremhæve, 
hvorledes Kampen mod Spaniens Bestræbelser for at oprette 
Universalmonarkiet nødte Nederlænderne til at holde store 
Flaader i Søen, særligt med det Maal at sikre Handelens 
Frihed; det var Handelen selv, der ved sit Udbytte skulde 
bringe Dækning af Udgifterne. Men derfor var det saameget 
mere beklageligt, naar denne Handel, som allerede blev 
vanskeligere ved den stadigt dyrere Udrustning og Montering 
af Skibene, kom til at lide ved Toldpaalæg. Gesandterne 
skulde efter disse almindelige Betragtninger opfordre Christian 
IV til foreløbigt at nedsætte Sundtolden, og særligt Salpeter
tolden, til den Tarif, som gjaldt 1637, men tillige anmode

x) Egh. Brev af 15. Maj.



ham om at udnævne Kommissærer til at underhandle med 
dem om hele Toldforholdet. I de paafølgende særlige Kon
ferencer skulde de fremhæve, hvor klart Speiertraktaten talte 
til Fordel for Nederlandene; ved Siden heraf skulde de optage 
det spitsbergenske Spørgsmaal, hævde, at Spitsbergen var en 
oprindelig nederlandsk Besiddelse, og derfor staa paa det nord
landske Kompagnis Ret til Hvalfangst og Fiskeri. Ved Lej
lighed skulde de desuden overveje med Befuldmægtigede fra 
Hamburg, hvad der kunde gjøres for at faa Elbtolden af
skaffet 1).

Det blev dog først i Begyndelsen af Juli, at Gesandt
skabet afsejlede fra Vlie. Det tog Vejen til Øresund, skjøndt 
man i Nederlandene vidste, at Christian IV opholdt sig i 
Gluckstadt; men saasnart det var kommet til Helsingør, 
overvejede det med Cracau, hvorvidt det skulde rejse til Hol
sten. Residenten fraraadede dette af Hensyn til, at Kongen 
dér ikke havde sine Rigsraader om sig; det synes, som om han 
gjorde Regning paa den Uoverensstemmelse, der var mellem 
disse og Kongen i Sundtoldspørgsmaalet, og mente, at man 
ikke burde opgive at drage Fordel deraf. Gesandterne noti
ficerede derpaa Statholderen Korfitz Ulfeldt og Kansleren 
Christian Friis i Kjøbenhavn deres Ankomst og bade dem 
give sig Oplysning om, hvorledes de kunde faa Kongen i 
Tale; de fik til Svar, at der skulde indhentes Besked derom 
fra Gluckstadt. De besluttede nu selv at tage til Hoved
staden og ankom dertil den 22de Juli. En halv Mils Vej uden
for Byen bleve dé modtagne paa vanlig Vis af Hofjunkere 
med Vogne; Gabriel Laxmand holdt en fransk Tale til dem; 
ved deres Indtog i selve Staden stod et Kompagni paa 300 
Mand som Æresvagt paa Broen over Graven og affyrede tre 
Musketsalver; da de kjørte gjennem Porten, løde 3 Kanon
skud. En stor Masse Mennesker fulgte dem til den anviste 
Bolig paa Gammeltorv hos Byfogden Lavrids Eskildsen, hvor 
de i de første tre Dage bleve — efter deres egen Beretning — 
underholdte meget prægtigt paa Kongens Bekostning med 
Spise og Drikke samt Musik.

J) Instruxen af 14. Maj (Aitzema IY ; 2, 262—71). Jvfr. sstds. IY ; 
2, 260—61. Arend IH; 5, 164 f.



Opholdet i Kjøbenhavn blev langvarigt; Ulfeldt og Chri
stian Friis beklagede at savne sikre Oplysninger fra Kongen, 
Cracau raadede vedblivende fra at gaa til Holsten. Da var 
det, at Gesandterne synes at have benyttet Tiden til at skaffe 
sig Tegninger af Kjøbenhavn og Omegn. En Tegner, som 
de havde med sig, tog tre Afrids af Staden, et fra Valby 
Bakke, et andet fra TJtterslev Bakke og et tredie fra Amager. 
Strax lagde vel næppe nogen uden deres Yært Mærke dertil, 
men senere frygtede man, med eller uden Grund, at der stak 
noget derunder, saameget mere, som Tegneren ogsaa sendtes 
over til Hven og Skaane. Endeligt fik de i de første Dage 
af September Underretning om, at Kongen ikke for det første 
kunde ventes til Kjøbenhavn, og de besluttede derfor dog at 
rejse til Gluckstadt. De ankom dertil den 10de September og 
bleve modtagne paa lignende solen Maade som i Kj øbenhavn. 
Men der kom snart forskj ellige Bryderier. Da de bleve til
sagte til Audiens hos Kongen, havde de tilbragt deres Tid 
saa lystigt, at den Tilstand, hvori de vare, ikke gjorde dem 
det muligt strax at efterkomme Opfordringen; Cracau, der 
havde fulgt dem til Holsten, var helt beskjænket, da han 
overbragte Kansler Reventlov Afbudet. Den 15de kom saa 
endeligt Audiensen; efter Kongens Ønske indskrænkede de sig 
ikke til de sædvanlige Formaliteter, men skrede strax til 
Sagen og fremstillede, forøvrigt paa en beskeden Maade, Ge
neralstaternes Klager. Christian IV betragtede det hele med 
en vis Overlegenhed og mente, at de havde kunnet spare sig 
den kostbare Ambassade og ladet sig nøje med en Skrivelse. 
Han skyndede paa Gesandterne for at faa deres Proposition 
skriftlig; men da han saa fik den, lod han hengaa 10 Dage, 
inden han svarede. Da Hollænderne bleve utaalmodige, lod 
han falde Ytringer om, at han ikke vilde lade sig komman
dere ; han skulde nok svare, naar det passede ham; General
staterne havde forøvrigt ikke at foreskrive ham, hvad han 
skulde gjøre i sit Rige, ligesaalidt som han blandede sig i 
deres Regeringsførelse. Hans Svar var ogsaa afvisende; det 
var tilmed ledsaget af en Række Besværinger over Uret, 
som forskjellige af hans Undersaatter havde lidt i Neder
landene.



Medens nu Gesandterne forberedte deres Replik, bleve 
de den 2den Oktober inviterede til Taffel hos Kongen; der var 
Overflod paa Høflighed og endnu mere paa Rhinskvin, og det 
gik lystigt til. Men den næste Morgen Klokken 4 bleve de 
vækkede af 9 Kanonskud; da de forhørte sig om, hvad det 
betød, erfarede de, at Christian IY var rejst bort, nordpaa 
over Rendsborg til Kjøbenhavn. Kongen havde benyttet et 
af ham oftere anvendt Fif, at forlade ubehagelige diplomatiske 
Gjæster ved en pludselig Forsvinden. Gesandternes Over
raskelse var stor; dog vilde de endnu ikke betragte Slaget 
som tabt og nægtede at modtage Rekreditiver. De afsendte 
et Brev til Kongen i Kjøbenhavn og bade ham bestemme Tid 
og Sted til fortsatte Underhandlinger. Men denne Anmod
ning indbragte dem kun et bestemt Afslag; hans Riges An
liggender, skrev Kongen den 8de Oktober fra Kjøbenhavns Slot, 
gjorde ham det umuligt at imødekomme deres Ønsker; havde 
de yderligere at føje til, hvad de havde forebragt i Gliick- 
stadt, maatte de selv søge ham der, hvor han til den givne 
Tid netop maatte være.

Hvad her var sket, var i Virkeligheden en Afbrydelse af 
de diplomatiske Underhandlinger. Den ene af de nederlandske 
Gesandter, Burch, forlod ogsaa strax efter Modtagelsen af Kon
gens sidste Erklæring Gliickstadt og rejste hjem. Hans Mis
fornøjelse over den Maade, han var bleven behandlet paa i 
Danmark, meddelte sig til Generalstateme; der gjennemløb 
dem Følelsen af, at Kongen af Danmark havde tilføjet dem 
en Fornærmelse, og de gave den anden af Gesandterne, Coen- 
ders, Befaling til ligeledes strax at vende hjem uden at tage 
Afsked, hverken med Kongen eller nogen af hans Ministre1 * * * * * 7).

Det var et for Christian IY alt andet end heldigt Øje
blik, i hvilket han yderligere havde skærpet Nederlændernes

1) Om Gesandtskabet seAitzema IY; 2, 271—77. Arend IH; 5, 213
19. Succincta narratio, quomodo a Daniæ rege legati dominorum
Ordinum generalium Foederati Belgii excepti fuerint etc. Ex mandato
regiæ Majestatis typis divulgata, Hafniæ 1640. Danske Saml. V,
84 f. Lavrids Eskildsens Erklæring af 18. Decbr. 1639 (Nielsen, Kjø
benhavns Diplomatarium IV, 784 f). Christ. IY’s egh. Brev til Korf.
Ulfeldt, 17. Septbr. 1639. Gesandterne til Christian IV, 18/28 Septbr.,
7/17 Oktobr.; Christ. IV’s Svar. 28. Septbr. (Holland Nr. 64).



Vrede imod sig. Thi netop i de Dage, hvor Kongen havde 
affærdiget Gesandterne paa fen saa ublid Maade, havde den 
nederlandske Flaade vundet sin store Sejr over den spanske. 
Bevidstheden om at være Herre over Havet, Utilbøjeligheden 
til at finde sig i de Skranker, som andre Magter satte for 
dens fri Sejlads og Handel, gjennemstrømmede Nationen med 
endnu større Kraft end tidligere. «Hollændernes Mod,» skrev

i

Hugo Grotius fra Paris, «vil utvivlsomt voxe ved saa be
rømmelig en Sejr; gid ogsaa deres fremtidige Omsorg for alt, 
hvad der angaar Havene, vil forøges derved!»1). General
staterne gave deres Resident i Helsingør Ordre til at fejre 
Sejren. Han gjorde det med Salut og Fyrværkeri, til Glæde 
for alle skuelystne, der vare paa Benene i talrig Mængde 
baade i Helsingør og i Helsingborg og i alle nærliggende 
Landsbyer paa begge Sider af Sundet, men til Sorg for de 
danske Statsmænd2).

Under disse Forhold steg Misstemningen mod Danmark 
stærkt i Holland3). Der kom Vrede til over en iAaret 1639 
sket dansk Anholdelse af to hollandske Skibe ved Lapland, 
hvilken Anholdelse var begrundet i Kongens gamle Ønske om 
at forbyde Sejladsen paa Rusland nord om Norge4). Cracau 
meldte misfornøjet hjem om en Handel, som Kongens Faktor 
i Amsterdam, den driftige Kjøbmand Gabriel Marselis, i Forbin
delse med sin Fader af samme Navn, der var Kongens Faktor og 
Kommissarius i Hamburg5), og dennes Svigersøn Albert Baltser

J) Hugonis Grotii Epistolæ (Fol.) S. 588.
2) Cracau til Generalstaterne, 2. Jan. 1640 (H. A.).
3) Tanke til Christ. IY, 3 * * */13, 10 * */20, 13/23 Marts; Gabr. Marselis til Tanke, 

10. Marts (Holland Nr. 67).
4) Christ. IV’s egh. Brev til Korf. Ulfeldt, 10. Febr. Jvfr. dette Skrift 

I, 9.
5) Marselierne, hvis Navn oftere vil møde i det følgende, var oprinde

ligt en antwerpensk Familie, der under Religionskampene flyttede
til Amsterdam (jvfr. Scheltema, Rusland en de Nederlanden IV, 378).
Gabriel M. den ældre nedsatte sig senere i Hamburg og blev Kon
gen af Danmarks Faktor og Kommissarius (jvfr. Budstikken YI, 706).
Sønnen Gabriel den yngre var ogsaa knyttet til Forretningen i
Hamburg (han kaldes Gabriel M. af Hamburg, den unge, i et Konge
brev af 6. Septbr. 1640, Sjæll. Reg.), men var dog bosiddende i
Amsterdam, hvor han spillede en ikke ringe Rolle. Han synes at 
have sat sig sin Handels Fremgang som eneste Maal og indlod sig



Bernts*) havde afsluttet uden hans Vidende med Christian IV, 
og ved hvilken de havde kjøbt det oplossede Salpeter; Cracau 
mistænkte dem for at ville sælge det til Dunkerquerne, skjøndt 
det hed sig, at det skulde til Holland2). Med en mærkelig 
Trods synes Christian IV ogsaa at have bidraget sit til Mis
fornøjelsen ved at forhøje Tolden paa Skibstømmer, vistnok 
saavel i Norge som i Sundet3). I  Februar Maaned nedsatte 
Generalstaterne en Kommission til i Forening med Prindsen af 
Oranien at overveje Midlerne til enten alene eller sammen med 
fremmede Fyrster at afvende de Ulykker, hvormed Neder
landene truedes af Danmark4). Kommissionen gjorde Ind
stilling til Prindsen om, at der skulde udstedes et foreløbigt

paa en opsigtsvækkende Maade paa at sælge Krudt til sit Lands 
Fjender, Spanierne; da han 1638 blev anklaget derfor, svarede han, 
at han var Kongen af Danmarks Resident for Handelen paa Østersøen, 
og at han vilde tage sin Tilflugt til Kongen, hvis man vilde søge 
at ødelægge ham; det var en af hans Handelsvenner, der ved samme 
Lejlighed gav det berømte Svar, at hvis han for at tjene ved sin Han
del maatte gaa igjennem Helvede, vilde han udsætte sig for at 
brænde sine Sejl derved (Lettres de monsieur le comte d’Estrades, 
London 1743, I, 27—29). Han var dog højt anset for sin Dygtig
hed, thi det er uden Tvivl ham Talen er om, naar det i et Brev af 
7. Marts 1640 fra Casper Barlaeus til Vilh. Boreel hedder: Notus 
tibi est mercator apud nos celebris artis suæ peritus N. N., vir mul- 
tum terris jactatus et alto, qui utriusque fortunæ remediis instruc- 
tissimus res Daniæ regis hic agit, in cujus fragranti dicitur esse 
gratia. Sagacitate sui ordinis homines vincit, comitate neminem 
non in amorem sui pellicit (Barlaei Epistolæ,- ATnat.ftloda.m i 1667, 
S. 790). Det følgende vil oplyse adskillige af de Forhold, hvori 
han og hans Brødre Selius, Leonhard og Peter kom i Forbindelse 
med Kongen.

1) Om denne Kjøbmand, der i det mindste paa mødrene Side synes at 
nedstamme fra Kjøbenhavn og senere blev Faktor og Kommissarius 
i Hamburg, se Zeitschr. f. hamburgische Gesch. IH, 380 f, 428. 
Bricka og Fridericia, Christ. IV’s egh. Breve 1632—1635 S. 301. 
Bernts traadte særligt i Forbindelse med Christian IY ved sit Skibs- 
byggeri i Neustadt, der leverede Skibe til Kronen.

2) Cracau til Generalstaterne, 13., 20. Febr. (H. A.). Christ. IY’s egh. 
Breve til Korf. Ulfeldt, 9. Jan., 10. Febr.

3) Christ. IY’s egh. Breve til Korf. Ulfeldt, 26. Decbr., og til Fr. Urne, 
4. Jan. Dog omtaler Cracau i flere Breve fra denne Tid en ven
ligere Optræden af de danske Myndigheder (Breve af 2. og 28. 
Jan., H. A.).

4) Generalstatemes Resolution af 27. Febr.
*



Forbud mod al Handel paa Danmark og Norge, og at det 
skulde tages under Overvejelse, om man ikke burde udruste en 
lige saa stor Flaade som den, der havde været brugt mod Spa
nierne. Prindsen tiltraadte, skjøndt han vistnok personligt 
var stemt for en roligere Fremgangsmaade mod Danmark', 
dog Indstillingen, hvis sidste Punkt særligt viser, hvilken Be
tydning man tillagde de nordiske Begivenheder. Selve Han
delsforbudet, som Generalstaterne vedtoge i Begyndelsen af 
Marts *), var en Beslutning af højst ejendommelig Natur. Det 
var en Slags Blokade af Danmark, som Nederlandene vilde 
gjennemføre. De vilde afspærre deres Modstander fra For
syningen med alle de Yarer, som deres egne Kjøbmænd hid
til plejede at være Hovedleverandørerne af. Det var en dri
stig Tanke, i Slægt med Napoleons Kontinentalsystem. Men 
den var som et tveægget Sværd. Den kunde være ubehage
lig for Danmark, hvis Handel og Skibsfart ikke med ét kunde 
voxe til Selvstændighed, men den var ligesaa skadelig for de 
nederlandske Kjøbmænd, der fik en af deres Fortjenesters 
Hovedaarer standset i sit Løb. Ganske vist dukkede der 
ejendommelige Planer op om Erstatning derfor; det fortaltes, 
at man indlod sig paa Forhandling med Frankrig, Sverig og 
Hansestæderne om at fjerne Handelen fra Sundet, og at man 
for dette Aar havde gjort Anstalter til at skaffe sig Korn fra 
Frankrig og Grækenland* 2). Med Hensyn til Østersøhandelen 
laa dog ogsaa andre Forslag for. Af disse syntes det om at be
nytte Beltet istedenfor Sundet noget upraktisk, da Christian IV 
kunde antages at ville forhindre det med Magt3). Vigtigere 
var det derimod, at der allerede 1639 var fremkommen en 
Tanke i Sverig om’ at gjøre Goteborg til en Stapelplads, paa 
den ene Side for Østersøvarerne og maaske for den norske 
Trælast, paa den anden Side for de hollandske Varer; Tan
ken blev nu yderligere drøftet, og særligt var der Tale om 
kun at tage en ringe Transittold i Goteborg af de Varer, der 
blot passerede Staden4). Det var navnlig Salpeterartiklerne,

x) Aitzema Y, 81.
2) Klein til Christ. IV, 14. Marts 1640 (Osnabriick Nr. 8).
3) Aitzema V, 81.
4) Odhner S. 292. Den sven. Reg. til Goteborg, 4. April 1640 (Afskr. 

i Thottske Saml. (K. B.) Fol. Nr. 748).



som man i Nederlandene gjerne saa bortdragne fra Sundet. 
Umiddelbart efter Toldforhøjelsen 1639 havde der fundet For
handlinger Sted mellem den svenske Regering, Salvius og 
Cracau om Muligheden af at transportere Salpeteret fraDan- 
zig til et Punkt paa Østkysten af Sverig og derfra videre til 
Goteborgx) ; allerede i flere Aar vare Projekter om et Kanal
system igjennem Sverig bievne drøftede2). Men ved Siden 
heraf var Opmærksomheden i Nederlandene særligt henledet 
paa at føre Salpeteret fra Østersøens østlige Kyst til Stral- 
sund, Wismar og Liibeck og derfra til Bremen. Man paa
tænkte at lette Forbindelsen ved Gravning af en Kanal fra 
Traven til Elben. Det var en gammel Tanke, at skabe en 
Vandvej mellem Østersøen og Nordsøen; den lille Stecknitz- 
kanal havde allerede i det 15de Aarhundrede været brugt til 
at skaffe Varer fra Liibeck til Hamburg, men havde kun 
kunnet gjøre Fyldest for mindre Skibe. I samme Aarhun
drede havde det været paa .Bane at tilvejebringe en Vand
forbindelse mellem Elben og Wismar. I Slutningen af det 
16de Aarhundrede havde man ved Siden af disse Projekter 
om meklenburgske Kanaler ogsaa paatænkt en Ejderkanal til 
at forbinde Vesterhavet og Østersøen. Men i Særdeleshed 
havde man i det 17 de Aarhundrede drøftet Muligheden af at 
undgaa Sundet ved disse eller lignende Midler. Saaledes 
havde man 1620 i Holland overvejet en Plan om en Kanal 
mellem Oderen og Elben; navnlig var det dog Wallenstein, 
der med sin omfattende Energi havde syslet med Tanken om 
en Kanal fra Kiel til Nordsøen3). Alle disse Planer havde 
imidlertid ikke ført til noget Resultat, og Overvejelserne 
maatte derfor optages fra Grunden af nu, da man i Holland kunde

J) Den sven. Reg. til Salvius, 25. April 1639 (S. R. R.).
2) Geijer, Saml. Skrifter 1. Afd. II, 125. Odhner S. 258 f. Styffe, 

Om Sveriges kanalbyggnader.
3) Hirsch, Danzigs- Handels- und Gewerbsgeschichte S. 190. Zeitschrift 

d. Vereins f. liibeckische Gesch. IH, 346. Jahrbucher f. d. Landes
kunde der Herzogthiimer Schleswig, Holstein u. Lauenb. YH, 335 ff. 
Liitzow, Pragmatische Geschichte v. Meklenburg H, 239—40, 257, 
282. HI, 96 ff, 127, 229—32. Lettres du chevalier Carleton III, 303. 
Raumer, Historisches Taschenbuch 4. Folge VHI, 70—71. Reichard, 
Die maritime Politik der Habsburger S. 190. Heyne, Der Kurfiirsten- 
tag zu Regensburg S. 138. Preussische Jahrbucher XXH, 333, 340.



ønske sig nye Handelsveje aabnede. Men selv om der kunde 
udrettes noget ved dette Middel, maatte det dog høre Frem
tiden til. For Øjeblikket virkede et Forbud mod Handel paa 
Danmark væsentligt kun trykkende paa Hollænderne selv, 
Kompriserne stege, og Hugo Grotius kom til at faa Ret, naar 
han havde ytret Tvivl om, at hans Landsmænd havde Kraft 
til at gjennemføre deres oprindelige Beslutning1). Handels
forbudet blev allerede ophævet i April Maaned2).

Men derfor var Faren for Danmark alt andet end af
vendt. Med desto større Iver vendte man tvertimod i Neder
landene nu Blikket mod en anden Mulighed til at tvinge sin 
Modstander, nemlig en Forbindelse med Sverig.

Det i Aaret 1614 afsluttede Forbund mellem General
staterne og Sverig, som var udløbet 1629, var ikke senere 
blevet fornyet trods de forskjellige Underhandlinger, som 
havde fundet Sted3). Man havde endog i Stockholm ikke 
været synderligt ivrig derfor4). Sagen var, at der var et 
stort og betydningsfuldt Stridsspørgsmaal imellem de to Mag
ter, nemlig de svenske Østersøtolde, og Sverig frygtede for at 
maatte kjøbe en Fornyelse af Forbundet med Ofre paa dette 
Punkt. Man kan ikke tilbageholde Formodningen om, at 
der her havde været Plads for en dansk Politik til at be
nytte sig af denne Omstændighed til at uddybe Kløften. Det 
kunde maaske ogsaa være blevet et Held for Danmark, at 
den svenske Resident i Haag paa dette Tidspunkt ikke var 
nogen anden end Peter Spiering, der personligt var saa nøje 
knyttet til det ny svenske Toldsystem og derfor ingenlunde 
paa Forhaand var vel lidt i Nederlandene5). Men i Stedet 
derfor kom Christian IV ved sin Sundtoldpolitik i Virkelig
heden til at slaa en Bro over Kløften mellem de to Stater. 
Det var Nederlandene, der 1639 gjenoptoge Forhandlingerne 
om en Alliance, samtidigt med at deres Gesandtskab til ingen

*) Hugonis Grotii Epistolæ (Fol.) S. 609, 626.
2) Arend IH; 5, 287.
3) Se dette Skrift I, 120 f, 158.
4) Den sven. Reg. til Camerarius, 22. Marts 1687 (Reg. 27, Sverig 

Nr. 277).
*) Arend IH; 5,142. Jvfr. ogsaa Tanke til Christ. IV, ®/16 Oktbr. 

1641 (Holland Nr. 71).



Nytte opholdt sig i Kjøbenhavn. I August Maaned blev det 
meddelt Spiering, der imidlertid havde vidst at vinde Stem
ningen for sig hos de indflydelsesrige Klasser ved en stor
artet Gjæstfrihed og Gavmildhed, at man var rede til at 
underhandle om Forbundets Fornyelse1). Spiering savnede 
vel Instruxer; men Sagen blev optagen til Drøftelse i det 
svenske Rigsraad, og skjøndt der for Øjeblikket næredes 
Betænkeligheder ved at indlade sig paa noget, der saa let 
kunde styrte Sverig i en farlig Krig2), var Grunden dog 
lagt til, hvad det næste Aar skulde bringe.

Planen om et Gesandtskab til Sverig var allerede bleven 
drøftet i Generalstaterne sammen med Overvejelserne om 
Handelsforbudet. Da dette ikke kunde fastholdes, traadte hin 
Plan i Forgrunden. Det besluttedes at afsende Willem Boreel, 
Raad og første Pensionær i Amsterdam, Albert Sonck, Borge
mester i Hoorn, samt Epeus van Aylua som Gesandter til 
Stockholm. Ifølge deres Instrux, som udstedtes i Begyndel
sen af Maj, skulde de fremhæve Nederlandenes og Sverigs 
fælles Interesse i at modsætte sig Kongen af Danmarks Overgreb 
imod Havets Frihed samt den Fare, som truede begge Stater 
ved den uhyre Magt, som Christian IV øjensynligt tilstræbte 
at erhverve sig igjennem Forøgelse af sine Indtægter, og ved 
den Forbindelse, han var i Færd med at indgaa med begge 
Magters Dødsfjender, Kejseren og Spanien. Særligt skulde 
de ogsaa betone, at Christian IV havde krænket Speiertrak- 
taten. Som Midler til at skabe en bedre Tilstand skulde de
først henlede Opmærksomheden paa Aabningen af nye Han-

\

delsveje, og hvis det ikke lod sig gjøre, da paa Afslutningen 
af et Forbund med det Maal at sikre Nordsøens og Øster
søens Frihed og bevæge Kongen af Danmark til at nedsætte 
sine Toldpaalæg til den gamle Fod; for at opnaa dette For- 
maal og konvojere Handelsskibene skulde hver af Magterne 
stille en Flaade paa 35 Orlogsskibe3).

Situationens alvorlige Udvikling var imidlertid ikke und-

J) Aitzema IV; 2, 297 f. Om Spiering se sstds. IV; 2,93. V, 82.j 
*) Den svenske Rigsraadsprotok., 9. Decbr. 1639. Jvfr. Fryxell, Be- 

råttelser VII, 227.
3) Instrux af 12. Maj (Aitzema V, 42 ff).



gaaet Christian IY’s Opmærksomhed. Hans første Tanke, da 
han erfarede om det nederlandske Gesandtskabs Bortrejse, 
havde været at lade opsætte et Skrift, som kunde vise Ver
den, at Gesandterne havde Uret i deres Beklagelser over hans 
Opførsel mod dem. Deres Yært i Kjøbenhavn fik Ordre til 
at afgive en Erklæring angaaende deres Ophold hos ham for 
om muligt at bevise deres Spioneri1); Skriftet udarbejdedes 
af Sekretæren i det tydske Kancelli, Abraham Golnitz2), Kor- 
fitz Ulfeldt fik det til Gjennemsyn, og det blev derefter trykt 
i Kjøbenhavn, baade paa Latin, Tydsk og Hollandsk3). Den 
før nævnte Mistanke var antydet deri; hovedsagentlig gik 
dog Skriftet ud paa at kaste Ansvaret for Forhalingen over 
paa Gesandterne og fremhæve de Danskes slette Behandling 
i Nederlandene. Ejendommelig var den stærke Betoning af 
Kongen som en absolut Eyrste, der ikke kj endte nogen over 
sig uden Gud og ikke kunde modtage Love af nogen i sine 
Biger, hvis eneste Hoved han var, Udtryk, som maaske ingen
lunde ere faldne i alle Rigsraaders Smag; i al Fald skal 
Kongen ikke have fundet udelt Sympathi for Skriftet hos de 
danske Statsmænd4).

Samtidigt hermed forsøgte Christian IY en Tilnærmelse 
til England; det var jo netop ogsaa nu, at Karl I havde op
fordret ham til at søge at ordne den pfalziske Sag. I De
cember 1639 slog Reventlov overfor Sir Thomas Roe paa det 
ønskelige i en engelsk Mægling mellem Kongen og Nederlandene. 
Tanken tiltalte Roe med hans varme Sympathi for Yenskab 
mellem alle protestantiske Magter, Karl I stillede sig ogsaa 
venligt dertil, men hans Udtalelser derom til de nederlandske 
Gesandter i London vare dog holdte i temmeligt almindelige

9  Se Lavrids Eskildsens ovfr. anførte Erklæring.
2) I Langebeks Excerpter Nr. 135 (K. B.) findes en Afskrift af et Ud

kast til Skriftet, som kun er lidet forskjelligt fra det trykte, og som 
er underskrevet: Mandato serenissimi regis Christiani quarti et 
opera Abrahami Gøllnitzi, Haderslebii 1640.

3) Christ. IV’s egh. Breve til Korf. Ulfeldt, 20. Decbr. 1639, 4. Jan., 
10., 17. Febr. 1640. Boe til Windebanke, 24. Jan. Gabr. Marselis 
til Tanke, Amsterdam 10. Marts. Om Skriftets Titel se S. 230.

4) Jvfr. Cracau til Generalstaterne, 28. Febr. (H. A.).



Udtryk og førte heller ikke til noget1). Derimod fik Roe, 
der allerede tidligere havde faaet Fuldmagt til at indlade sig 
paa en Handelstraktat, Ordre til at benytte Omstændighederne 
til at opnaa gode Toldvilkaar i Sundet for sine Landsmænd. 
Fra dansk Side gik man ind paa Forhandlinger, under hvilke 
Roe med særlig Styrke fremhævede, at Sundet var en »Ver
denssamfærdselsvej for forskjellige Kongeriger«2). Resultatet 
blev en Overenskomst mellem Roe og Reventlov, hvorefter 
Skibstolden for Englænderne skulde nedsættes til én Rosen
nobel og Lasttolden omtrent til, hvad den var 1637; Toldrullen 
skulde endvidere ophænges paa et Brædt paa Toldboden, 
hvilket Roe øjensynligt havde ønsket for at berøve den dens 
Hemmelighedsfuldhed og for at forebygge pludselige For
andringer; derimod gik man ikke ind paa Fordringen om 
Afskaffelsen af den 100de Penge. Hele Overenskomsten blev 
imidlertid foreløbigt ikke ratificeret, og paa en Forespørgsel 
fra Christian IV’s Side om, hvad han kunde regne paa fra 
England i Tilfælde af et Brud med Nederlandene, holdt Roe 
sit Svar svævende og opfordrede kun til Fred3).

Men ogsaa ligefremme Forsvarsforholdsregler bleve trufne 
fra Kongens Side. Han frygtede for, at den nederlandske 
Flaade skulde forsøge paa med Magt at tiltvinge sig Gjennem- 
farten gjennem Sundet, maaske uden at betale Told. Han 
gav derfor Befaling til at lade opføre forskjellige Skandser 
ved Sundet, dels paa en fremspringende Spids afSkaane lige- 
overfor den ved Kronborg liggende Hammermølle, dels paa 
Lappen ved Helsingør, dels endeligt paa Amager ved Dragør 
og paa Saltholmen. Efterhaanden som de foruroligende Efter
retninger fra Nederlandene toge til, forøgedes ogsaa Virksom-

!) Christ. IV's egh. Brev til Korfitz Ulfeldt, 26. Decbr. Eoe til Cooke, 
10. Decbr., til Windebanke, 24. Jan. Arend III,- 5, 259 f, 285. 
Archives de la maison d’Orange 2. sér. III, 182, 203. Calendar of 
State papers, Domestic ser., 1639—40 S. 371, 434 f.

2) Eoe til Færenz, 24. Marts.
3) Eoe til Christ. IY, 13. Febr., og et udateret Forslag (England 

Nr. 46). Christ. IV’s egh. Breve til Korf. Ulfeldt, 15. Febr., til 
Eentemestrene, 25. Febr., 22. Marts, til Klein, 18. Marts. Christ. 
IV til Eoe, 23. Febr. (Ausl. Eeg.). Klein til Christ. IV, 14. Marts 
(Osnabriick Nr. 8). Toldordinans af 23. April (Sjæll. Tegn.). Eoe 
til Vane, 27. Marts.



heden; Flaaden udrustedes, der hvervedes Tropper og Ma
troser1). Den udvalgte Konge, Prinds Christian, der for
øvrigt ikke skjulte sin Misfornøjelse med Kongens Politik, 
tilbød sin Tjeneste: »dersom hans Majestæt vil bruge min 
Person i hvad han har at befale, da er jeg ■ færdig, for at 
blive her at lade slaa mig Halsen i Sønder er ikke min 
Mening«, skrev han fra Nykjøbing Slot til Korfitz Ulfeldt2). 
Da nu Budskabet om det nederlandske Handelsforbud kom 
til Danmark i April Maaned, udstedtes der Befaling til alle, 
som vare i fremmed Tjeneste, saavel til Lands som til Vands, 
men især dog de Søfarende, om at komme tilbage til Fædre
landet under Straf af Konfiskation af deres Gods eller endog 
Forbrydelse af deres Liv3). Samtidigt sendte Kongen Krigs
skibe til Weseren og Elben for at forhindre, at der fra Bre- 
men, Stade og Buxtehude udførtes Salpeter med Omgaaelse 
af Sundet4).

Det varede heller ikke længe, inden Christian IV til sin 
Glæde erfarede Ophævelsen af Handelsforbudet. Han var 
allerede tilbøjelig til at hilse det som en Sejr og som et 
Tegn paa, at Hollænderne vare i Færd med at opgive deres 
tidligere Ilterhed. »Vor Herre har nu en Tidlang ikke været 
god kalvinsk«, skrev han til Korfitz Ulfeldt5). Det var og- 
saa nu, a t ' han viste sig villig til Imødekommenhed ved 
at foretage en Nedsættelse af Sundtolden, der ikke har 
været ganske ringe6). Imidlertid havde hans Søn Ærkebiskop

9 Christ. IV’s egh. Breve til Korf. Ulfeldt, 26. Decbr., 9., 17., 31. Jan., 
2., 10., 25. Febr. Prinds Christian til Korf. Ulfeldt, 2. April 
(Danske Kong. Hist. Nr. 97 b). Mærkeligt nok søgte Kongen ogsaa 
paa denne Tid Tilladelse til i Nederlandene at hverve 6000 Baads- 
mænd, men Anmodningen blev naturligvis afslaaet (Generalstaternes 
Besolutioner, 25. Febr., 19. Marts).

2) Brev af 2. April. Jvfr. dette Skrift I, 67.
3) Brev af 16. April (Sjæll. Tegn.). Jvfr. Kongens egh. Brev til Korf. 

Ulfeldt, 17. Jan.
4) Christ. IV’s egh. Breve til Korf. Ulfeldt, 20. April, 26. Juni.
8) Egh. Brev af 24. Juni. Jvfr. de egh. Breve til Ulfeldt af 17. og 

19. Juni og 1. Juli.
®) Aitzema V, 123. Sundtolden indbragte i Aaret 1640 en betydeligt 

mindre Sum end 1639, nemlig c. 450,000 Bdlr., medens Antallet af 
passerende Skibe dog var større, nemlig 3450.
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Frederik af Bremen gjort Skridt for at tilbyde sin Mægling 
overfor Generalstaterne. Men det Tidspunkt var allerede 
forbi, hvor Imødekommenhed kunde have bragt gunstige Føl
ger. Vel fik de nederlandske Gesandter i Tillægsinstruxer 
Ordrer til ikke rent at afvise Ærkebiskoppens Tilbud; men 
nogen alvorlig Vægt skulde de ikke lægge derpaa; den første 
Befaling lød paa, at de skulde henvise Mæglingen til General
staterne, senere fik de vel Bemyndigelse til at søge gjennem 
Ærkebiskoppen at opnaa en kategorisk Erklæring af Kongen 
om Eftergivenhed mod de nederlandske Fordringer, men denne 
Erklæring skulde være afgiven i saa kort Tid, otte eller ti 
Dage, at der ikke kunde være Tale om nogen egentlig Under
handling, og hvis de ikke opnaaede den indenfor den givne 
Frist, skulde de ufortøvet fortsætte Rejsen til Sverig!).

I Juni Maaned vare Gesandterne afrejste fra Neder
landene. De lagde Vejen over Nordtydskland. Hvor de kom 
hen, erklærede de, at deres Hovedmaal var at hævde den fri 
Handel paa Havene* 2). De undlode forøvrigt ikke at prøve 
nogle Underhandlinger med Hertugen af Gottorp og Ærke
biskoppen af Bremen3) og lode nogle hanseatiske Befuld
mægtigede opsætte en Erklæring om deres forskjellige Klage
punkter imod Christian IV, især om Hvalfangsten ved Spits- 
bergen, Sejladsen paa Lapland og Fremgangsmaaden mod Sal
peter i Sundet, Punkter, som senere bleve overgivne til 
Kongen af Craeau4). Men da det forekom Generalstaterne, 
at de opholdt sig for længe i disse Egne, fik de Ordre til at 
paaskynde deres Rejse til Sverig5). Det var denne, hvorpaa 
Nederlandenes Regering lagde Eftertrykket.

Netop paa dette Tidspunkt stod imidlertid Christian IV 
trods sin Ængstelighed for Nederlandenes Holdning og den 
Forsigtighed, han havde vist ved at foretage en Nedsættelse 
af Sundtolden, i Begreb med at foretage forskjellige Skridt,

1) Tillægsinstruxer af 26. Maj og 7. Juni (Aitzema V, 48 ff).
2) Arend IH ; 5, 288.
3) Christ. IY’s egh. Breve til Korf. Ulfeldt, 24. Juni, 1., 2. Juli, og 

til Christen Thomesen Sehested, 3. Oktobr.
4) Erklæring af 13. Juni (i Christ. IV’s egh. Breve i G. A.).
5) Arend m ; 5, 289.



som vakte forøget Uro i Nederlandene og forstærket Bitter
hed i Sverig.

England havde ikke været den eneste Magt, som Chri
stian IV nærmede sig til af Hensyn til Nederlandene. Der 
var en anden Magt, hvem dette gjaldt, og denne Magt var 
Spanien. Christian IV’s Tanke med en Tilnærmelse til dette 
Hige var nu næppe den at søge en direkte politisk eller mili
tær Støtte imod den eventuelle fælles Fjende. Hvad han 
vilde, var at opnaa det, som han kaldte, »at Undersaatterne 
desto bedre kunde bruge deres Næring«. Planen om en 
direkte Handelsforbindelse med Spanien, særligt til Indførsel 
af Salt, var gammel hos Kongen. I Begyndelsen af Tyverne 
var der efter hans Foranstaltning blevet oprettet forskjellige 
Salt- og Vinkompagnier i de danske Kjøbstæder; deres Privi
legier vare bievne forøgede 1636, men noget stort Udbytte 
var ikke paafulgtx). Fra 1629 havde Christian IV ogsaa 
paatænkt at knytte den direkte Handel paa Spanien særligt 
til Gliickstadt; en Handelstraktat var bleven afsluttet i Aaret 
1630* 2), og en spansk Kommissarius, G-abriel de Roy, havde 
med nogle Afbrydelser Sæde i Kongens nævnte Yndlingsby. 
Nu hvor Spændingen med Holland var bleven saa stærk, 
ønskede Christian IV ivrigt at fremme den kommercielle 
Uafhængighed af de hollandske Kjøbmænd. Det var en Følge 
heraf, at han med Begjærlighed greb en Tanke, som den 
yngre Gabriel Marselis og hans Svoger Albert Baltser Bernts 
bragte paa Bane om Oprettelsen af et ostindisk Kompagni i

____  r

Gliickstadt, som skulde bygges paa en Kapital af 800000 Rdlr., 
og som skulde forenes med det i Kjøbenhavn3), og det var 
ligeledes en Konsekvens af hele Situationen, at han ansaa 
Øjeblikket for gunstigt til Underhandlinger med Spanien og 
den spanske Filialregering i Briissel. Han var ikke fornøjet

x) Se herom Slange S. 453, 836. Schlegels Overs. af Slange III, 181, 
239. Bibe Kathedralskoles Progr., 1834, S. 8, Bil. S. 36. Hiibertz, 
Aktstykker vedkommende Aarhus II, 318. Børdam, Arreboes Levned I, 
95. Garde, Sømagtens Historie 1535—1700 S. 147. Nyt histor. 

. Tidsskr. Y, 162. Nielsen, Kjøbenhavns Diplomatarium II, 652 f, 
731 f.

2) Se dette Skrift I, 151 f.
3) Cracau til Generalstaterne, 18. Decbr. 1639 (H. A.).
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med Gabriel de Roy’s Virksomhed; de Passer, der udstedtes 
af denne til Handel paa Spanien, mente han ikke bleve re
spekterede. Derfor optog han ivrigt Tanken om et Gesandt
skab til Spanien, og Korfitz Ulfeldt anbefalede med Varme 
denne Plan *). Men Sagen havde sine store Vanskeligheder. 
Christian IV kunde længe ikke finde nogen passende Person til 
denne Sendelse. Og desuden! Ligesom det ostindiske Kom
pagni synes at være stødt paa saadanne Hindringer, at det 
ikke kom til Udførelse, saaledes stod der en Ting i Vejen 
for en Overenskomst med Spanien, og det var Dunkerquernes 
Plyndringer. Han bestemte sig derfor til at afsende sin Søn 
Christian Ulrik Gyldenløve til Kardinalinfant Ferdinand i 
Brussel med den Instrux at komme til Enighed om Erstat
ning for Sørøverierne samt om Frigivelse af de tagne Skibe; 
først naar disse Spørgsmaal vare løste, burde der være Tale 
om Underhandling angaaende en Handelstraktat* 2). Gylden
løve var langtfra ubekjendt med diplomatiske Hverv; han 
havde ogsaa blandt andet 1639 været i Brussel, hvor han 
synes at have gjort sig særligt yndet, idet Kardinalinfanten 
netop samtidigt med, at det besluttedes at sende ham tilbage 
dertil, anmodede Christian IV om at tillade »Friherre Gyl
denløve« at træde i spansk Tjeneste og hverve 3000 Mand i 
Danmark3). I Februar Maaned afrejste han nu tilde spanske 
Nederlande; Rygtet vilde allerede dengang vide, at han havde 
Hvervinger til Hensigt4). Først i Maj vendte han tilbage; 
han medbragte en Befaling fra Regeringen i Brussel til Ad
miralitetet i Dunkerque om at afholde sig fra alle Misgjer- 
ninger mod danske Skibe, men tillige Meddelelsen om, at 
han selv var traadt i spansk Tjeneste, og en Opfordring til at 
fæste Lid til alt, hvad han skulde forebringe i Infantens 
Navn til Oprettelse af nøjere Venskab og Fortrolighed mellem 
Rigerne5).

J) Egh. Breve til Korf. Ulf., 26. Decbr. 1639, 4. Jan., 10. Febr. 1640.
2) Instrux af 20. Jan. 1640 (Langebeks Excerpter paa K. B., Nr. 149).
3) Ferdinand til Christ. IV, 1. Febr. (Nederlandene Nr. 46).
4) Gazette de France 1640 S. 179. Jvfr. Danske Saml. 2. R. III, 388.
s) Kardinal infantens to Skrivelser af 20. Maj til Christ. IV (Neder

landene Nr. 46).



Saaledes havde Kongen udrettet noget i Henseende til 
Handelens Sikkerhed; men der var kommet et nyt og ikke 
uvigtigt Moment til. Kort efter sin Hjemkomst fra Briissel 
udstedte Gyldenløve i sin ny Egenskab af »Kongen af Spa
niens bestalter Oberster til Hest og Fods« Hververbreve i 
Danmark1). Hans første Samlingspladser vare i det Pinne- 
bergske. Oprindeligt virkede han uafhængigt af Kongen; 
men da han ikke kunde skaffe saa mange Folk tilstede, som 
han havde paataget sig, besluttede Christian IV at følge de 
Opfordringer, som rettedes til ham fra spansk Side, om at 
støtte Sønnen. Han tillod ham at overføre sine Tropper til 
hans egen Grund og skal endog allerede i Juli Maaned have 
sendt Dele af sin egen Hær til ham. Disse Omstændigheder 
vakte en ikke ringe Opsigt; Salvius fik af sin Regering Ordre 
til at holde nøje Øje med, hvad der foregik; den franske Ge
sandt d’Avaux beklagede sig derover til Kansler Reventlov, 
og de hollandske Gesandter meldte hjem til Generalstaterne 
om Gyldenløves Foretagende. Paa den anden Side begun
stigede den kejserlige Afsending Lutzow, der ellers langtfra 
var en Velynder af Christian IV, hans Søn i dette Punkt; 
Kardinalinfanten havde ogsaa anbefalet ham at udgive sig 
for at staa i kejserlig Tjeneste, og Lutzow tiltraadte denne 
Fiktion for at formaa Staden Bremen til at indrømme ham 
Gjennemmarsch, hvad han dog ikke synes at have opnaaet2 * * * * *). 
Da Gyldenløve endeligt i September Maaned brød op, havde 
han mange Vanskeligheder at bekæmpe. Snart fik hans Tog 
ogsaa, som de fleste lignende paa den Tid, Karakteren af 
Plyndring og Brandskatning. Det lykkedes ham dog at 
komme frem med 600 Ryttere, væsentligst danske, igjennem 
Westphalen til Byen Meinertshagen, en 7—8 Mil fra Koln. 
Men imidlertid var den nederlandske Gouvernør i Wesel ved

*) Hververbrev af 20. Juni 1640 (S. A.).
2) Kardinalinfanten til Christ. IY, 6. Aug., 28. Novbr. (Nederlandene

Nr. 46). d’Avaux til Rorté, 8. Septbr. (B. n.), til sin Fader, 10.
Juli, 14. Oktobr., til d’Avaugour, 12., 19. Septbr. (P. A.), til Revent
lov, 4., 29. Aug.; Reventlovs Svar, 14., 22. Aug. (Staaten u. Regen
ten Nr. 24). Den sven. Reg. til Salvius, 8. Aug., 15. Septbr.
(S. R. R.). Lutzow til Bremen, V  Septbr., til Kejseren, 8/18 Septbr.
(W. A.). Arend IH ; 5,289.



Rhinen, van Dieden, bleven underrettet om hans Fremryk
ning og brød op for at naa ham med de Tropper, han kunde 
skrabe sammen. Den 6. Oktober ved Daggry stod den neder
landske Styrke paa 600 Hestfolk og 400 Fodfolk udenfor 
Gyldenløves Kvarter i den nævnte By, uden at han havde 
Anelse derom. Da der blev gjort Allarm, og Fjenden trængte 
frem, søgte Gyldenløve, der selv havde besteget en usadlet 
Hest med en Pistol i Haanden, ved det yderste Heltemod at 
raade Bod paa den ved Overrumplingen frembragte Forvir- 
ring. Han trak sig tilbage til Byens Kirkegaard, hvor den 
sidste Kamp fandt Sted. Paa Fjendernes Opfordringer til 
at overgive sig svarede han med det stolte Raab: Hverken 
til Eder eller til nogen anden! Da ramtes han af en af de 
fjendtlige Officerers Skud og styrtede død af Hesten. Han 
var død som en Helt; ikke destomindre skaanede Fjenderne 
ham ikke og plyndrede ham til Skjorten. Senere blev hans 
Lig dog balsameret og begravet i Wesels Kirke*).

Saaledes havde dette ejendommelige Tog faaet en sørge
lig Ende. De Forhaabninger, som den unge krigslystne 
Kongesøn havde knyttet dertil, udslukkedes med hans Død i 
Kampens Hede, og de Forventninger, som hans Fader vel 
havde næret i Retning af at skade Nederlænderne, vare bievne 
til intet. At Christian IY havde laant sin Haand til et sligt 
eventyrligt Forehavende, var et Sjmiptom paa, at han endnu 
ikke havde tabt Lysten til de smaa skadelige Skridt, hvor- 
paa hans diplomatiske Historie er saa rig. Men paa ét Sted 
nærede man i Virkeligheden en større Glæde over Gylden
løves Nederlag, end hans Held, skjøndt fordelagtigt for det 
selv, vilde have frembragt; det var i Spanien. Thi her haabede 
man, at Kongens Hævnfølelse vilde blusse op samtidigt med 
Nederlændernes Harme. Kardinalinfanten gjorde sit for at 
puste til Ilden og forøgede sine Opfordringer til Kongen om * S.

*) Aitzema Y, 91 f. Steinen, Westphålische Geschichte II, 249. Slange
S. 1024 f. Arend III; 5,289. I et Brev fra Koln af 23. Oktobr. 
(P. A.) hedder det: Nous avons ici la maitresse dudit Christian 
Ulric, qui est au desespoir de ce désastre; il lui avait promis de la 
venir espouser en cette ville, mesme contre la volonté du roi de 
Danemarc.



nøjere Venskab1). Og nede i Madrid ventede man netop nu 
med en vis Begjærlighed paa et andet imødekommende Skridt 
fra Kongens Side, Ankomsten af en extraordinær Ambassadør. 
Thi i Begyndelsen af August var Hannibal Sehested afrejst 
til Spanien i denne Egenskab, efterat hans Instrux allerede 
var bleven udfærdiget i de første Dage af Ju li2). Det vidstes 
endnu ikke, hvad han havde til Formaal. Hvor ringe dette 
i Virkeligheden var i politisk Henseende, vidstes derfor heller 
ikke; men der var givet et vidt Spillerum for Fantasien, en 
vid Mark for Danmarks Fjender til at lade deres Harme og 
Bitterhed udvikle sig paa.

Og samtidigt hermed, nu da saameget nærmede Neder
landene til Sverig i fælles Modsætning til Danmark, havde 
Christian IV yderligere fornærmet Magthaverne i Naboriget. 
Ligesom han havde laant sin Haand til Gyldenløves Hver- 
vinger, saaledes havde han ogsaa laant den til Gustav Adolfs 
Enke, Maria Eleonoras Flugt fra det Rige, hvorover hun 
havde hersket som Dronning.

Det syttende Aarhundredes Midte er rig paa Tildragel
ser, hvori Kvinder spille en fremtrædende Rolle. Man tænke 
paa Maria Medici i Frankrig, paa hendes glimrende, af Ru
bens saa storartet forherligede Magtstilling, paa hendes Kamp 
med Richelieu og hendes paafølgende Flugt. Man tænke paa 
hendes Efterfølgerske som Enkedronning, Anna af Østrig, 
man forestille sig Elisabeth af Pfalz, Bohmens Dronning, 
eller Henriette Maria, Karl I af Englands Gemalinde, og den 
Indflydelse, de begge havde paa deres Ægtefællers Skæbne. 
Man mindes den Række Kvinder, der gave Frondekampen i 
Frankrig en saa ejendommelig Kolorit. Man vende Tanken 
mod Kirstine Munk og hendes Døtre i Danmark, man gaa 
videre mod Nord og rette Blikket mod Christinas eventyrlige 
Skikkelse paa Vasaættens Trone, hendes Regeringsfrasigelse 
og hendes, Gustav Adolfs Datters, Afsværgen af den protestan
tiske Tro. Og man betragte da tilsidst Christinas Moder, 
ligesom hende selv uden dybere Sympathi for den Mands

J) Kardinalinfantens ovfr. anf. Skrivelse af 28. Novbr.
2) Georg von Holte til Generalstaterne, Hamburg 21/3 1 Aug. (H. A.).

♦

Instruxen af Gliickstadt, 8. Juli (Spanien Nr. 11).



Tanker, som de begge vare saa nøje knyttede til, den ene 
som Datter, den anden som Hustru, men uden hendes glim
rende og lokkende Egenskaber, stolt og skinsyg, men uden 
Evner til at hævde sin Plads.

Det havde kun været en sørgelig Tilværelse, hun havde 
ført efter sin Ægtefælles Død. Hun var bleven udelukket 
fra Regentskabet, snart ogsaa fra Tilsynet med sin Datters 
Opdragelse, ja næsten fra Samkvem med hende. Utilfredshed 
med den Maade, hvorpaa hun behandledes, Nag mod de her
skende Rigsraader, særligt mod den mægtige Rigskansler, bo
rede sig dybt ind i hendes Sind. Det var i denne Stemning, 
at hun kom til at føle Sympathi for Planer, som vare hendes 
Uvenner imod; hun havde ivrigt interesseret sig for Tanken 
om en Ægteskabsforbindelse mellem Christina og Christian IY’s 
Søn Hertug Frederik1); hun var begyndt at se hen til den 
danske Konge, hendes Uvenners Modstander, som sin mulige 
Støtte, og hun var traadt i en venskabelig Forbindelse med 
den danske Resident i Stockholm, Peder Vibe. For denne 
var det ogsaa, at hun allerede i Aaret 1635 aabenbarede sit 
Forsæt om at ville forlade det Land, som det var blevet hende 
uudholdeligt at leve i 2). Yibe meddelte det uden Tvivl til 
sin Konge, hvem en slig Plan dog forekom for farlig, og han 
bestræbte sig vistnok i adskillige Aar for at formaa hende til 
at opgive den. I og for sig var det vel ham ogsaa snarest 
en Behagelighed at have en Forbindelse ved det svenske Hof, 
som dog altid paa en eller- anden Maade kunde skaffe sig og 
derved ham politiske Oplysninger3). I Sommeren 1638 rejste 
Enkedronningen til Goteborg, vistnok med den Hensigt at 
forlade Sverig, men opgav dog atter Planen. Fra 1639 antog 
hendes Beslutning imidlertid en fastere Karakter. Forhand
lingerne med Yibe bleve stadigt fortroligere, omend den danske 
Resident søgte at undgaa at vække for megen Opsigt. Chri
stian IY var vel endnu en Tidlang tilbøjelig til Forsigtighed; 
da var det imidlertid, at omtrent ved Aarsskiftet 1640 hans

9 Se dette Skrift II, 22.
2) Jvfr. Skand. Litterat. Selsk. Skrifter 1811 S. 77. Handl. ror. Skandin. 

hist. XXI, 40.
3) Jvfr. Fryxell, Handlingar I, 65 f.



Ubetænksomhed, maaske bestemt ved en vis Medlidenhed, 
rimeligvis dog ogsaa ved en Lyst til at ærgre Magthaverne i 
Sverig, sejrede over en koldblodigere Betragtning. Samtidigt 
med at Grev Valdemar Christian paa en Rejse til Sverig i 
Januar Maaned besøgte Maria Eleonora paa Gripsholm og 
umiddelbart efter dette Besøg paa en opsigtsvækkende Maade 
forlod Landet uden at tage Afsked hverken med den unge 
Dronning eller Formynderregeringen, meddelte Vibe efter sin 
Konges Befaling Enkedronningen, at Kongen var villig til at 
staa hende bi med Skibe til at rømme fra Sverig1). Maria 
Eleonora udtrykte sin Taknemlighed i de varmeste Udtryk, 
men var dog til Vibes Misfornøjelse mere tilbøjelig til at ville 
benytte Slædeføret i den forhaandenværende Vinter end til at 
vente, indtil Tøvejr tillod en Sørejse. Tre Gange i Løbet af 
Vinteren tænkte hun paa at iværksætte Elugten, men alle tre 
Gange maatte hun opgive det, blandt andet paa Grund af 
Sygdom. Imidlertid voxede hendes Spænding med den svenske 
Regering stadigt; det stigende Had hos denne til Danmark 
gjorde galt værre; under et Besøg i Nykoping, hvor Pfalz- 
grev Johan Casimir, Gustav Adolfs Svoger, i hendes ogChri- 
stinas Nærværelse havde angrebet Danmark, havde hun heftigt 
taget Ordet imod ham og klaget over, at hendes Datter stem
tes til Fjendskab mod fremmede Nationer2). Det var nu 
ogsaa Sommerrejsen, som i Overensstemmelse med Vibes Ønske 
fyldte hendes Tanker. Paa hendes Anmodning begav endog 
Residenten sig til Danmark for hos Christian IV helt at 
ordne Sagen. Han traf Kongen paa Rosenborg, og herfra gav 
denne sine endelige Befalinger. I al Hemmelighed fik Rigs
admiralen Instruxer om at lade Skibene «Patientia» og «Mare
katten» afgaa til Gotland; de skulde forsynes paa kongelig- 
Maade med Sølvtøj, Duge og lignende Ting fra selve Rosen
borg samt med Levnetsmidler. Samtidigt blev der truffet 
Foranstaltninger til at leje en Skude, som skulde skaffe Enke
dronningen fra den svenske Skjærgaard hen til Orlogsskibene 
ved Gotland; her skulde hun da sættes ombord i disse og 
føres til Preussen, til hendes Broder Kurfyrsten af Branden-

!) Yibe til Christ. IY, 2. Febr. (Fryxell, Handlingar I, 70).
2) Vibe til Christ. IV, 31. Marts (Koncept; Keg. 26, Sverig Nr. 115 a).



burgs Territorium. Skuden skulde først løbe ind i en Kjøb- 
stad for at erhverve sig en Toldseddel og derpaa under Paa- 
skud af Modvind søge til det Sted, som Vibe vilde opgive *).

Disse Ordrer bleve i den nærmest paafølgende Tid bragte 
i Udførelse. Imidlertid besøgte Enkedronningen for sidste 
Gang sin Datter paa Svartsjo og derefter paa Stockholms 
Slot. Her fik hun at vide, at den danske Skude var ankom
men i Skjærene; hun begav sig hurtigt tilbage til Gripsholm 
og lukkede sig inde med en af sine Hofjomfruer i sit Kam
mer, medens hun lod sin Hofpræst holde Bedetimer udenfor 
sin Dør. Allerede i Forvejen havde hun sørget for at holde 
Heste beredte; en Gang gjennem Haven var tæt behængt 
med Løv. Natten mellem den 23. og 24. Juli forlod hun da 
Slottet, gik med Jomfruen igjennem Havegangen ned til Van
det og lod sig sætte over dette; en af hendes Karle, der før 
havde været i Vibes Tjeneste, var tilrede paa den anden Side 
med Hestene. Den ejendommelige Kavalkade, af hvilken de 
to Kvinder vare sortklædte med hvide Slør for Ansigtet, tog 
Vejen ad Trosa og derfra videre til Daginge. Her ventede 
atter en af hendes Folk, der ogsaa tidligere havde tjent Vibe, 
med en Jolle og Matroser. To Mile derfra laa Skuden; da 
hun var kommen ombord, lettede den og stod mod Gotland, 
hvor Enkedronningen blev optagen paa Erik Ottesens Skib 
«Patientia».

Det havde været Christian IV’s bestemte Mening kun at 
hjælpe Enkedronningen til Flugt; det var Preussen, som han 
ventede, at hun skulde søge til. Men Enkedronningen vilde 
det anderledes, og Erik Ottesen var svag nok til at føje hende. 
Storm og Modvind nødte ham til at rette Kursen mod den 
pommerske og meklenburgske Kyst istedenfor mod. Konigs- 
berg eller Pillau. I 12 Dage laa han for Anker ved Trave- 
munde. Da han endeligt paany stak til Søs, ramtes han atter 
af Modbør; han maatte søge ind under Falster, og efter Enke
dronningens Ønske satte han hende her i Land i Nykjøbing, 
hvor hun blev modtagen som Gjæst af den udvalgte Konge, 
Prinds Christian og hans Gemalinde Magdalena Sibylla, der 
residerede her.

*) Christ. IY's egh. Brev til Korf. Ulfeldt, 6. Juni.



Kun med Utilfredshed erfarede Christian IY den ubudne 
G-jæsts Ankomst til sit Rige. Han trøstede sig blot med, at 
det var bedre at have hende i Nvkj øbing end i Kjøben- 
havn. Det var ogsaa et besynderligt Tilfælde, at Enkedron
ningen ved hans egen Medvirkning, men imod hans Villie 
havde slaaet sig ned i Danmark. I og for sig var hele Sagen 
af den Beskaffenhed, at den under rolige Tider ganske vist 
vilde have givet Anledning til lige saa talrige og lige saa 
urimelige Rygter som n u 1), men snart vilde have tabt sin 
Betydning. Under de forhaandenværende Forhold, hvor det 
var Christian IV’s Pligt ikke at give sig nogensomhelst Blot
telse, hvor det særligt maatte være hans Opgave ikke at vove 
sig ud paa nogen Bane, der kunde bringe Ubehageligheder og 
Farer, naar der ikke var forbundet den mindste Udsigt til 
Fordele dermed, blev Begivenheden til et politisk Moment af . 
ikke ringe Vægt. Det havde politisk talt kun lidet at betyde, 
at Kongen var uskyldig i Enkedronningens Beslutning at vælge 
Danmark til Opholdssted, naar det var uomstødeligt, at det 
var paa hans Foranstaltning og paa danske Skibe, at hun 
havde forladt Sverig. Heri laa Udfordringen til den svenske 
Regering. Det var et Naalestik; det saarede ikke, men det 
irriterede2).

Selvfølgeligt vakte Begivenheden en ikke ringe Opsigt; 
Danmarks Uvenner i det svenske Rigsraad forsømte ikke at

*) Om disse Rygter, der forvandlede Begivenheden til en Kjærligheds- 
historie og fablede om et paatænkt Ægteskab mellem Enkedronnin
gen og Christ. IY, og som vare udspredte baade i Hamburg, i Stock
holm og i Paris se Roe til Yane, 27. Aug., d’Avaux til Hertuginden 
af Savoien, 22. Aug. (Bougeant I, 433 f), til Avaugour, 12. Septbr. 
(P. A.). En Beretning fra Stockholm af 2. Aug. (Apelblad, Rese- 
Beskrifning ofver Saxen S. 47—52). Vibes Brev af 13. Aug. (Eryxell, 
Handlingar I, 76). Hugonis Grotii Epistolæ (Fol.) S. 647.

2) Om Enkedronningens Rejse se foruden de anf. Kilder Pufendorf 
S. 442 f. Anna Sofia v. Biilows Beretning af 8. Febr. 1643 (Handl, 
ror. Skand. hist. XXI, 39 ff). Relation om Flugten i Handl. ror. 
Skand. hist. XXI, 53 ff. Engelstofts Afhandl, i Skand. Litt. Selsk. 
Skrift. 1811 S. 1 ff, de der trykte Breve og Fants Bemærkninger 
dertil i Nyerups Rejser til Stockholm S. 219 ff. Vibes Breve i 
Fryxell, Handlingar I, 67—75. Maria Eleonoras Erklæring af 3.
Juni 1643 (Diplomat, i G. A.). De Willhem til Zuylichem, 25. Aug. 
1640 (Archives de la maison d’Orange 2. sér. HI, 295 f).



benytte Lejligheden til at uddybe Naget. Enkedronningens 
Flugt bidrog til at lette Sverigs Forbindelse med Neder
landene mod Danmark.

Stadigt tog ogsaa Uvenskabet mod Danmark en stær
kere og stærkere Flugt. Vel havde Aaret 1640 kun bragt 
færre stridige Sundtoldsager end det foregaaende Aar, men 
enkelte Domme og enkelte Standsninger af Kanoners Passage, 
indtil der var opnaaet Samtykke nede fra Christian IV i 
Grliickstadt, havde stadigt mindet om Stridsspørgsmaalenes 
Existens x). Langt værre havde dog paa dette Tidspunkt de 
almindelige politiske Forhold virket. Ved Efterretninger fra 
Salvius var jo den svenske Regering ble ven bekjendt med 
Pentzes og G-unthers Forhandlinger i Wien 1637. Christian 
IV’s Ønske om at opnaa en Udsoning i Tydskland mellem 
Kejseren og Stænderne havde sat ondt Blod i Sverig. Snart 
kom hertil Rygterne om Udviklingen af det venskabelige For
hold til Spanien. Den svenske Regering modtog Meddelelser 
om, at Kongen af Danniark var i Færd med at afslutte en 
Alliance med Spanien og England, som skulde gaa ud paa at 
tvinge Frankrig og Sverig til Fred, og om at hans Forhandlinger 
med de nedersachsiske Fyrster stode i Forbindelse dermed. 
Særligt var det Spiering, der fra Haag var ivrig med at sende 
slige foruroligende Efterretninger. Oxenstjerna ytrede i denne 
Anledning, at hvis han var sikker paa, at dette forholdt sig 
rigtigt, vilde han tilraade Fred paa hvilkesomhelst Betingelser 
med Kejseren og angribe Holsten og Skaane. Saa kom Be
retningerne om Gyldenløves Hvervinger; Oxenstjerna skjulte 
ikke sin Misfornøjelse dermed for Vibe2). Underligt nok 
var Frygten for Spanien og alt, hvad der stod i Forbindelse 
med dette Riges Planer, i dette Øjeblik særligt levende i Sve
rig, skjøndt netop Aaret 1640 betegner det store Vendepunkt 
i den Indflydelse, som den sydvestlige Linie af det habs- 
burgske Hus udøvede i Europa. Rigskansleren fremhævede i 
Raadet Spaniens formodede Planer mod Skotland; han ud

0 Strømfelt til Axel Oxenstjerna, 5. Juni, 26. Juni, 3. Juli (S. A.). 
Den sven. Reg. til Strømfelt, 19. Marts (S. K. R.). Christ. IV’s 
egh. Brev til Rentemestrene, 26. Aug. 

a) Vibe til Christ. IV, 21. Jan., 20., 31. Marts, 1. Aug. (Koncept; 
Reg. 26, Sverig Nr. 115 a).



viklede, at der var Fare for, at Kongen af England vilde 
overlade Spanien Skotland for at undertrykke dette Lands 
oprørske Indbyggere; hvis dette skete, vilde Spanierne spille 
Mester i Nordsøen og afspærre Hollænderne fra Sundet. Og 
hvorledes vilde da Danmarks Rolle blive? Selv om dette Rige 
nu kurtiserede Spanien for at skade Hollænderne og fik gode 
Ord til Gjengjæld, saa vilde det, hvormeget det end havde 
dominium maris septentrionalis, blive en Slave af Spanien, og 
med Tiden vilde det dandse fra Norge1). Men foreløbigt var 
dog Danmark netop paa Grund af sine spanske Forbindelser 
og sin Fremgangsmaade i Sundet farligt for Sverig. »Danus 
sætter sig paa vor Næse«, udbrød den gamle Rigsmarsk Jacob de 
la Gardie, og Axel Oxenstjerna lagde til: »Danmark behand
ler Svenskerne som Skoledrenge, det vil gjennem Tolden ud
suge Hollands og Sverigs Kraft for senere, naar det selv er 
stærkt og Sverig svagt, at angribe dette Rige. Man bør der
for møde de Danske i Forstuen, inden de komme ind i 
Huset, man bør klappe dem med Staalhandsker« 2).

Saaledes var altsaa Stemningen i den svenske Regerings 
Midte, da de nederlandske Gesandter efter den 13. Juli at 
have forladt Wismars Havn nogle Dage efter ankom til den 
svenske Kyst. Udenfor Stockholm modtoges de med Salut 
fra 8 Orlogsskibe, og da de vare komne i Land, bleve de be
handlede paa ~ den mest forekommende Maade. Endnu for
inden Gesandterne havde havt deres første Audiens, aabnede 
Axel Oxenstjerna den 23. Juli i Raadet en Forhandling om 
det tilraadelige i et Forbund med Nederlandene. Han med
delte Grundene til Ambassaden, nemlig at man ikke havde 
kunnet formaa Christian IY til at nedsætte Sundtolden til 
dens tidligere Fod og endog havde set sine Gesandter blive 
slet behandlede i Danmark; han fremhævede derpaa kort, at 
Følgen af et Forbunds Afslutning vilde være, at man maatte 
sende Gesandter til Christian IY for at forsøge en Inter- 
position; mislykkedes denne, maatte man gjøre, hvadForbun-

9

det krævede. Rigsmarsken Jacob de la Gardie tog strax 
Ordet for at bemærke, at Danmark ikke alene fornærmede

x) Den svenske Rigsraadsprotok., 3. Juli 1640.
2) Fryxell, Beråttelser VII, 228.



Nederlandene, men ogsaa Polen, Frankrig og Sverig; det var 
rigtigt at tage en Beslutning, som kunde indgyde Danmark 
Skræk. Da rejste Bigskansleren sig for i et længere Fore
drag overensstemmende med den Skik, som var almindelig i 
det svenske Rigsraad ved vigtigere Beslutninger, at udvikle 
Grundene for og imod uden bestemt at konkludere i nogen 
Retning. Grundene for Forbundet delte ban i fire Punkter. 
Først fremhævede han Christian IY’s fjendtlige Stemning; 
hele hans Hensigt, bemærkede han, er at fatte os i Haaret. 
Dernæst dvælede han ved Vigtigheden af, at Sverigs Handel 
og Industri ikke led Skade. »Vi kunne vel«, ytrede han med 
et vist- Humor, »ligge paa Landet og ryge og passe vore 
Gaarde og drikke godt 01, men det er ikke tilstrækkeligt til 
at værge vort Land. Danus har Sundet og derved Nøglerne 
til vor Opvæxt; for at forebygge det er det rigtigt at for
binde sig med Nederlandene«. For det tredie pegede han paa 
Sverigs Interesse af at forhindre Danmarks Magtforøgelse. 
Saameget som Danmark tog af i Styrke, saameget tog Sverig 
til. »Tolden er Kongen af Danmarks vigtigste Indtægt; der 
kunde være Grund til at tage den helt bort, men i hvert 
Fald er det vor Interesse ligesaavel som Hollands ikke at 
lade ham forøge den.« Som fjerde Argument og ganske vist 
ikke det mindste viste han endeligt hen til Fredsmæglingen 
paa Fastlandet og til den Fare, som den danske Konges 
maaske uundgaaelige Overtagelse af Interpositionen kunde 
frembyde, »Jeg vil lige saa gjerne«, udtrykte han sig med 
et drastisk Sving, »have Paven i Rom til Interponent i Tydsk- 
land som Christian IV ; hvis vi ville blive fri, er det bedst at 
være Interponenter for Hollænderne; da kunne vi gjøre ham 
ligesaa megen Fortræd, som han gjør os i Tydskland.« Der- 
paa vendte han sig til Grundene, der kunde tale imod et 
Forbund. Foreløbigt nævnede han kun to. »Nederlandene«, 
sagde han, »ville gjerne have os i Krig med Danmark, men en 
saadam Krig kan, naar den begyndes, medens vi endnu ere i 
Færd med den anden Krig, frembringe Tumult og Uvillie 
hos Folket.« Og dernæst: »vi kunne bruge vor Toldfrihed, 
medens de andre Nationer trykkes, til at forbedre vor Handel.«

Da Rigskansleren havde sluttet sin Tale, tog Jacob de 
la Gardie paany Ordet for Forbundets Afslutning og frem



hævede særligt den Risiko, Sverig ellers løb for siden at
maatte føre alene Krig med Danmark. Ogsaa Johan Skytte,
ellers Axel Oxenstjernas vanlige Modstander, tilraadede Alliancen,
men mente dog, at den ikke udelukkende burde være rettet imod
Danmark. Rigskansleren, hvis Sympathi uden Tvivl var
paa Forbundets Side, men hvis Forsigtighed og praktiske
Blik bød ham ikke at lade nogen Betragtning være uden
Overvejelse, fremhævede imidlertid endnu nogle Punkter, der

•  ___

burde gjøre Sverig forsigtigt. »Jeg savner Omsigt hos Hol
lænderne«, saaledes udtalte han sig omtrent. »Fra Foraaret 
forbøde de deres Kjøbmænd at sejle paa Danmark. Da jeg 
saa dette Forbud, tænkte jeg, at de vilde gaa Kongen af 
Danmark paa Halsen med 50 eller flere Skibe i Sundet eller 
ogsaa lade deres Handelsskibe gaa gjennem Beltet; men nu 
lade de dem sejle paa sædvanlig Maade og betale dobbelt 
Told. Ja, levede Gustav Adolf endnu, da vilde jeg ikke 
have saa store Betænkeligheder«, lagde han til, idet han saa 
at sige sænkede Fanen' for den store Afdødes Minde, »men 
nu er Sagen værre. Alle have deres Blikke rettede paa os, 
vi maa tage os i Agt for ikke at ødelægges i Forening med 
Skotter og Hollændere«. Det var de varsomme Ord, som 
Rigskansleren talte, men da saa Rigsraaden Åke Axelsson 
Natt och Dag, øjensynligt en Yen af Danmark, gjorde det 
sandeligt ikke uberettigede Spørgsmaal, om Svenskerne ikke, 
hvis det var dem, der havde Sundet, ligeledes vilde paalægge 
Told dér efter deres eget Behag, ligesom i Pillau, da repli
cerede Axel Oxenstjerna skarpt, at Danmark ikke oprindeligt 
havde mere Ret til Told i Sundet, end Frankrig og England 
havde til Told i Kanalen 1).

Dagen derefter, den 24. Juli, havde Gesandterne Audiens 
hos Dronningen. I en af Smiger overstrømmende Tale, der, 
om man vil, kun lidet passede sig for en fri Republiks Repræ
sentanter, prisede de Sverigs Magt, Kongeværdigheden, den 
svenske Nation og Christinas personlige Egenskaber. Yed 
Siden heraf hævdede de dog deres Mandanters Suverænitet 

- ved at beholde Hatten paa Hovedet under den største Del af 
Audiensen, hvilket ikke fandt Modsigelse fra svensk Side.

, tb Den svenske Rigsraadsprotok., 23. Juli.



Derefter bleve Gesandterne førte til Raadets Kammer, hvor 
de i Overensstemmelse med deres Instrux udviklede deres 
Lands Klager over Danmark og betonede Nederlandenes 
gamle Venskab. Da de havde forladt Slottet, gjenoptoges 
Diskussionen fra Gaarsdagen. Axel Oxenstjerna begyndte 
med at tilraade Forbundet, som forøvrigt endnu slet ikke 
formelt var blevet bragt paa Bane af Gesandterne; hans Bro
der, Bigsdrosten Gabriel Oxenstjerna, sluttede sig til ham og 
mindede om, at Gustav Adolf i sin Tid havde sluttet For
bund med Nederlandene for at hindre Danmark fra at voxe 
i Magt. Da lød der paany en modsat Røst fra Åke Axelsson, 
der saa lidet var berørt af sine Landsmænds Antipathi: Naar 
Danmark voxer, voxe vi ogsaa. En slig Udtalelse af Soli
daritet mellem de to nordiske Riger kunde Axel Oxenstjerna 
ikke finde sig i at høre; for ham var Sverig og Danmark 
alt andet end solidariske, de vare for ham kun Fjender, 
Fjender til Døden. Med Heftighed svarede han: Vi voxe af 
vort eget Land, men Danus voxer af vor og andres Marv og 
Blod. Derpaa gav han sig til at fortælle om den Maade, 
hvorpaa Kongen af Danmark ifjor havde behandlet de neder
landske Gesandter. Dog standsede han sig selv ligesom for 
ikke at fremkalde uovervejede Beslutninger og lagde ikke 
Skjul paa, at Peder Vibe havde forsikret ham om sin Konges 
Beredvillighed til at gjøre Indrømmelser, hvis Generalstaterne 
vilde sende Gesandter til ham ; selv de danske Forhandlinger 
med Spanien saa han i et mildere Lys og gjorde opmærksom 
paa, at han troede, at de mest gjaldt Handelssager1).

I de næste Dage begyndte de egentlige fortrolige Sam
taler med Ambassadørerne. Fra begge Sider undgik man 
først at tale om Forbund. Oxenstjerna optraadte med en 
vis Tilbageholdenhed og tilraadede Forlig. Gesandterne ledede 
Tanken hen paa Muligheden af at undgaa Sundet paa de 
forskjellige i deres Instrux omtalte Maader; de sloge paa at 
ville befolke Goteborg og oprette en Stapelplads der til Lan
dets store Fordel. De svenske Statsmænd forholdt sig dog 
tvivlende til Kanalplanerne, omend Tanken vistnok til
talte Axel Oxenstjerna, og de bleve endeligt afviste som

1) Den svenske Rigsraadsprotok., 24. Juli«



upraktiske1). Imidlertid fandt der den 27. Juli en afgjørende 
Forhandling Sted i Rigsraadet. Johan Skytte begyndte med 
at fremføre nogle Indvendinger. Men saa greb Axel Oxen- 
stjerna Ordet, aflagde sine tidligere Betænkeligheder og til- 
raadede med Iver et Forbund med Nederlandene. Om Efter
middagen blev der saa taget den Beslutning at indgaa en 
Alliance; dog gjaldt det at faa Gesandterne til at tilbyde 
den, selvfølgeligt for at opnaa de bedst mulige Yilkaar2). 
Da rykkede endeligt ogsaa, dog som det synes paa Foranled
ning fra svensk Side3), de hollandske Gesandter frem med 
Forslag om Forbund. I al Hemmelighed bleve Forhand
lingerne førte, medens man dog fra den svenske Regerings 
Side gjorde alt for at sætte ondt Blod i Befolkningen mod 
Danmark4). Interessantest af de Ytringer, der faldt, var 
Boreels om, at ingen Stat havde nogen Ejendomsret til Havet5). 
I  over en Maaned varede Underhandlingerne, indtil man 
endeligt den 1. September kom til Enighed om Forbundet.

Det var i visse Maader et højst ejendommeligt Forbund. 
Det var rettet væsentligst mod Danmark, maaske ogsaa, om 
end i ringere Grad, mod Spanien, men ingen af disse Magter 
var nævnet i det, særligt ikke Danmark. Det hed i det, 
at det var afsluttet for at hævde Sejladsens og Handelens 
Frihed og Sikkerhed i Østersøen og i Nordsøen indtil Kana
len og for at forsvare og bevare de to kontraherende Parters 
Lande, Rettigheder og Friheder saavel til Lands som til 
Yands. Hvis derfor Handelens og Sejladsens Frihed paa de 
nævnte Have led nogen Hindring eller Krænkelse, eller de 
to Magter og deres Undersaatter hesværedes i den fri Ud
øvelse af deres Sejlads og Handel imod Folkeretten, antagne 
Sædvaner eller erhvervede Privilegier, da skulde den af Par
terne, der led Uret, meddele den andet det; først skulde de 
da begge paa en venskabelig Maade forsøge paa at overtale

J) Aitzema V, 56. Arend III; 5, 292. Styffe, Om Sveriges kanalbygg- 
nader S. 60. Fryxell, Handlingar I, 75, 77.

2) Den svenske Rigsraadsprotok., 27. Juli.
3) Aitzema Y, 56.
4) Fryxell, Handlingar I, 77.
5) Maris nulla est proprietas, nulla maria sunt propria (Rigsraadsprotok., 

31. Juli).



den, der voldte Uretten, til at lade være dermed; mislykkedes 
dette, skulde de med al den Magt, som de kunde samle til 
Lands og til Vands, søge at hævde Friheden paa de nævnte 
Have og ikke afstaa fra deres Forehavende, førend den for
urettede Part havde erholdt Erstatning, og Handelens og Sej
ladsens Frihed var gjenoprettet. Hvis imidlertid Striden var 
hleven hilagt i Mindelighed, men den Magt, som havde maattet 
give efter, senere under et eller andet Paaskud for at hævne 
sig begyndte en Krig mod den ene af Parterne, da skulde 
den anden Part først forsøge paa at forehygge Krigen ved 
Mægling og, hvis det ikke lod sig gjøre, da staa den første 
hi til Lands og til Vands. En anden Mulighed var det 
imidlertid, at en af Parterne af andre Grunde end dem, for 
hvilke Traktaten afsluttedes, indvikledes i Krig med en eller 
anden Fyrste eller Republik, og denne Strid ej heller kunde 
bilægges ved Mægling; i saa Fald skulde den anden Part 
staa sin Forbundsfælle bi i Krigen, dog med det Forbehold, 
at den ikke skulde være forpligtet til andet end til at yde 
Subsidier og ikke til at blande sig i Forbundsfællens private 
Stridigheder eller afbryde Venskab eller Handel med dens 
Fjende, dog herfra undtaget Handel og Sejlads paa blokerede 
eller belejrede Pladser. Under ingen Omstændigheder maatte 
dog nogen af Parterne staa den andens Fjende bi paa nogen 
Maade med Raad eller Daad, med Penge, Soldater, Skibe, 
Matroser eller Ammunition. Forbundet skulde vare i femten 
Aar og ikke være til Skade for nogen af Parternes Rettig
heder eller for Sverigs Herredømme over Østersøen. Disse 
vare de væsentligste Artikler af den egentlige Traktat. Her
til var der imidlertid endnu knyttet nogle enkelte Bestem
melser angaaende den Hjælp, som Parterne skulde yde 
hinanden i de Krigstilfælde, der ikke vare foranledigede ved 
Traktatens Formaal. Hjælpen skulde da bestaa i 4000 Mand, 
som den modtagende Part dog skulde kunne faa for en Del 
erstattede med Penge, Skibe eller Munition; hvis den ydende 
Part imidlertid selv var angreben i sit eget Land, skulde den 
ikke være forpligtet til at stille Tropperne1).

Saaledes havde altsaa Sverig og Nederlandene forbundet 2

2) Traktaten trykt hos Aitzema V, 57—64.



sig mod Danmark. Hadet til Naboriget, Følelsen af, at den 
naturlige Modsætning til dette, skærpet ved Christian IY’s 
Intervention i Begivenhederne paa Fastlandet og ved hans 
Forholdsregler i Sundet, tidligere eller senere vilde føre til 
en Krig, Frygten for under en saadan at komme til at staa 
ene havde vundet Overhaand over de Betænkeligheder, som 
kunde rejse sig mod at blive nødsaget til at tage Parti i 
Stridigheder, som tildels vare Sverig uvedkommende, og som 
endog paa visse Maader kunde blive til en Fordel for det 
selv. Sverig kunde med Tilfredsstillelse se hen til, at Dan
marks Politik havde knyttet Nederlandene til det, uden at

%

det havde behøvet at bringe noget Offer med Hensyn til det 
Punkt, der hidtil havde skilt det fra dem, nemlig Østersø- 
toldene.

For Danmark var Forbundet en særdeles betydningsfuld 
Begivenhed. Fra dette Øjeblik var, hvad der i det fore- 
gaaende er kaldt Danmarks nordiske Politik, nøje knyttet til 
dets Stilling til Fastlandsspørgsmaalene, og det paa en Maade, 
som ikke var til dets Held. Christian IV havde ikke havt 
tilstrækkeligt aabent Øje for den Fare, der kunde true fra 
denne Kant. Det fortaltes endog, at han, da han hørte om 
Ambassaden til Sverig, havde ytret, at han dog ikke troede, 
at de svenske Stænder vare saa taabelige, at de vilde under
handle med Greneralstaterne 0. Snart indløb der dog for
uroligende Meddelelser fra Peder Vibe. H an1 berettede om 
den store Hemmelighed, hvormed Forhandlingerne dreves; 
da Gesandterne toge Afsked i Begyndelsen af September, 
havde de faaet »Dronningens Medailler«, besatte med Dia
manter, samt kostbare Guldkjæder. Hurtigt fik han ogsaa 
saa meget at vide, at der var sluttet et Forsvarsforbund, men 
hvori dettes enkelte Artikler bestode, var det ham ikke 
muligt at erfare trods de Forbindelser, han ved sine Bestik
kelser havde i den svenske Administration. Det var kun en 
ringe Trøst, at Johan Skytte skulde have udtalt sig imod 
Forbundet; thi hos de indflydelsesrigeste Mænd som Axel 
Oxenstjerna og Gabriel Oxenstjerna var Stikordet øjensynligt 
et andet; dér hed det malius prævenire quam præveniri,

r) Gesandterne til Generalstaterne, Stockholm 8. Septbr. (H. A.).
Fridericia: Danm. ydre polit. Hist. II. 17



og Tanken herom blev mere og mere levende. Rygter gik 
ogsaa om, at Foraaret vilde bringe Krig, Sverig vilde da 
falde ind i Skaane og Halland, medens Hollænderne skulde 
angribe Sjælland1).

Disse Efterretninger, baade de sande og de falske, kunde 
ikke andet end frembringe en vis Uro i Danmark. Rigs- 
raadet, der næppe uden Betænkelighed havde set den Del, 
Kongen havde havt i Enkedronningens F lug t2), modtog en 
Opfordring fra de i Viborg i Oktober Maaned samlede Be
fuldmægtigede for Adelsstanden til at sørge for Bilæggelse 
af al Strid med Naboerne3). Da Raadet selv i de første 
Dage af November var samlet i Kolding og der hørte Kon
gen omtale Forholdet til Sverig med nogen Uro uden dog, 
som det synes, at berøre den nederlandske Alliance, lagde 
det Vægten paa denne,' opfordrede Kongen til at bilægge al 
Misforstaaelse med Naboerne og særligt med Generalstaterne 
for at skille dem fra Sverig 4). At det Gesandtskab, bestaaende 
af Korfitz Ulfeldt og Gregers Krabbe, som i August var 
sendt til England for at søge at tilvejebringe en Udso
ning mellem Karl I og Parlamentet og derved lette Mulig
heden for en eventuel engelsk Hjælp til Danmark, var vendt 
tilbage i November uden at have udrettet noget, var heller 
ikke beroligende5). Christian IV. bestemte sig ogsaa til at 
undersøge Stemningen i Stockholm. Da Jørgen Vind ved 
Aarsskiftet tillige af andre Aarsager afsendtes til Sverig,

*) Fryxell, Handlingar I, 77—84. Vibe til Christ. IV, 3. Novbr. (Reg.
26, Sverig Nr. ] 15 a). "

2) Se dets Skrivelse til Kongen af 24. Aug. (Skand. Litter. Selsk. Skrif
ter 1811 S. 74—76).

*) Indlæg af 4. Oktobr. (Oluf Daas Provindsiallandebog, U. B., Add. 
Fol. Nr. 96).

4) Indlæg af 1. Novbr. (Rigens Raads Br. Fase. 49).
5) Instrux for Gesandterne, 6. Aug. (England Nr. 47), med Kongens egh. 

Biinstrux af 9. Aug. Ulfeldts og Krabbes Relation, Kbhvn. 12. Decbr. 
1640 (England Nr. 48). Karl I’s Rekreditiv, 1. Oktobr. (England 
Nr. 34). Cracau til Generalstaterne, 1., 15. Decbr. (H. A.). JVfr. 
Ove Juels Rejseberetning i Hist. Tidsskr. 3. R. IH, 492—97. Op
rindeligt havde Kongen tænkt paa at bruge Hannibal Sehested som 
Gesandt (egh. Brev til Ulfeldt af. 19. Marts). Fr. Gunther var med 
som Sekretær.



fik han Ordre til at skaffe sig Oplysninger om Forbundet. 
Som det var Meningen, indtraf Vind til den svenske Hoved
stad omtrent samtidigt med, at de svenske Stænder vare ind
kaldte til et Møde. Men Regeringen havde netop efter
nogen Divergens i dens egen Midte besluttet at forelægge 
Forbundet med Nederlandene til Vedtagelse af Stænderne. 
Axel Oxenstjerna havde særligt vidst at vinde Gejstligheden 
derfor; han havde i skarpe Udtryk udmalet den Fornær
melse, Christian IV havde tilføjet Sverig ved at støtte Enke
dronning Maria Eleonoras Flugt, og fremhævet det utaalelige 
i, at han ved Anvendelse af alle mulige Rænker søgte at 
konfiskere de svenske Varer og Skibe. Følgen var ogsaa 
bleven, at Stænderne havde antaget Forbundet*), og Jørgen 
Vind, der for øvrigt ikke officielt, men kun i private Samta
ler havde forespurgt om Alliancen2), havde ikke i dette Punkt 
bedre Held med sig end i de andre ham betroede Hverv. 
Ligesom Ambassaden mislykkedes med Hensyn til de konti
nentale Spørgsmaal, saaledes var det samme Tilfældet i Sund
toldsagen og hvad dermed stod i Forbindelse. Først i Maj 
Maaned undertegnedes dog den svenske Ratifikation af For
bundet 3).

I Nederlandene havde Generalstaterne foretaget Ratifika
tionen i Januar. De Betænkeligheder, som enkelte Stater havde 
derimod, vare bievne overvundne ved Efterretningen om den 
danske Ambassade til Sverig, maaske ogsaa ved de dristige 
Udtalelser fra de nederlandske Gesandter, der vendte tilbage 
fra dette Rige, og som endog sloge paa, at man burde sætte 
en fuldstændig Frihed for Sundtolden igjennem4).

Under alt dette havde Hannibal Sehesteds Ophold i Spa
nien tiltrukket sig en ikke ringe Opmærksomhed. En dansk 
Ambassade til Spanien maatte i og for sig ogsaa synes en sær
deles' betydningsfuld Begivenhed; den maatte synes det sær-

*) Fant, Samlingar I, 62 ff, 93 f. Handl. ror. Skand. hist. XXI, 55 fif.
Fryxell, Handlingar I, 84. Fryxell, Beråttelser VII, 229.

*) Den sven. Reg. til Salvius, 30. Jan. 1641 (S. R. R.). Den svenske 
Rigsraadsprotok., 26. Jan.

3) Aitzema V, 73.
4) Aitzema V, 231. Arend IH; 5,294. Tanke til Reventlov, 18/25 

Novbr. 1640 (Holland Nr. 67).



ligt paa Grund af Tidspunktet og paa Grund af de forskj el
lige Omstændigheder, der vare gaaede forud. Hvis man 
imidlertid havde kjendt Hannibal Sehesteds Instrux, vilde 
Opfattelsen dog have været noget anderledes; thi denne Instrux 
bevægede sig i Virkeligheden næsten slet ikke paa det poli
tiske Omraade. Gesandten skulde, paa samme Maade som 
Gyldenløve tidligere i Brussel, beklage sig over den Overlast, 
der var tilføjet danske Skibe af spanske og dunkerqueske 
Kapere, kræve Erstatning derfor og navnlig paatale Skibet 
Christianshavns Beslaglæggelse af Gouvernøren paa Teneriffa 
under dets Rejse til Ostindien. Dernæst skulde han søge at 
komme overens med den spanske Regering om visse Aftaler, 
der kunde sikre den fremtidige danske Handel paa Spanien 
ved Ansættelse af residerende Konsuler i Havnene og ved 
Privilegier til Kongens Undersaatter i Lighed med dem, 
Tydskere og Englændere havde. Fremkom den spanske Re
gering derimod med andre Forslag — og herved tænktes 
naturligvis paa Forslag af politisk Natur —, skulde Sehested 
kun tage dem ad referendum. Hvad der laa i denne In
strux, var Ønsket om at fremme den danske Handel paa 
Spanien; særligt tænkte Kongen sig denne dreven fra Gliick- 
stadt; han kunde derved haabe tillige at skade Hamburg. 
»Gaar dette, som nu for er, som det med Guds Hjælp vel 
gjør, da bliver Gluckstadt en By og Hamburg en Landsby«, 
havde han med dristige, omend langtfra begrundede Forhaab- 
ninger skrevet til Korfitz Ulfeldt i de Dage, da han var op
tagen af Gyldenløves Hvervinger og af Forberedelserne til 
Sehesteds Ambassade *). Men ved Siden heraf gik dog ogsaa 
uden Tvivl Tanken om at skræmme Holland ved at nærme 
sig til Spanien, »mit Spanien externe schrecken«, som hans 
Agent i Hamburg, Martin Rasch, der næppe var uden Ind
flydelse paa Kongens Politik, havde udtrykt det* 2). Heri be
stod Gesandtskabets politiske Karakter. Men i det hele var 
det sikkert, at det mere syntes at betyde noget end 
virkeligt gjorde det. Spørgsmaalet var imidlertid, om Chri
stian IY’s hele Stilling tillod ham at vække Fiktioner.

*) Egh. Brev af 17. Juni.
2) Brev af 21. Marts 1640 (G. A.).



Det var et stort og glimrende Følge, paa over 60 Per
soner, der ledsagede Hannibal Sehested, saa stort, at han af 
Pengenød maatte sende en Del af det hjem længe før sin 
egen Hjemrejse1); Kongens uægte Søn, Hans Ulrik Gylden
løve, mange danske Adelsmænd, deriblandt Ejler Ulfeldt, der 
skulde forblive i Spanien som dansk Resident2), og Otte 
Krag, der fungerede som dansk Sekretær, hørte dertil. Rejsen 
synes at have voldet en Del Besværligheder, Sehested klagede 
over Styrmændenes »store Forseelse, Vanvittighed og Uerfaren
hed« saavel ved den flanderske som ved den galiziske Kyst3). 
Corunna blev anløbet i den første Halvdel af September; der
fra toges saa Vejen til Madrid, hvortil Gesandtskabet ankom 
i Midten af Oktober. Paa Grund af Titelstridigheder varede 
det nogle Uger, inden det holdt sit Indtog i Hovedstaden; 
men da Sehested havde opnaaet, at Premierministeren, Greven 
af Olivares, tilstod ham Excellencetitlen, foregik Indtoget. 
Det var omgivet med stor Pragt, saaledes som Sehested 
yndede det og vedblev at optræde med under hele Opholdet.

Det var i mange Maader et heldigt Øjeblik til at indlede 
Forhandlinger med Spanien, naar man vilde opnaa Ind
rømmelser af dette Rige. Aarene 1639 og 1640 betegne Om
slaget i Spaniens Magtstilling i Europa. Længe havde ganske 
vist den virkelige Kraft langtfra svaret til de Forestillinger, 
der knyttede sig til Spaniens Navn, men det var først med 
de nævnte A ar, at ikke alene Forestillingerne begyndte at 
svinde for fremmedes Øjne, men at man ogsaa hjemme blev 
klar paa, hvor lidet Styrke der endnu var tilbage. Det store 
Nederlag i Nordsøen, paafølgende Tab til Lands i Artois og i 
Italien, derpaa Urolighederne i Katalonien og truende Be
vægelser i Portugal vare Kjendemærker paa den forandrede 
Stilling. Under disse Forhold ønskede man i Spanien at 
gribe nye Alliancer, naar de maatte tilbyde sig. Man haabede 
levende ved det spanske Hof, at et sligt Tilbud var Meningen 
med det danske Gesandtskab, man haabede det saameget

9  Sehested til Christ. IY, * 7 * 9/17, 10/20 Decbr. (Spanien Nr. 11). Jvfr.
Slange S. 1027.

2) Bestalling af 8. Juli 1640 (Sjæll. Beg.).
9) Sehested til Christ. IY, 14/24 Septbr. (Spanien Nr. 11).
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mere, som man saa, hvor spændt Danmarks Stilling var til 
Nederlandene.1) Det maatte blive Hannibal Sehesteds Dyg
tigheds Sag at benytte disse Forhaabninger paa den bedste 
Maade til sine Formaals Opnaaelse.

Sehested begyndte sine Forhandlinger med at udvikle 
de Punkter, som vare angivne i hans Instrux. Men han blev 
hurtigt af de Kommissærer, der forhandlede med ham, mødt 
med Spørgsmaalet, om hans Legation ikke havde andre Op
gaver end Handelen og Trafiken; thi disse Sager kunde let 
ordnes. Sehested svarede ikke uden en vis Forbeholdenhed, 
at i hvert Fald maatte en saadan Ordning gaa forud, og han 
tilføjede en Trusel om, at Kongen ellers vilde afbryde sine 
Undersaatters hele Handel paa Spanien. Han fik Lejlighed 
til nærmere at udvikle sine Meninger, da han i Slutningen 
af November havde Audiens hos Kong Philip IV, der modtog 
ham .paa en yderst formel Maade. Han fremsatte først en 
Klage over den Langsomhed, hvormed han blev behandlet, 
idet man trak Sagerne ud fra Dag til Dag; dernæst for
svarede han Fordringerne paa Erstatning for den Skade, der 
var tilføjet den danske Skibsfart og Handel, og gjorde op
mærksom paa, at den maatte være den første Betingelse for 
at komme til en god Traktat mellem Rigerne. I  store Træk 
skildrede han dernæst den Interesse, Spanien vilde have af 
et venskabeligt Forhold til Danmark. Danmark og Norge 
vare mægtige Stater, de havde stor Rigdom paa Varer, som 
Spanien ikke kunde undvære. Befragtede Spanierne norske 
Skibe, vilde de paa Grund af disses Neutralitet opnaa Sikkerhed 
mod deres Fjender. Kunde det lade sig gjøre, at spanske 
og danske Skibe selv besørgede til Spanien de Varer, som man 
havde maattet lade Hollænderne faa Tilladelse til at indføre, 
og kunde paa den anden Side Danmark overtage hele den 
nordiske Salthandel, da vilde Hollænderne lide stor Skade 
derved. Hvis Kongen af Danmark derimod ikke fik Er
statning samt Satisfaktion ved, at der tildeltes Voldsmændene *)

*) Jvfr. den venetianske Gesandt Aloise Contarinis Relation om For
holdene i Spanien 1638—41 i Barozzi e Berchet, Relazioni degli 
stati Europei lette al senato dagli ambasciatori Veneti, Serie I, 
Spagna, II, 116.



Straf, da havde han Midler til at tilføje Spanien den største 
Skade, naar han forbød saavel sine egne Skibe at fare paa 
Spanien som de hollandske at bringe danske Yarer derhen; 
ja Kongen havde endnu en Udvej, den nemlig at alliere sig 
med Frankrig og Nederlandene og hævne den tilføjede Spot 
og Skam ved Angreb paa Indien og Flandern1).

Det er vel næppe rimeligt, at man fra spansk Side har 
tillagt disse ejendommelige Trusler overmaade megen Yægt, 
men man forøgede sin Iver efter at komme til Bunds i Am
bassadens egentlige Formaal. Nogle Dage efter Audiensen 
forespurgte Greven af Olivares ligefrem, om Danmark ikke 
var tilbøjelig til at slutte Forbund med Spanien mod Neder
landene. Men han kom ikke videre dermed. Hannibal Se- 
hested svarede med Henvisning til sin Instrux, der kun til
lod ham at forhandle om Skadeserstatning og fremtidige 
Privilegier for de danske Undersaatter; han tilføjede, at hans 
Konge ikke paatænkte uden tvingende Anledning at bryde 
Freden med nogen Stat; desuden vilde en Overenskomst om 
Handelen ramme Nederlandene langt føleligere end en Krig; 
men vilde Kongen af Spanien desuagtet ikke opgive For
handlingerne om en saadan, da kunde han prøve paa Af
sendelsen af et Gesandtskab direkte til Danmark, han selv 
kunde kun tage Sagen ad referendum.

Saaledes havde Hannibal Sehested afvist det Punkt, som 
var hans Mission uvedkommende, uden dog rent at betage 
Modparten Forhaabninger for Fremtiden. Han overleverede 
derefter et Udkast til en Traktat angaaende de Danskes 
Handel paa Kongen af Spaniens Lande, hvorefter der blandt 
andet skulde tilsikres dem alle de Privilegier, som nogen 
anden Nation nød. Herom og saa om Løsgivelsen af Skibet 
Christianshavn, om Afstraffelsen af Gouvernøren paa Teneriffa 
samt om Erstatningskravene førtes nu Forhandlingerne i den 
nærmest følgende Tid. Hannibal Sehested gjorde med Hen
syn til det sidste Punkt Fordring paa 500,000 Rdlr.; det be
svaredes fra spansk Side med et Tilbud om, at alle Klagerne 
over Sørøverierne skulde henvises til Domstolene, medens

J) Foruden Han. Sehesteds ndfr. nævnte Relation er her benyttet Af
skriften af hans Tale (Spanien Nr. 11).



Kongen af Spanien vilde forære Christian IV 100,000 Daler 
i spanske Varer. Et Spørgsmaal, der særligt gav Anledning 
til Strid, var, hvorvidt de i Danmark bosatte Hollændere 
skulde nyde de samme Rettigheder som Kongens, øvrige 
Undersaatter. Sehested holdt bestemt derpaa, men det af
sloges lige saa bestemt af de spanske Kommissærer.

Underhandlingerne trak imidlertid ud i adskillige Maa- 
neder. En Mængde forskjellige Omstændigheder var Skyld 
deri. Selve den spanske Administration var yderst langsom; 
Sagerne maatte passere mange forskjellige Led af den, før
end der kunde tages en endelig Beslutning. Hvad Skibet 
Christianshavn angaar, da knyttede sig til dets Anholdelse 
Ønsket om at afbryde fremmed Handel paa Ostindien; ad
skillige af de fornemste Ministre ønskede desuden at opret
holde den Dom, som det spanske Admiralitet allerede havde 
fældet, og hertil kom, at den tiltalte Gouvernør paa Teneriffa 
var beslægtet med flere af de indflydelsesrigeste Mænd. Men 
til at forhale Sagen bidrog vistnok ogsaa, at netop under 
Hannibal Sehesteds Ophold to vigtige Begivenheder bragte 
det spanske Hof i den største Uro. Det var Katalonierne, der 
satte Kronen paa deres oprørske Bevægelse ved at underkaste 
sig Frankrigs Beskyttelse, og det var Portugiserne, der i 
Slutningen af November rejste sig til Kamp for deres Uaf
hængighed under Hertugen af Braganza. Hvor meget man 
end i Philip IV’s Omgivelser søgte at berolige sig med, at 
denne sidste epokegjørende Begivenhed kun betød en Tilvæxt 
for den spanske Krone ved at berettige den til at beslaglægge 
den nævnte Hertugs store Besiddelser, saa maatte man dog 
snart se Tingen fra en anden Side og føle sin Magtesløshed 
overfor en Revolution, der fravristede det habsburgske Hus 
en saa vigtig Landsdel. Hannibal Sehested kom til umiddel
bart at føle Virkningerne heraf, ikke alene ved, at det spanske 
Hof kun i en ringere Grad kunde sysselsætte sig med hans 
egne Sager, men ogsaa derved, at han blev opfordret til at 
formaa sin Konge til at love at anholde den Gesandt, som 
man ventede, at den ny Hersker i Portugal vilde afsende til 
Danmark, samt til at støtte Spanien ved imod Betaling at 
udruste Skibe imod Oprørerne; hvis Christian IV ikke vilde 
gjøre dette sidste, burde han idetmindste tillade Philip IV at



fragte private danske Skibe. Sehested tog ogsaa disse Sager 
ad referendum; men omend han forsikrede, at hans Konge 
ikke vilde handle anderledes imod Hertugen af Braganza, end 
hans Yenskab med Philip IV tillod, gav han dog ingen Ud
sigt til, at Hertugens Sendebud vilde blive anholdt i Dan
mark.

Trods de forskelligartede Vanskeligheder, som saaledes 
rejste sig imod et Udbytte af Ambassaden, lykkedes det dog 
endeligt Hannibal Sehested i Begyndelsen af Marts at komme 
til et Resultat. Gouvernøren paa Teneriffa blev afsat fra sin 
Post. Kongen af Spanien henviste de forskj ellige Kapersager 
til Undersøgelse i Briissel og lovede at overlade Christian IV 
som foreløbig Erstatning 100,000 Dir. i Salt. Saltet skulde 
leveres paa gunstige Vilkaar i Løbet af fire Aar med en 
Pjerdedel hvert Aar. Ved Siden heraf blev der den 9de 
Marts afsluttet en Handelstraktat. Efter denne skulde Kongen 
af Danmarks Undersaatter kunne handle frit og uden Ind
skrænkninger i Kongen af Spaniens Lande; dog havde Han
nibal Sehested maattet afstaa fra sin Fordring paa, at denne 
Ret ogsaa gjaldt for Hollændere, der havde bosat sig i det 
danske Rige; disse undtoges tvertimod. Derimod maatte og
saa danske Krigsskibe løbe ind i spanske Havne, dog ikke et 
større Antal samlede end sex. Ingen Skipper maatte for- 
trædiges for sin Religions Skyld. Alle Varer skulde forsynes 
med Certifikater for at forebygge, at Spaniens Fjender benyt
tede sig af Traktaten. Thi disses Ejendom skulde vedblive 
at være Kontrabande; men selv om denne konfiskeredes, 
maatte. dog ikke de ombordværende Personer eller Skibene 
anholdes. For at fremme Trafiken skulde begge Magter an
sætte Konsuler i hinandens Havne. Hvad Dunkerquerne an- 
gaar, paatog den spanske Regering sig et Løfte om, at de 
skulde afholde sig fra at tilføje danske Skibe Vold, men til 
Gjengjæld havde Hannibal Sehested gjort den ikke uvigtige 
Indrømmelse, at Kongen af Danmark skulde behandle dem 
som sine Venner og tillade dem at løbe ind i danske Havne 
med de Priser, de havde taget udenfor de danske Strømme; 
Kongen forpligtedes endog til paa sit Territorium at forsvare • 
dem mod alle Fjender. Hertil kom endnu en anden Bestem
melse af politisk Natur, idet begge Kroner lovede ikke at
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slutte nogen Fred eller Stilstand uden den anden Parts Del
tagelse, hvis Tiden tillod det, og heller ikke imod den anden 
Parts Interesser1).

Efter at have modtaget store Foræringer, forlod Hanni
bal Sehested, dog først i Maj Maaned, Madrid. Han lagde 
Vejen over Frankrig, England og Briissel og kom tilbage til 
Danmark i Ju li2). Til en vis Grad kunde han og Christian 
IV med ham være tilfredse med de opnaaede Resultater. Der 
var sluttet en Handelstraktat, som indeholdt Muligheden for 
et lettere Handelssamkvem mellem Danmark og Spanien, 
omend den nærmere Afgjørelse af forskjellige Forhold vist
nok var Fremtiden forbeholdt3); en ikke saa ganske ringe 
Skadeserstatning var tilsikret Kongen, omend dens Erlæggelse 
gav Anledning til mange Bryderier og mange Forviklinger4), 
og der var opnaaet Sandsynlighed for at være mindre udsat 
for Dunkerquernes Overgreb. Til Gjengjæld var der ganske 
vist gjort en Indrømmelse med Hensyn til de dunkerqueske

!) Traktaten er trykt hos Dumont VI; 1, 209—11. Hvor ingen særlige 
Kilder ere angivne, er forøvrigt benyttet til Gesandtskabets Historie 
Hannibal Sehesteds Eelation (Aarsberetn. fra Geheimearch. V, 1—67) 
og Sperlings Selvbiografi (Suhms nye Samlinger HI, 216 ff). Jvfr. 
Slange S. 1027—34, 1084—87.

2) Slange S. 1087. Cracau til Generalst., 27. Juli (H. A.).
3) Vel løde Traktatens Ord paa, at Eetten til Handelen gjaldt alle de 

Lande, der stode under den spanske Krone; dog havde man ikke alene 
under Forhandlingerne med Sehested vedblivende nægtet de danske 
Undersaatters Eet til Handel paa Ostindien, men Christ. IV be
tragtede heller ikke Sagen som afgjort, idet han i Juli lod Ejler 
Ulfeldt rette en Anmodning til Philip TV om, at Handelen paa Ost
indien maatte være fri (se ndfr. nævnte Brev af 26. Juli).

4) Kongen afsluttede først en Overenskomst med Borgerskabet i for
skjellige Kjøbstæder om Afhenteisen af Saltet fra Spanien (Br. til 
Jørgen Vind og Han. Sehested af 29. Oktobr. 1641, Sjæll. Tegn.). 
I Foraaret 1642 afgik ogsaa en Handelsflaade til Spanien; der agitere
des stærkt blandt Kjøbmændene for Forbud mod fremmedes Ind
førsel af Salt eller i al Fald for høj Told derpaa (Cracau til 
Generalst., 24. Maj, 18. Oktobr., 14. Novbr. 1642, H. A.). Senere, 
6. Decbr. 1642, oprettedes en Kontrakt med Bemts og Gabr. Mar- 
selis i Hamburg, hvorefter disse inden Udgangen af 1644 skulde 
lade afhente fra Spanien 20000 Lstr. Salt mod at levere Kongen Me
talkanoner derfor; Kontrakten skal dog ikke være bleven overholdt 
(Paludan, Møens Beskrivelse II, 336 f; jvfr. Brev til Bernts af 18. 
April 1643 og flere Breve i Sjæll. Tegn.).



Kaperes Ly i danske Havne, som kunde faa ikke ubetydelige 
Følger, men Sandsynligheden var dog ikke derfor. I  ren po
litisk Henseende var Resultatet derimod ikke stort. Forholdet 
til Spanien var rigtignok blevet ret venskabeligt. I Juli 
Maaned fik Residenten i Madrid Ejler Ulfeldt Ordre til at 
meddele Philip IV, at Christian IV vilde tillade sine Under- 
saatter at sælge deres Skibe til Spanien, naar de ønskede det, 
og at en eventuel spansk Afsending vilde have «godt Svar og 
saadan Resolution at forvente, som det gamle Venskab og 
begge Kroners fælles Gavn kræver»1). Derimod afslog han at 
overlade Kongen af Spanien nogle af sine egne Skibe, og den 
Modtagelse, som var ble ven den ny Konge af Portugals Ge
sandt, Don Francisco de Sousa Coutigno, til Del, var ogsaa 
langtfra uvenlig. Det var i April Maaned, at han kom til 
Danmark. Vel modtog Christian IV ham efter Forhandlinger 
med Rigsraadet ikke i formel Audiens, men da Gesandten i 
Ulfeldts Ledsagelse paa Opfordring besøgte Frederiksborg, kom 
Kongen selv dertil og indbød ham til sit Taffel, hvor der 
endog blev drukket en Skaal for Kongen af Portugal. Det 
var vel Hensynet til den Magt, som det kunde antages, at 
den ny Stat vilde vinde i Ostindien, der bevægede Kongen 
til en saadan Venlighed. Med de bedste Ønsker bød Korfitz 
Ulfeldt ogsaa Gesandten Farvel, da han forlod Danmark for 
at gaa til Sverig2). Hvorvidt Kongen af Spanien har følt sig 
stødt ved disse Tildragelser, vides ikke; mærkeligt er det, at 
medens Christian IV’s Ratifikation af Handelstraktaten under
tegnedes i Oktober3), paafulgte den fra spansk Side først hen
ved fire Aar efter4). Men hvorom alting er, saa opfattedes

x) Brev af 26. Juli 1641 (Sjæll. Tegn.).
2) Slange S. 1088. Duynen til Generalst., Stockholm, 2. Juni (22. 

Maj) (H. A.). Christ. IV’s egh. Br. til Bigsraadet, 21. April. Giin- 
thers Relation om sine Forhandl, med Gesandten, April 1641 
(Reichstags-Acta Nr. XV111 B).

3) Ratifikationen af 29. Oktobr. (G. A.’s Dipi.).
4) Nemlig 3. Febr. 1645 (Spanien Nr. 30). Dog var Traktaten bleven 

publiceret i de spanske Nederlande i Sommeren 1644 (v. Hagen til 
Christ. IV, 16/6 Juni, jvfr. 29/19 Febr. 1644, Nederlandene Nr. 47 b). 
Mærkes kan det ogsaa, at Ejler Ulfeldt blev kaldt tilbage fra sin 
Stilling som Resident i Madrid i Maj 1642 og kun fik en Agent, 
Henrik Villumsen Rosenvinge, til sin Efterfølger (Breve af 28. Maj 
1642, Sjæll. Tegn.).
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Kongens forskjellige Skridt overfor Spanien og særligt Sehe- 
steds Gesandtskabsrejse gjennemgaaende som en alvorlig Til
nærmelse, og de forøgede Bitterheden hos hans protestan
tiske Uvenner1).

Derimod tør det næppe antages, at Gesandtskabet, saaledes 
som Kongen vistnok ønskede det, har virket skrækindjagende 
paa Nederlandene. Den forsonligere Stemning, som indtraadte 
hos disse i Løbet af Aaret 1641, havde vistnok andre Aar- 
sager.

Frygten for Følgerne af det nederlandsk-svenske Forbund 
og vel desuden Blgsraadets Pression havde hos Christian IY 
foruden at fremkalde Jørgen Yinds Sendelse til Sverig ogsaa 
baaret andre Frugter. Han havde bestemt sig til at lade 
Sundtoldrullerne trykke2), hvorved der bødes en større Ga
ranti mod pludselige Forandringer og den tidligere Hemme
lighedsfuldhed forlodes. Han havde saamegét mere fundet 
Anledning til at gjøre dette Skridt, skjøndt det vistnok var 
ham personligt imod, som Sir Thomas Roe i heftige Udtryk 
havde klaget over, at Christian IV endnu ikke havde ratifi
ceret den af ham og Reventlov sluttede Overenskomst, hvor
efter netop Toldrullen skulde offentliggjøres3). I Januar og 
Februar 1641 offentliggjordes nu ogsaa Rullerne, en mere al
mindelig med Datum 2den December 1640, og en særlig for 
Englænderne af 9de Februar 1641; i Marts ratificerede Chri
stian IY Traktaten med England4). Karl I blev ganske vist 
ikke tilfredsstillet herved. Uvist af hvilken nærmere Grund 
lod han ikke sin Ratifikation paafølge, men fremsatte tvert- 
imod nye Klager, ja selv Sir Thomas Roe holdt efter sin 
Hjemkomst en heftig Tale i Parlamentet mod Traktaten og 
opfordrede til at afnøde Kongen af Danmark nye Indrøm
melser for at fremme den engelske Handel paa Norden5).

J) Se f. Ex. Axel Oxenstjerna til Lars Grubbe, 27. April 1641 (S. R. R.).
2) Egh.„ Breve til Korf. Ulfeldt, 22. Novbr., 11., 15. Decbr. 1640, 2., 8. 

Jan., 8., 21. Eebr. 1641.
3) Roe til Yane, 27. Aug., 14. Septbr. 1640.
4) Toldrulleme ere særskilt trykte; jvfr. Cracau til Generalst., 26. 

Eebr. (H. A.), og Brev til Tolderne i Sundet, 18. Marts (Sjæll. 
Tegn.). Ratifikationen af 22. Marts 1641 (Auslånd. Reg.).

») Christ. IY til Karl I, 26. Aug., 1. Decbr. 1641 (Auslånd. Reg.). 
Averie til Cbrist. IV, 2. Decbr. (England Nr. 45). Roes Tale er 
optrykt i Harleian Miscellany IY, 461.



Noget anderledes stillede Forholdet sig med Nederlandene. 
Salpetertolden var bleven nedsat til 6 Rdlr. pr. Centner, hvil
ket vistnok maatte gjøre en god Virkning. Christian IV gav 
ligeledes gjentagne Gange Tolderne i Sundet skarpe Irette
sættelser for ublu Fremgangsmaade, og Cracau berettede dette 
hjem med Tilkjendegivelse af sin Tilfredshed dermed. Hen 
paa Foraaret frigav han ogsaa efter Intercession af Prindsen 
af Oranien de 1639 ved Lapland tagne Skibe1). Under Ind
trykket af disse forskjellige Skridt fra Kongens Side synes der 
i Begyndelsen af 1641 i Nederlandene at have udviklet sig 
en vis Reaktion mod den stærke offensive Lyst, som havde 
præget Aaret 1640, en vis Tilbøjelighed til at prøve en for- 
sonligere Fremgangsmaade, ganske vist støttet til den Tilflugt, 
man havde sikret sig i Norden. Man fejler vistnok ikke ved 
at antage, at det fortrinsvis har været Prindsen af Oranien, 
der har gjort sit for at lede Bevægelsen i denne Retning. 
Allerede i Sommeren 1640 havde der fra hans Kreds rejst 
sig Stemmer, som advarede imod at tage paa Forholdet til 
Danmark med for let Haand; thi Christian IV vilde som 
Fjende være ligesaa farlig som Kongen af Spanien2). Den 
dybere Grund til denne Forskjel paa Prindsens og General
staternes, særligt Provindsen Hollands, Opfattelse laa i-, at 
Prindsen fortrinsvis lagde Vægt paa Landkrigen, der baade 
var saa nødvendig for Bevarelsen af Staternes Uafhængighed 
og afgav en Grundvold for Udvidelsen af det oraniske Huses 
Magt; selv var han jo ogsaa opkaldt efter Christian IV’s 
Fader og bevarede maaske en vis Velvillie for det danske 
Kongehus.

Endnu inden man definitivt havde vedtaget Ratifikationen 
af Traktaten med Sverig, lode Generalstaterne sig under- 
haanden overfor Christian IV mærke med, at de kunde være 
tilbøjelige til at modtage hans Søn Ærkebiskoppen af Bremen 
som Mægler i Stridspunkterne mellem dem. Christian IV 
synes i Begyndelsen, fuld af Mistillid, som han var, til Ge

0  Christ. IV’s egh. Br. til Korf. Ulfeldt, 2. Febr. 1641. Cracau til 
Generalst., 16. Febr., 16. Marts, 6. April (H. A.). Aitzema V, 230.

2) Archives de la maison d’Orange 2. sér. III, 268. Jvfr. Rasch til 
Reventlov, Hamburg 3. April 1641 (G. A.).



neralstaterne, ikke at have tillagt Sagen stor Betydning1), 
men det var dog vistnok med hans Samtykke, at Ærke
biskoppen i Begyndelsen af Februar Maaned skrev til Gene
ralstaterne og tilbød sin Mægling. Spørgsmaalet blev nu 
underkastet en alvorlig Drøftelse, særligt mellem Provindsen 
Hollands Deputerede og Prindsen af Oranien, og paa dennes 
Eaad blev det besluttet at benytte sig af Ærkebiskoppens 
Tilbud, dog saaledes, at han ikke modtoges som officiel Mæg
ler paa Grund af hans nære Slægtskab med Modparten, men 
kun opfordredes til at gjøre Forslag om Tid og Sted til en 
Sammenkomst og ordne det øvrige fornødne. Ærkebiskoppen 
svarede med at foreslaa baade Generalstateme og sin Fader 
et Møde i Stade den 18de Maj, hvilket ogsaa blev antaget af 
begge Parter2). Samtidigt hermed havde dog Generalstaterne 
ligeledes henvendt sig til den svenske Regering og opfordret 
den til i Henhold til det afsluttede Forbund at afsende Ge
sandter til Forligsmødet. Men for Sverig syntes Øjeblikket 
ikke heldigt til en fælles Optræden. Den svenske Regering 
kunde ikke ønske at foretage Skridt, som den ikke i for
nødent Fald var beredt til at støtte med Yaabenmagt, og at 
anvende en saadan nu, hvor Banér netop var paa Tilbagetog 
og Forholdene paa Krigsskuepladsen vare alt andet end paa- 
lidelige, maatte forekomme altfor voveligt. Derfor gaves der 
kun et undvigende Svar paa Generalstaternes Opfordring, og 
Sagen henvistes til Salvius i Hamburg. Til Salvius blev der 
sendt en Instrux om at stille sig meget venligt, hvis de hol
landske Gesandter skulde opfordre ham til at deltage i For
handlingerne i Stade; han behøvede imidlertid ikke at an
spore dem til Strenghed, thi det kunde forudsættes, at de 
havde nok deraf i Forvejen, og en slig Ansporen vilde give 
et stærkere Krav paa Hjælp. Hvis de anmodede ham om 
Intervention eller om at tage deres Parti, skulde han holde 
Svaret svævende; men hvis det saa ud til Forlig mellem dem 
og Christian IV, skulde han trænge paa, at Sundtolden blev 
bragt saa meget som muligt ned; skulde hele Forhandlingen * *)

*) Egh. Brev til Korf. Ulfeldt, 3. Febr.
*) Aitzema Y, 229f. Generalst. til Frederik, 20. Marts; Frederik til 

Christ. IV, 31. Marts (Bremen Nr. 31).



blive uden Resultat, saa skulde han heller ikke gjøre videre 
derved. Senere fik han en fornyet Ordre om at anvende den . 
største Forsigtighedx).

Imidlertid havde Generalstaterne udnævnt sine Kommis
særer til Mødet i Stade; det blev to af dem, der forrige Åar 
havde været Ambassadører i Sverig, nemlig Willem Boreel 
og Albert Sonck, og desuden Johan van Weede, Borgemester 
i Utrecht. Den 8de Maj udfærdigedes deres Instrux* 2), i hvil
ken det paalagdes dem først at begive sig til Ærkebiskop 
Frederik, i hans Residensby, Bremervorde; de skulde for ham 
udvikle, hvorledes Kongen af Danmarks Fremgangsmaade var 
en Krænkelse saavel af de naturlige Rettigheder som af de 
Nederlandene tilstaaede Privilegier og navnlig af Speiertrak- 
taten; ved Siden heraf skulde de dog dvæle ved General
staternes Lyst til Fred med dem, der havde fælles Religion 
med dem og fælles Interesser med dem overfor den sande 
Tros Fjender. Naar de kom til Stade, hvor Sammenkomsten 
med de danske Befuldmægtigede skulde finde Sted, maatte de 
imidlertid ikke indrømme Ærkebiskoppen nogen Mæglerstilling 
i de offentlige Konferencer, men derimod nok benytte hans 
Mellemkomst udenfor disse. De skulde dernæst fremsætte 
deres Klager over de høje Toldafgifter, saavel i Norge som i 
Sundet, og besvære sig over, at Kongen af Danmark i Aaret 
1639 havde spærret Sundet for Gjennemførslen af Salpeter 
og konfiskeret Skibe samt desuden gjort Indgreb i Fiskeriet 
ved Spitsbergen og i Handelen paa Lapland. Som Modsæt
ning til denne Tilstand skulde de forlange, a t Tolden i Norge 
nedsattes til, hvad den var 1544, og i Danmark til, hvad 
danske Undersaatter betalte, a t Sundtolden skulde indskræn
kes til én Rosenobel Skibspenge, medens Lastepengene, der 
ikke existerede paa Speierfredens Tid, helt skulde afskaffes, 
og a t Sejladsen gjennem Sundet altid skulde være fri, lige
som ogsaa Hvalfiskefangsten og Handelen paa Rusland. I  al 
Hemmelighed skulde de forhandle med de svenske Gesandter 
i Hamburg; derimod skulde de, for ikke at støde Danmark,

9 Den sven. Eeg. til Spiering og Generalstat., 28. Maj, til Salvius, 
28. Maj, 12. Juni (S. R. R.).

2) Aitzema Y, 277 f.



nægte Kommissærer fra Hansestæderne at tage Del i Under- 
. handlingerne i Stade.

Man vil se, at de Klager og de Fordringer, som Gesand
terne ifølge denne Instrux skulde fremsættte, vare af en højst 
yderliggaaende Natur. De vare i Virkeligheden et Forsøg 
paa at skrue det danske Toldsystem omtrent hundrede Aar 
tilbage i Tiden, noget, som det var afgjort, at den danske 
Stat lige saa lidt som nogen anden europæisk Stat vilde kunne 
gaa ind paa uden i den højeste Nødstilstand. Spørgsmaalet 
var, om Generalstaterne vilde betragte deres Instrux som et 
Ultimatum.

Paa sin Side havde Christian IV udnævnt til Kommis
særer ved Mødet i Stade Rigsraaderne Jørgen Vind og Jør
gen Sefeld samt den tydske Kansler Ditlev Reventlov; efter 
deres Instrux skulde de bestemt fastholde, hvad der hørte til 
Kongens Regalier, og gjøre opmærksom paa, at Toldafgifterne 
i alle Kongedømmer og Republiker vare nervus rerum geren- 
darum og derfor absolut nødvendige; de skulde ligeledes med 
Hensyn til Handelen paa Lapland hævde, at Kongen altid 
havde gjort sit Samtykke til Betingelse for fremmedes fri 
Handel norden for Norge1).

En saa stor Forskjel i Standpunkter varslede ikke noget 
godt. Det varede heller ikke længe, efterat Kommissarierne 
fra begge Parter vare ankomne til Mødet og Underhandlin
gerne vare bievne aabnede, inden, at Modsætningernes hele 
Størrelse viste sig. Ganske vist var Hollændernes Optræden 
høflig2), og det formelle Stridsspørgsmaal om Ærkebiskop 
Frederiks Stilling til Traktaten fik ingen videre Betydning; 
men da Gesandterne overleverede deres Klagepunkter og deri 
fremfor alt betonede Speiertraktaten og derved tillige benæg
tede Kongen af Danmarks Ret til Lastepenge i Sundet, var 
Kampen indledet i hele sin Bitterhed. Fra dansk Side afviste 
man paa det bestemteste Paastanden om den hundrede Aar 
gamle Traktats Gyldighed som Norm og hævdede, at der ved 
sædvanlige Tolde kun forstodes de til enhver Tid sædvanlige. 
Da var det, at de hollandske Gesandter, endog uden egentligt * *)

*) Kreditiv og Instrux af 16. og 19. Maj (Holland Nr. 68 b og 70).
*) Christ. IV’s egh. Brev til Peder Vibe, 24. Maj.



Mandat i deres Instrux, førte Stridsspørgsmaalet saa at sige 
tilbage over Traktaternes Ret til Folkeretten. Det var den 
26de og 27de Maj, at Boreel, der øjensynligt i en særlig Grad 
har været paavirket af de nyere Theorier om Havenes Frihed, 
erklærede, at det vel ikke var deres Hensigt at bestride Kon
gens Regalier, men at Opkræveisen af Sundtolden ikke kunde 
blive et Regale, da den stred imod Folkeretten; Østersøen 
burde være publici juris, forsaavidt der var Tale om at be
nytte den til Handel og Kjøbmandsskab; det var Skik og 
Brug allevegne at hæve Told af Varer, som ble ve udlossede, 
men intetsteds i Verden fandtes der noget Exempel paa, at 
man krævede Toldafgift af den blotte Gjennemsejling; selv 
om Kongen i 100 Aar havde hævet en saadan Skat, kunde 
det dog ingen Hævd give. Med en mærkelig historisk Nai
vitet tilføjede han, at Sundtolden kun var en Gave fra Kej
seren til Kongen af Danmark. Vel dristede han sig ikke til 
at slutte fra disse vidtgaaende Præmisser til den definitive Op
hævelse af Sundtolden, men det Forslag, han endte med at 
fremsætte for Ærkebiskoppen, var yderligt nok og kunde i 
sine Konsekvenser føre til det samme. Det gik nemlig ud 
paa, at Nederlænderne i Betragtning af de siden 1629 saa 
stærkt forhøjede Afgifter i Løbet af 10 Aar skulde være fri- 
tagne for Sundtolden, og at der efter denne Frists Udløb 
skulde indledes videre Forhandling om Tolden; dog skulde 
Fritagelsen ikke betragtes som erhvervet ved nogen Ret, men 
ved Kongens Velvillie.

Med største Forundring maatte de danske Kommissarier 
modtage saavel dette Forslag som især dets Begrundelse, der 
vel ikke var ny, men som dog for første Gang havde antaget 
en faretruende Form. Det var forgjæves, at de gjorde alvor
lige Modforestillinger. Et Forslag af Ærkebiskop Frederik 
om, at Sundtolden for Hollænderne skulde sættes paa samme 
Fod som den, der var bleven aftalt mellem de Danske og 
Englænderne, antoges heller ikke af nogen af Parterne; dog 
toge de danske Gesandter det ad referendum og rejste til 
Gluckstadt for mundtligt at sætte Christian IV ind i Situa
tionen. Det forstaar sig af sig selv, at Kongen kun med den 
største Indignation erfarede Hollændernes Udtalelser, og han 
gav ogsaa strax Ordre til sine Gesandter om at afbryde
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Underhandlingerne, saafremt Modparten ikke strax opgav 
sin mod hans Højhed og Regalier altfor nærgaaende Paa
stand, eller som han udtrykte sig paa sin kraftige Maade i et 
Brev til Korfitz Ulfeldt: «de fik Befaling, at om de kom
tiere med slig Snak, da skulde de drage derfra og befale dem 
Fanden »1).

Imidlertid vare de hollandske Gesandter rejste fra Stade 
til Hamburg for at prøve Salvius’s Stemning. Det var i god 
Overensstemmelse med Stockholmtraktaten, naar de fore
spurgte hos denne, om der ikke, som Generalstaterne ønskede, 
kunde ventes en svensk Gesandt til at forhandle med dem i 
Stade2). Men Salvius’s Svar var kun svævende, og med ufor
rettet Sag vendte Gesandterne tilbage. Fra dette Øjeblik havde 
man Lejlighed til at bemærke et Omslag i deres Holdning. 
De erklærede en 8 Dages Tid efter, at det aldrig havde været 
deres Hensigt at bestride Kongens Rettigheder, og lode endog 
den Ilte  Juni tilføre Protokollen, at Sagerne skulde forblive, 
som om der aldrig var blevet talt om Principspørgsmaalene. 
Underhandlingerne forandredes derfor mere til en Drøftelse 
af Realitetsspørgsmaalene. Men ganske vist var man derved 
ikke kommen synderligt videre i Retning af Enighed. Yel 
gav Christian IY sine Gesandter Ordre til at gaa ind paa 
Ærkebiskoppens Forslag om samme Toldfod for Nederlænderne 
som for Englænderne og, hvis dette ikke kunde gjennemføres, 
da paa Toldsatserne, som de vare 1637, altsaa inden de store 
Forhøjelser3). Dette var en betydningsfuld Indrømmelse, 
men Kongen havde rigtignok tilføjet den Betingelse, at han 
vilde bevare sin Ret til efter eget Forgodtbefindende at for
mindske eller forhøje Toldafgifterne i Fremtiden. Tillige 
fremsattes der fra dansk Side en Række lignende Klager over 
Overgreb af Hollænderne imod danske Undersaatter som de, 
der vare bievne opsatte 1639, og Kongen lod Nederlænderne 
vide, at Erstatning for disse Forurettelser maatte gaa forud 
for hans Indrømmelser. Imod Kongens Standpunkt fastholdt

*) Egh. Brev af 30. Maj.
2) Gesandterne til Generalstat., Hamburg 8. Juni (H. A.).
3) Christ. IV’s Instrux af 5. Juni; jvfr. Erklæringen af 8. Juli (Hol

land Nr. 68 c og 68 a).



nu de nederlandske Kommissarier først Speierfredens Betyd
ning, og det synes ikke at have gjort noget synderligt Ind
tryk, at de Danske betonede, at den nævnte Fred slet ikke 
var afsluttet med de forenede Nederlande, men med alle 
Nederlandenes daværende spanske Regering og saaledes, hvis 
den skulde være Norm, maatte give deres egne værste Fjen
der, som Dunkerquerne, samme Rettigheder, som de selv 
gjorde Fordring paax). Da de imidlertid indsaa, at den første. 
Position maatte opgives, foresloge de Toldfoden af Aar 1600, 
og da de heller ikke kunde komme nogen Yegne dermed, 
viste de sig tilbøjelige til at antage Satserne fra 1637, men 
kun paa det Vilkaar, at der fastsattes en bestemt Frist af 
Aar, indenfor hvilken Kongen lovede ikke at forhøje dem.

Heller ikke denne Del af Underhandlingerne førtes uden 
Bitterhed. Generalstaternes Gesandters Mod var maaske og- 
saa voxet noget, da Salvius, i hvis Interesse det var at fore
bygge, at de viste for megen Imødekommenhed, havde med
delt dem under et nyt Besøg i Hamburg, at den svenske Re
gering fuldt ud sympathiserede med, at Tolden i Sundet og 
i Norge nedsattes saa meget som muligt, og at de i, alle Til
fælde kunde stole paa det stockholmske Forbund* 2). Imidler
tid var Christian IV vendt tilbage fra en Rejse til Norge3). 
Det Indtryk, han modtog, da han i sidste Halvdel af Juli 
paany havde taget Ophold i Gluckstadt, var alt andet end 
gunstigt. I en Opblussen af sin gamle monarkiske Stolthed 
overfor de frie Stater betegnede han Nederlændernes Adfærd 
som «wider alle Manier mit Konigen zu handelen»4). Det 
var den Indskrænkning i hans fri fremtidige Magtfuldkom
menhed, som de ønskede at aftvinge ham, der vistnok særligt 
forbitrede ham. Han gik saa vidt, at han kaldte sine Ge
sandter til sig i Gluckstadt og gjorde Mine til at betragte 
Traktaten som afbrudt. Den 28de Juli skrev han nogle 
Linier til Korfitz Ulfeldt,’ som vare højst betegnende for

x) En lignende Betragtning havde Christ. IV allerede gjort gjældende 
1616 (Meteranus novus H, 591).

2) Gesandterne til Generalstat., Hamburg 23. Juni (3. Juli) (H. A.).
3) Jvfr. Slange S. 1096; Danske Saml. 2. E. HI, 389. Cracau til 

Generalst., 20. Juli (H. A.).
4) Erklæring af 15. Juli (Holland Nr. 68 a).



hans Stilling saavel til Nederlandene som til dem af hans Raad- 
givere, der havde virket for en Udsoning med denne Magt. 
Det hed nemlig deri: «Vore Senatorer kunne nu se, hvad
man har af de Kumpaner, der vi dog Gud være lovet intet 
trænge til dem, og de i saa mange Aar have nydt Landsens 
Gode i Danmark og Norge og deres underliggende Provind
ser. Jeg haaber dog, at det skal give stor Alteration iblandt 
. den gemene Mand, naar de fornemme, at man har præsenteret 
dem, at man vilde reducere Tolden, som den var Aar 1637». 
«Det bedste er, at vor Herre lever endnu,» skrev han i et 
andet Brev, «hvorfor jeg haaber, at det ingen Nød skal 
have»1). Samtidigt gik der overdrevne Rygter om en fore- 
staaende Krig med Nederlandene og om store Rustninger2).

Men de hollandske Gesandter ønskede intet Brud; de 
havde skrevet hjem om nye Instruktioner og lode gjennem 
Ærkebiskoppen Kongen forstaa, at de gjerne saa Underhandling
ernes Fortsættelse. Christian IV troede maaske at kunne be
nytte sig heraf til at ramme det for ham farligste Punkt, 
nemlig Alliancen med Sverig, idet han forlangte, at de skulde 
love at holde godt Naboskab med ham, afstaa fra deres For
bund mod ham og ikke hjælpe hans Fjender. Denne For
dring mødtes imidlertid med det bestemteste Afslag. Fra 
Kongens Side var der heller ikke andet at gjøre, hvis han ikke 
alligevel maaske skulde komme til at se Stockholmforbundet 
træde i Virksomhed, end at gaa videre i Eftergivenhed. Han 
tilbød at indrømme en Tidsfrist for Toldfoden af 1637, men 
dog med den Betingelse, at han hævdede sig Ret til at for
andre den, hvis der forelaa Tilfælde af absolut Nødvendighed. 
Men heller ikke dette vilde hans Modstandere indrømme, da 
Begrebet absolut Nødvendighed jo ganske vist var af en 
højst elastisk Natur. Nu var det ogsaa de nederlandske Ge
sandter, der i Slutningen af August gjorde Mine til at af
bryde Underhandlingerne, forlodé Stade og droge til Ærke
biskop Frederik i Bremervorde, i al Fald efter Christian IV’s 
Mening, fordi de havde .modtaget et Expresbud fra Sverig3).

1) Egh. Breve til Korf. Ulf. af 21. og 28. Juli:
2) Cracau til Generalstat., 10., 17. Aug. (H. A.).
3) Egh. Brev til Korf. Ulfeldt, 27. Aug.



Da bestemte Kongen sig til at lade den nævnte Betingelse 
falde. Den 31te August udstedte han under sit lille Segl en 
Erklæring om, at han vilde nedsætte Sundtolden for Neder
lænderne til, hvad den var 1637, og at denne Nedsættelse 
skulde gjælde i fem Aar, fra 1ste November 1641 at regne. 
Han havde værget sig imod, at Indrømmelsen maatte be- 
tragtes som en Anerkj endelse af Mangel paa Ret til hans hid
tidige Eremgangsmaade, ved at betone, at den skete paa hans 
Søns Forbøn og for at vise ham og Generalstaterne sin gun
stige og naadigste Yillie. Da Gesandterne havde erfaret denne 
Erklæring, bestemte de sig til at antage den og begave sig 
paa Ærkebiskoppens Opfordring til Gluckstadt for at forhandle 
personligt med Christian IV angaaende de øvrige Punkter, 
som endnu stode tilbage at afgjøre. De bleve modtagne paa 
den mest forekommende Maade af Kongen, fik Audiens hos 
ham og bleve indbudne til hans Taffel1). Vel rejste der sig 
forskjellige nye Vanskeligheder. Christian IV ønskede, at de 
Aftaler, man var kommen overens om, maatte indføres i en 
formelig Traktat; det var øjensynligt hans Hensigt deri at 
faa optaget en bestemt Erklæring om Nederlændernes Ven
skab og om muligt afkræfte Styrken af det svensk-neder
landske Forbund. Men Generalstaternes Gesandter nægtede 
at have nogen Instrux til en saadan Traktat og erklærede 
kun at have Ret til at udvexle Skrivelser, og Kongen maatte 
falde til Føje. Han fornyede derpaa sin Erklæring om Sund
tolden den 12te September og udstedte Dagen derpaa en for
mel Resolution om de forskj ellige Stridspunkter. Forudenom 
Sundtolden handlede denne især om Forholdene i Norge. 
Christian IV lovede, dog uden Præjudice for sin kongelige 
Højhed, at lade den norske Toldrulle trykke og ligeledes at 
lade offentliggjøre ved Tryk, hvad Forandringer han senere 
maatte gjøre i den. Fiskeriet ved Spitsbergen skulde være 
tilladt alle Generalstaternes Undersaatter, ligesom disse ogsaa 
skulde have Ret til Sejlads paa Kola i Lapland mod Erlæg
gelse af den sædvanlige Afgift til Kongen2).

*) Jvfr. Beretning fra Gluckstadt af 24. Septbr. i Tijdinge uit ver- 
scheijden Quartieren 1641, Nr. 40, udg. i Amsterdam.

2) S. Muller, Geschiedenis der Noordsche Compagnie S. 283.



Endnu efter Udstedelsen af denne Resolution varede For
handlingerne nogen Tid. Kongen havde haabet at faa en 
bestemt Moderklæring fra Gesandternes Side, særligt om at 
der nu var oprettet et godt og venskabeligt Forhold mellem 
Generalstaterne og Danmark. Der var imidlertid forskjellige 
mindre Punkter af Kongens Erklæring, som de blot toge ad 
referendum, og med Hensyn til det fremtidige Forhold ud
talte de vel, at deres Herrer vare bestemte paa at vedlige
holde godt Venskab og Naboskab med Kongen, men i det 
Ønske, de henkastede, om, at Gud vilde give sin Velsignelse 
dertil, havde de indflettet Sætningen: «naar alle Besværinger 
vare fjernede, og Kongens Øre forblev lukket for alle Til
skyndelser af en mod dem fjendtligsindet Tilbøjelighed», en 
Sætning, hvorved der i Virkeligheden holdtes en Udvej aaben 
til i Fremtiden at sige sig løs fra, hvad der var aftalt. Om 
at gaa ind paa en ligefrem Traktat var der endnu mindre 
Tale. Men paa Forestilling af to af Kommissarierne, Jørgen 
Sefeld og Ditlev Reventlov, samt af Hannibal Sehested, der 
ligeledes var kommen til Gliickstadt, besluttede Christian IV 
at erklære sig tilfreds med det opnaaedex).

I den sidste Uge af September forlode de nederlandske 
Gesandter Gluckstadt. De lagde Vejen over Bremervorde, 
hvor de besøgte Ærkebiskoppen til Afsked. Sonck og van 
Weede vare meget fornøjede; de erklærede, at de vilde aflæggé 
en saadan Beretning, at Virkningen deraf formodentligt snart 
skulde spores og en bedre Fortrolighed tilvejebringes; mindre 
tillidsfuldt synes Boreel, i det hele vel Ambassadens ivrigste 
og mod Danmark mest fjendtligsindede Medlem, at have ud
talt sig, idet han slog paa, at han ikke var fuldt tilfredsstillet 
med Kongens Resolutioner2). * S

*) Foruden de ovfr. anf. Kilder er der benyttet til Stadeforhandlingens 
Historie: Aitzema V, 288—97. Arend HI; 5, 344—50. Slange
S. 1073—83. Danske Saml. 2. E. IH, 389. Protokollen over For-
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handlingerne (Holland Nr. 69). Christian IY's egh. Breve til Korf. 
Ulfeldt, 30. Juli, til Chr. Thom. Sehested, 2. Aug., 14. Septbr., til 
Sehested og Jørgen Vind, 4. Septbr., til Yibe, 2. Septbr. Christ. 
IY’s aabne Brev, 22. Septbr., Eesolution og Rekreditiv, 23. Septbr. 
Ærkebiskop Frederik til Generalst., 26. Septbr. (H. A.). Tanke til 
Christ. IV, 17/27 Aug. (Holland Nr. 71).

*) Eeventlov til Christ. IV, 2. Oktobr. (G. A.).



I Virkeligheden var den Divergens, som saaledes spore
des indenfor de nederlandske Gesandters egen Midte, ret be
tegnende for Situationen. Danmark kunde tilsyneladende be
tragte sit Forhold til Nederlandene med langt større Ro end 
hidtil. Ovenpaa en heftig Spænding, der hvert Øjeblik bar 
Spiren i sig til den alvorligste Krig, ikke alene med hin 
vestlige Sømagt, men ogsaa med Nabostaten i Øst, var der 
takket være Christian IV’s Besindighed og betydningsfulde 
Indrømmelser opnaaet en Overenskomst; paa nogle Steder i 
Danmark tolkede man endog offentligt sin Glæde derover1). 
Overenskomsten havde ganske vist været en diplomatisk Tort 
for Kongen, der havde maattet forlade det Standpunkt, han 
i adskillige Aar havde indtaget, men da Standpunktet havde 
været upolitisk, var der i og for sig ingen Grund til at be
klage dets Opgivelse. Det var desuden med en særlig Til
fredsstillelse, at Christian IV betragtede den forsonlige Ende 
paa Forhandlingen som et Nederlag for hans svenske Mod
standere. Den 4de September havde han skrevet til sin Kans
ler Christen Thomesen Sehested: »Gaar alting vel, som med 
Guds Hjælp vil ske, da griber Podagra vist Kansler Oxen- 
stjerna stærkt an igjen.« Langt betydningsfuldere var det 
imidlertid i Virkeligheden, at det Resultat, der var bragt i 
Stand, i sig selv ikke var noget definitivt. Naar de hol
landske Gesandter havde nægtet at sætte deres Navn under 
nogen Traktat, havde dette allerede været begrundet i, at det, 
som de egentligt havde villet, nemlig Tilbageførelsen af Til
standen fra 1544, ikke var naaet; atslaa en fuldkommen Streg 
herover ved en ny Traktat var langt fra deres og General
staternes Hensigt. Endnu mindre var det lykkedes Christian 
IV at sprænge Forbundet mellem Nederlandene og Sverig. 
Selv om det for Øjeblikket ikke havde spillet nogen stor 
Rolle, da ingen af de to Allierede havde ønsket at stille 
Sagerne paa Spidsen, stod det tilbage lige faretruende, naar 
det Tidspunkt skulde komme, da en af dem eller begge to 
maatte ville benytte sig af det. Den kongelige Resident i 
Haag, Martin Tanke, havde havt Ret, da han i Februar *)

*) Ordinaris Dingsdaegse Courante, Amsterdam, Nr. 39, af 24. Septbr. 
1641. Jvfr. Gazette de France 1641 S. 784.



Maaned havde skrevet til Ærkebiskop Frederik, at det var 
bedre, at Striden med Nederlandene kunde blive ordnet i 
dette Aar end udsættes længere, men at det havde været 
endnu bedre, om den var bleven det Aaret i Forvejen 4).
Aaret 1640 med det svensk-nederlandske Forbund dannede 
endnu stadigt en Epoke.

De Forhaabninger, som Christian IV et Øjeblik i 
November Maaned synes at have næret om, at der paa Prind- 
sen af Oraniens Tilskyndelse skulde komme en ny Ambas
sade til ham fra Generalstaterne for at underhandle om en 
nærmere Alliance, bleve ogsaa hurtigt skuffede2). Cracaus 
Beretninger om Bestræbelserne for en direkte dansk-spansk 
Salthandel gjorde maaske ogsaa et ilde Indtryk i Neder
landene ). Og da Christian IV i November, vel for at støtte 
sin almindelige Fredsmægling og for paa ehgang at kunne 
bevare et venskabeligt Forhold baade til Nederlandene og til 
Spanien, gav sine Kesidenter i begge disse Lande Ordre til 
at tilbyde hans Mægling til Opnaaelsen af Fred imellem dem, 
strandede ogsaa dette Forsøg paa Generalstaternes Utilbøje
lighed. De stillede sig svævende til Realiteten og skøde et 
formelt Spørgsmaal frem angaaende den Plads, som deres 
Titel havde faaet i Kongens Kreditiv for Tanke4). Imidlertid 
gav denne Omstændighed Anledning til, at tre af Rigsraa- 
derne, nemlig Jørgen Urne, Just Hog og Gregers Krabbe, 
der netop opholdt sig hos Christian IV i Gluckstadt, og hvem 
han forelagde Sagen, i en Indstilling paany anbefalede et 
venskabeligt Forhold til Generalstaterne og advarede mod en 
for stor Tillid til Spanien. De erklærede nemlig, at de vel 
aldrig vilde tilraade noget, der var præjudicerligt for Kongen, 
men heller ikke troede, at Generalstaterne vilde fastholde et 
Forlangende af den A rt; de anbefalede derimod at arbejde paa et 
forbedret Forhold til Nederlandene, af hvilket Rigerne »kunde * 2 * 4

J) Brev af 14/24 Pebr. 1641 (Holland Nr. 68 a).
2) Egh. Breve til Chr. Tbom. Sebested, 14., 30. Novbr.
*) Cracau til Generalstat., 28. Decbr. (H. A.).
4) Aitzema V, 302 f. Arend HI; 5,351 f. Christ. IV til Tanke, 8. 

Novbr., .14. Decbr., til Ejler Ulfeldt, 9. Novbr. (Staaten u. Eegenten 
Nr. 1). Cbrist. IV's egb. Breve til Cbr. Tbom. Sebested, 15. Decbr. 
1641, 8. Juni 1642. Generalstat. til Cracau, 6. Jan. 1642 (H. A.).



have sig langt mere Fordel at formode end hos andre langt
%

borte liggende Nationer«x). Saaledes ansaa Kigsraaderne 
trods det forholdsvis heldige Resultat af Stadeforhandlingerne 
det vedblivende for nødvendigt at paaminde Kongen om en 
Udsoning med Sverigs Allierede.

Imidlertid havde der dog, alt taget i Betragtning, ud
viklet sig et taaleligt Forhold til Nederlandene. Det holdt 
sig omtrent paa samme Maade i Løbet af 1642. Det kunde 
ikke skade dem, at Christian IV søgte nogen Erstatning for 
den dem tilstaaede Nedsættelse af Tolden ved at forhøje den 
for andre, som naar den i Marts 1642 sattes op for Englæn-

___ s

dérne til samme Fod, som den havde havt 1689, fordi Karl 
I ikke havde ratificeret de 1640 trufne Aftaler; Aaret efter 
forbødes det dem endog at vente med Betaling af Sundtol
den indtil Tilbagekomsten fra Østersøen, en Ret, som de 
havde været i Besiddelse af siden 16322). Heller ikke kunde 
det være Nederlandene særligt imod, at det en Tid gik ud 
over Hansestæderne, navnlig over Bremen paa Grund 

. af denne Stads Stridigheder med Kongens Søn Hertug 
Frederik 3). Langt anderledes stillede Forholdet sig til Sve- * 2 3

r! Indlæg af 8. Decbr. 1641 (Kigens Kaads Br. Fase. 52).
2) Breve til Tolderne i Sundet, 9. Marts 1642 (Sundtoldregnsk.) og 8. 

Marts 1643 (Sjæll. Tegn.).
3) Breve til Tolderne i Sundet, 22. Marts, 3. og 23. Juni 1642 (Sund

toldregnsk.) og 14. April 1643 (Sjæll. Tegn.). Jvfr. Kronijk van 
het historisch genootsch. te Utrecht 1861 S. 312—13, 393—94. Hen
rik Schrassert til Generalstaterne, Hamburg 24. Aug. 1642 (H. A.). 
— Der er næppe Grund til mod alle andre Kilders Tavshed at til
lægge en svensk Beretning nogen Betydning, naar den gaar ud paa, 
at der i August 1642 udstedtes en kongelig Forordning, hvorefter 
de Varer, som af Hollændere førtes direkte fra andre Pladser end 
nederlandske til Øresundet, ikke skulde nyde godt af den tilstaaede 
Moderation (Strømfelt til den svenske Keg., 20. Aug. 1642, S. A.).

Betegnende for Kongens hele Toldpolitik, der var af fiskal Na
tur og ikke tilsigtede at fremme Indbyggernes Handel, var det, at' 
han i Efteraaret 1642 til sine Undersaatters Misfornøjelse befalede 
dem at betale samme Told af de Varer, de selv indførte fra frem
mede Steder, som Beboerne af disse Steder erlagde. 'Statholderens 
Missive til Tolderne i Sundet, 10. Aug. 1642 (Sundtoldregnsk.); 
jvfr. Strømfelt til den svenske Eegering, 20. og 26. Aug. (S. A.).
I April 1643 blev denne Told nedsat (Brev til Tolderne, 29. April, 
Sjæll. Tegn.).



rig. Det er i det foregaaende Afsnit vist, hvor skarp Mod
sætningen i Fastlåndspolitiken mellem dette Rige og Dan
mark var vedbleven at være i Løbet af 1641 trods den store 
Uoverensstemmelse, der samtidigt havde været tilstede mellem 
Christian IY og Kejseren. Det var ikke gaaet bedre med 
de Spørgsmaal, som hørte til den nordiske Politik.

Af en ejendommelig Karakter vedblev Christian IV’s 
Stilling til Enkedronning Maria Eleonora at være. Yed 
Vinterens Begyndelse havde denne forladt Nykjøbing Slot for 
at aflægge et Besøg hos Hertug Frederik af G-ottorp, hos hvem 
hun tilbragte en fem til sex Maaneder, en Del af Tiden dog 
som det synes med Ophold i Kiel. Christian IY havde en 
vis Sky for hende. Da han i Januar Maaned begav sig til 
Hertugdømmerne, frygtede han for at træffe hende og skrev 
derom til Korfitz Ulfeldt: »Gud hjælpe mig vel fra hende; 
jeg kommer hende nu saa nær, som jeg aldrig tilforn var« 1). 
Imidlertid havde den svenske Regering af Stænderne erholdt 
Samtykke til, at hendes Livgeding skulde inddrages under 
Kronen. Christian IY følte en ikke ringe Indignation over . 
denne Adfærd; med en Pathos, som slet ikke var almindelig 
hos ham, skrev han til Peder Yibe: »De maa skamme dem, 
at de traktere deres Dronnings Frumoder, som de gjør; 
hendes Herre var al Verden for snæver, og nu maa hun leve 
af andres Naade.« Da nu den svenske Regering, rimeligvis 
for . at indsmigre sig hos Hertugen af Gottorp, gav sig til at 
rose denne, fordi han havde forsørget Enkedronningen, »der 
hun af alle var forladt«, besvarede Christian IV denne, som 
det syntes, mod ham rettede og ganske vist højst besynder
lige Bebrejdelse med at indbyde hende til sig i Danmark, 
hvor hun ogsaa tog Ophold efterhaanden paa Vordingborg og 
paa Ibstrup; derimod tillod han hende ikke at komme til 
Kjøbenhavn. Kort efter meddelte han den svenske Regering 
de Skridt, han havde foretaget overfor Enkedronningen, 
og undlod ikke samtidigt at gjøre en Henstilling om, at hun 
ikke maatte blive saaledes forsømt i Sverig, at hun kom til 
at lide Nød. Det varede længe, inden der fra Stockholm 
indløb Svar, og da det kom, indeholdt det væsentligt de *)

*) Egh. Brev af 11. Jan.

emf:,



gamle Besværinger. Dog var der den Tilføjelse, at det var 
det heldigste, hvis Enkedronningen kunde formaa sin Broder
søn, den ny Kurfyrste af Brandenburg, til at tage hende til 
sig; i saa Fald vilde den svenske Kegering forhandle med 
ham om hendes tilbørlige Ophold. Christian IV var alt 
andet end tilfreds med dette Svar. »Dronningen af Sverigs 
Svar«, skrev ban i Begyndelsen af Oktober, »er et ret svensk 
Svar«1); han saa kun ugjerne en Overenskomst mellem Sve- 
rig og Brandenburg om denne Sag, fordi den i det hele 
kunde forudsættes at ville nærme disse to Magter til hinanden, 
og en saadan Tilnærmelse var han alt andet end tilbøjelig 
til at ønske. Dog satte han sig selv i Forbindelse med Kur
fyrsten angaaende Overdragelsen af sin med alt dog temme
ligt besværlige Gjæst, maaske for at komme den svenske 
Regering i Forkjøbet. Men til hans Misfornøjelse viste det 
sig snart i Løbet af 1642, at der virkeligt var Udsigt til en 
Overenskomst mellem Frederik Vilhelm og den svenske Rege
ring om dette Spørgsmaal. Han forsøgte paa at modarbejde 
den hos Enkedronningen og foreslog som Modsætning dertil 
først, at hun skulde tage Ophold hos sin Søster Hertug
inde Catharina, der boede i Scheningen i det Brunsvigske, 
og senere, at han selv vilde indrømme hende et Slot i Dan
mark og anvise hende Underholdning. Men disse Forslag 
førte ikke til noget. Tvertimod opnaaedes der i September 
1642 Enighed i Stockholm med de derværende brandenburgske 
Gesandter, hvorefter Maria Eleonora skulde forlade Danmark 
og tage Bolig i Preussen mod at erholde en aarlig Udbe
taling fra Sverig. Den svenske Regering tilmeldte strax 
Christian IV denne Afgjørelse, og det endelige Resultat blev 
da ogsaa, at Enkedronningen i Juli 1643 paa et dansk Skib 
overførtes til Preussen2).

Disse Underhandlinger kunde ikke bidrage til at stemme 
de to Hoffer blidere mod hinanden. Endnu mindre var dette 
Tilfældet med Forholdene i Sundet. Gjennemførslen af

*) Egh. Brev af 7. Oktobr.
2) Se Skand. Litter. Selsk. Skrifter 1811 S. 31—63. Urkunden u. 

Actenstlicke zur Gesch. d. Kurf. Friedrich Wilhelm I, 566 ff, 576 ff, 
581 ff.



Ammunition gav stadigt Anledning til Vanskeligheder1). I 
Foraaret klagede den svenske Regering over, at Folk fra Narva 
maatte betale dobbelt Sundtold2). Særlig Aarsag til Mis
fornøjelse gav ogsaa Christian IV’s Befaling om, at svenske 
Orlogsskibe, der passerede forbi Kronborg, skulde hilse Fæst
ningen paa en ejendommelig Maade; ganske klart er Forholdet 
ikke, idet de Svenske klagede over, at deres Skibe maatte stryge 
Flag, endskjøndt det udtrykkeligt var beordret af Kongen, at 
de ikke skulde besværes med at indtage Flaget, naar de blot 
strøge Topsejlet3). Det alvorligste Stridspunkt var dog som 
hidtil de svenske Certifikater. Det er, som tidligere omtalt, 
uomtvisteligt, at der fra svensk Side dreves betydelige Falsk
nerier dermed; Strømfelt selv havde klaget derover fra Hel
singør4). Imidlertid var det netop ham, hvem Christian IV 
gav en væsentlig Del af Skylden for Bedragerierne, idet han 
paastod, at han havde skabt sig en Indtægtskilde derved. 
»Den løse Kumpan«, skrev han til Peder Vibe, »tager en 
Daler for hver falsk Seddel; der var stakket siden en Hol
lænder, som af fri Stykker bekj endte sig at have faaet en saa- 
dan Seddel af samme Resident«5). Spørgsmaalet om, hvor
ledes det kunde være muligt at forebygge disse Bedragerier, 
beskjæftigede i høj Grad Christian IV. Det maa have været 
en meget stor Forbitrelse, der bragte ham til i Juli Maaned 
at give sin Søn Hans Ulrik Gyldenløve, Frederik Urnes 
Efterfølger som Slotsherre paa Kronborg, en Befaling, som, 
hvis den skulde forstaas bogstaveligt, ganske vist alt andet 
end svarede til Traktaterne med Sverig. Den lød ■ nemlig 
paa, at han indtil videre Ordre skulde arrestere hvad Gods, 
som kom i Øresund, og som af den svenske Resident var 
certificeret at være svensk Gods6). Hans Ulrik Gyldenløve

J) Skand. Litter. Selsk. Skrifter 1811 S. 89. Breve. til Hans Ulrik 
Gyldenløve, 14. Juni, 21. Oktobr. (Sjæll. Tegn.). Chr. Thom. Sehe- 
sted til Otte Brockenhus, 27. Novbr. (G. A.). Strømfelt til Axel 
Oxenstjerna, 9. April, 2. Juli (S. A.).

2) Den sven. Beg. til Strømfelt, 19. April (S. A.).
3) Se den svenske Kigsraadsprotok., 19. Aug. (Fant, Samlingar, I, 128), 

og Brev til Fr. Urne, 28. April (Sjæll. Tegn.).
4) Den svenske Kigsraadsprotok., 4. Novbr.
*) Egh. Brev af 16. Juli.
6) Brev af 15. Juli (Sjæll. Tegn.).



blev meget overrasket ved denne Ordre og forespurgte om 
dens Betydning. Hvad enten nu Christian IY derved fik 
fornyet Lejlighed til at overveje Sagen eller han i Virkelig
heden fra Begyndelsen havde ment det anderledes, end som 
Ordene løde, han modificerede i August Befalingen, saaledes 
at Oyldenløve kun skulde arrestere de Skibe, som befandtes 
at have falsk Pas eller urigtige Certifikater, men skulde lade 
de andre passere frit som hidtil; dersom der forekom noget 
svensk Skib, hvis Certifikater kunde synes tvivlsomme, skulde 
han beholde disse og dog oppebære Tolden, hvis Skipperen tilbød 
at betale den, forat Sagen bagefter kunde blive nøjagtigt under
søgt1). Dagen efter henvendte han sig fra Giluckstadt til de 
paa Haderslevhus forsamlede Rigsraader med Opfordring til 
at overveje Midlerne til at forhindre de Svenskes Bedra
gerier2). Rigsraaderne vare, som sædvanligt, tilbøjelige til 
rolige Skridt og foresloge, at der paa den forestaaende Herre
dag i Kjøbenhavn skulde gjøres Forestillinger om Sagen til 
den svenske Resident, og at desuden Rigsraadet selv i en 
Skrivelse til Regeringen i Stockholm skulde beklage sig over 
Uredelighederne og anholde om deres tilbørlige Afskaflelse3). 
Der fandt nu virkeligt ogsaa i Oktober Maaned, da der af
holdtes en Herredag i Kjøbenhavn, Underhandlinger Sted 
mellem Strømfelt og Christen Thomesen Sehested paa Rigs- 
raadets Vegne. Denne sidste stillede et Forslag, hvis nærmere 
Indhold ikke kjendes, men som rimeligvis er gaaet ud paa 
mere end hidtil at gjøre Certepartierne og ikke Certifikaterne 
til den bestemmende Faktor for Spørgsmaalet Toldfrihed eller 
ikke. Men Strømfelt fik Ordre til kun at tage Forslaget ad 
referendum og fastholde, at Certifikationsmethoden var den 
eneste, der stemmede med Traktaterne4).

I Foraaret 1642 afrejste nu Strømfelt til Stockholm for 
personlig at aflægge Rapport. Da han vendte tilbage til sin 
Post, var der 'medgivet ham Instruxer til at forebringe Kla
ger over de Hindringer, der lagdes i Vejen for den fri

r) Brev til Gyldenløve, 19. Aug. (Sjæll. Tegn.).
2) Egh. Brev af 20. Aug.
8) Rigsraadet til Christ. IY, 21. Aug. (Rigens Raads Br. Fase. 52).
4) Strømfelt til Axel Oxenstjerna, 8. Oktobr. (S. A.). Den sven. Reg. 

til Strømfelt, 23. og 30. Oktobr. (S. R. R.).



Gjennemfart, især af Skibe med Yaaben, samt over, at de 
svenske Undersaatter i Lifland ikke nøde godt af den Ned
sættelse i Tolden, der var tilstaaet Nederlænderne. Han skulde 
overbringe disse Klager til Rigsraadet, hos hvilket den svenske 
Regering vel forudsatte større Sympathi end hos Christian 
IY selv. Men Rigsraadet lod, som ogsaa ved andre Lejlig
heder, ikke sin Uenighed med Kongen træde frem overfor 
Udlandet. Peder Yibe overgav paa dets Yegne et afvisende 
Svar i Stockholm, og senere hen paa Aaret afsendte det selv 
en lignende Skrivelse til det svenske Rigsraad*). Imidlertid 
var Kongens Harme over Sverigs Klager i Stigning; i et 
Brev til Dronning Christina mindede han om, at der kun 
blev taget ringe Hensyn til danske Undersaatter ved de 
svenske Toldsteder i Østersøen, og gjorde gjældende, at den 
største Del af Liflændernes Handel var i Hænderne paa Hol
lænderne, og at der derfor ikke var nogen Grund til at tale 
om, at disse vare for meget begunstigede* 2). I  Skrivelser til 
sine Raader omtalte han Strømfelt paa den haanligste Maade 
og behandlede i det hele Sverigs Forestillinger meget over
legent3). Nogen alvorlig Fare øjnede han ikke. Tvertimod 
bidrog han til at tilspidse Situationen ved adskillige For
holdsregler. I September Maaned befalede han Tolderne at 
sende alle de i de sidste fire Aar indleverede svenske Certifi
kater til Kjøbenhavn; Meningen synes at have været at ville 
se Forholdet mellem Udbyttet af den Toldfrihed, de Svenske 
havde i Sundet, og den, de Danske havde ved Ind- og Udførsel 
til og fra Sverig, og man paastod senere, at Opgjørelsen havde 
vist det Resultat, at de Svenske i denne Tid havde tjent 26 
Tdr. Guld i Told og de Danske kun lidet4). Mærkeligere 
var det Spørgsmaal, som Kongen i December lod en af Sekre
tærerne i det danske Kancelli forelægge Strømfelt. Det gik

Det svenske Manifest 1644 S. Liij-M. Den sven. Reg. til Strøm
felt, 21. Maj 1642, og Strømfelt til Reg., 8. Juli, 5. Aug. (S. A.).

2) Skrivelse af 26. Oktobr. 1642 (Det svenske Manifest S. M).
3) Christian IY’s egh. Breve til Christen Thomesen. Sehested, 29. Juli, 

og til Peder Yibe, 3. Novbr.
4) Strømfelt til den svenske Regering, 17. Juli, og til Axel Oxenstjema, 

24. Septbr. 1642. Salvius til den svenske Regering, 10. Juni 1643 
(S. A.).



ud paa, hvorvidt han mente, at ikke alene det svenske Gods, 
som konsumeredes i Sverig, men ogsaa det, som Svenske lode 
løbe gjennem Sundet andetsteds hen, var toldfrit efter Trak
taterne. Det synes ufatteligt, at der efter Knærødfredens 
Artikel 4 i Virkeligheden kunde være Tvivl om denne Sag, 
thi den bestemte tydeligt nok, at alt svensk Gods skulde 
være toldfrit, og en saadan Tvivl var jo heller ikke tidligere 
rejst. Det var derfor ogsaa ganske naturligt, at den svenske 
Resident afviste Spørgsmaalet med den Bemærkning, at han 
ansaa alt det for svensk og derfor for toldfrit Gods, som 
havde rigtige Certifikater. Men Spørgsmaalet vakte Opsigt, 
og den Frygt, man nærede for, at der var Planer tilstede om 
Indskrænkning i Toldfriheden, fik ny Næring, da Salvius og 
Strømfelt, omend sikkert uden Grund, berettede om Rygter, 
der gik ud paa, at Kongen forhandlede med Rigsraadet om 
at inddrage den svenske Sundtoldfrihed og kun blev afholdt 
derfra ved Modstand blandt Raaderne1).

Porskjellige mindre Omstændigheder kaldte paa denne 
Tid ogsaa det mere almindelige Stridsspørgsmaal om Herre
dømmet i Østersøen til Live. Da Grev Valdemar Christian i 
Sommeren 1642 vendte tilbage fra Rusland, havde han under 
Bornholm mødt et svensk Orlogsskib; han lod affyre Skud 
for at tvinge dets Kaptajn til at lægge bi og komme ombord 
og vise sit Søbrev. Da Svenskerne ikke vilde gjøre dette, 
var det kun paa indstændig Anmodning af Anders Bilde, den 
tidligere Lensmand paa Øsel, som var med paa Grevens Skib, 
at han undlod videre Skridt; men Strømfelt indgav Rapport 
om Sagen, og den svenske Regering udbad sig Oplysninger2). 
Mere Opmærksomhed vakte det, at Kaptajnen paa det danske 
Skib ved Øen Ruden i Poraaret 1643 begyndte at opkræve * *)

x) Christ. IY’s egh. Brev til Oluf Brockenhus, 8. Decbr. Strømfelt til 
Christ. IV, 9. Decbr. (Bigens Raads Breve Fase. 52). Den svenske 
Beg. til Strømfelt. 17. Decbr. Strømfelt til den svenske Regering, 
17. Decbr. 1642, 11. Marts 1643. Salvius til den svenske Regering, 
25. Marts 1643 (S. A.). Christoffer Ulfeldt, Tage Thott og Just 
Hog nævnedes som Kongens Modstandere. Jvfr. Pufendorf S. 541.

*) Strømfelt til den svenske Regering, 17. Septbr. (S. A.). Den svenske 
Regering til Strømfelt, 24. Septbr. (S. R. R.). Christ. IV’s egh. 
udat. Brev til Peder Vibe.



Told af Yarer, tilhørende den svenske Krone, som førtes fra 
Sverig til Tydskland, hvilket man i Stockholm opfattede som 
et betydeligt Overgreb1).

Med Aaret 1643 indtraadte imidlertid nye Momenter i 
Sundtoldspørgsmaalet. Indtægterne af Tolden vare sunkne 
betydeligt i Løbet af 16422). Om at raade fuldkommen Bod 
paa dette Pengetab ved et forbedret Undersøgelsessystem 
kunde der naturligvis ikke være Tale, men vel maaske om 
at formindske det saameget som muligt. Lysten hertil for
bandt sig hos Christian IV med Harmen over de stedfindende 
Underslæb, og Resultatet blev Forholdsregler, der lode alt, 
hvad der tidligere var sket i denne Retning, træde i Bag
grunden som forholdsvis ubetydeligt. Det var nu ikke alene 
i Sundet, men ogsaa ved de norske Toldsteder, at Christian 
IY skærpede Visitationen paa en ny og ejendommelig Maade. 
Begge Steder vare de nye Forholdsregler paa det nøjeste 
knyttede til en enkelt Mands Navn. Denne Mand var Kik
kel Helmer Kock, som der allerede oftere i det foregaaende 
har været Lejlighed til at nævne. Han var oprindeligt Borger 
og Kjøbmand i Kjøbenhavn eller rettere paa Christianshavn; 
øjensynligt i Besiddelse af en større Driftighed og Fore- 
tagelsesaand end de fleste af sine Fæller havde han særligt 
rettet sin Opmærksomhed paa Østersølandene; han havde i 
Forening med et Par andre Medborgere oprettet et Kompagni 
til Handel paa Polen og Rusland og andre østersøiske Steder 
og søgt at knytte nærmere Forbindelser med disse Lande. 
Allerede tidligt havde Christian IY fæstet sit Blik paa ham 
og benyttet ham i sine Forhandlinger med Kong Vladislav 
af Polen, der ogsaa fandt Behag i ham og synes at have 
adlet ham. I Aaret 1638 udnævntes han til kongelig Skibs
kaptajn. Under sine Rejser paa Østersøen havde han havt 
Lejlighed til at blive nærmere bekjendt med de spieringske 
Toldopkrævninger; selv var han ogsaa kommen i Konflikt med 
dem. Det var vel de Kundskaber og Erfaringer, som han 
paa denne Maade maatte formodes at have erhvervet, der

*) Pufendorf S. 541.
2) Imod omtr. 505,000 Edir. med 4,191 Skibe i 1641 vare de 1642 

omtr. 405,000 Edir. med 4,123 Skibe.



bevirkede, at Christian IV efterhaanden stillede ham i Spidsen 
for det danske Toldvæsens Undersøgelsesvirksomhed. Allerede 
1640 fik han Ordre til at visitere fremmede Skibe ved Norges 
Kyster; men med Aaret 1642 begyndte først hans egentligt 
større Magt. I  Maj Maaned fik han nemlig Bestalling paa 
at forestaa Skibsvisitationen i hele Norge med Ret til at 
holde Visitatorer og Ransagere; i Marts 1643 bestemtes dette 
Hverv nærmere derhen, at han udnævntes til Generalvisitør 
over Norge,- saaledes at han skulde have Overtilsynet med de 
andre Visitører, visitere alle Kjøbmandsskibe og alle Varer, 
og endog selv lønne sine Folk, hvilket jo befæstede hans 
Myndighed. Men mærkeligt nok var han allerede en Maaned 
i Forvejen, den 15de Februar, bleven antagen som General
visitør, ikke alene over hele Norge, men ogsaa over hele 
Danmark. Ganske vist vedblev hans Virksomhed i en særlig 
Grad at være knyttet til Norge, hvor han var meget ivrig 
med sine Visitationer og sit Overtilsyn med de underordnede 
Toldere1), men størst Betydning i politisk Henseende fik dog 
den Myndighed, han som Generalvisitør i Danmark havde i 
Sundet. Tolderne i Sundet fik Ordre til at tilstille ham til 
Gjennemsyn alle Certifikater, Passer og Toldsedler paa Gods, 
som angaves at være svensk, øjensynligt forat han skulde 
have Ret til at visitere paany, hvis han fandt Anledning 
dertil2). Som Nikkel Kocks Medhjælper synes Daniel de 
Rees at have fungeret; han blev udnævnt til Skibslieutenant 
1643, og hans og Kocks Navne forbindes i Reglen i de svenske 
Klager3). Under dem synes Visitørernes Antal at være

V

blevet forøget og flere nye underordnede Embedsmænd at 
være bievne ansatte. Hele Undersøgelsen fik ogsaa en mere

Kock til Sekretær Otte Brockenhus, 18. Juni 1642 (Kanslerbreve 
Nr. 137). Breve til Rentemestrene og til Nikkel Kock, 27. Jan. og 
25. Febr. 1643 (Sjæll. Tegn.).

2) Brev til Tolderne i Sundet, 24. Febr. 1643 (Sjæll. Tegn.).
3) Hans Udnævnelse af 8. Febr. 1643 (Sjæll. Reg.). Hvad Landsmand 

han var, vides ikke. Han havde en Tid boet i Stockholm uden dog 
at have svensk Borgerret (Christ. IY’s egh. Brev af 11. Decbr. 1643. 
Pufendorf S. 541). En Arnold de Rees fik 1643 Privilegium paa et 
Kanonstøberi i Smaalandene (Odhner, Sveriges inre historia S. 277).
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hensynsløs Karakter, den gjentoges ofte flere Gange, Pak
ker og Kasser bleve slaaede op eller skaarne op, og Varer 
til sine Tider kastede over Bord. Skete der da Beslaglæg
gelser og Sagen kom for Admiralitetsretten, bleve næppe 
heller alle tilbørlige Former overholdte1). Der er nu vistnok 
ingen Tvivl om, at Nikkel Kocks personlige Egenskaber have 
paatrykt hele den ny Fremgangsmaade en særligt ildesindet 
Karakter. Hvorvidt han har havt et administrativt Talent, 
der paa nogen Maade kunde maale sig med Spieringernes, 
hans sandsynlige Forbillede, er vel tvivlsomt. Derimod er 
det vistnok sikkert, at han ikke har staaet tilbage for dem i 
Hensynsløshed. Baade Hollænderne og Svenskerne klagede 
over hans Brutalitet, men ogsaa de Danske havde kastet 
deres Had paa ham. Ja  selv Christian IV udtalte sig mere 
end én Gang med megen Bitterhed om hans Fremfærd, uden
at han dog gjorde noget alvorligt Skridt for at raade Bod 
paa den2).

Følgen af det strengere Toldeftersyn og den vistnok ofte 
vilkaarlige Fremgangsmaade var nu de heftigste Klager baade 
i Nederlandene og i Sverig. Ulykkeligvis svækkedes herved 
Betydningen af de Indrømmelser, som vare gjorte Hollæn
derne 1641. I Aaret 1643 indsendte Cracau den ene Beret
ning efter den anden til Generalstaterne om Nikkel Kocks 
Overgreb; snart klagede han over den skarpe Fremgangs
maade i Norge, snart over Anholdelse af Saltskibe; snart be
sværede han sig over de nye Methoder med Losning og 
Maaling, snart fremsatte han de skarpeste Beskyldninger imod 
Admiralitetsretten. Da kom hertil den Omstændighed, at 
Christian IV i Sommeren 1643 lod opkræve nogle saakaldte 
Bropenge i Sundet for at skaffe Midler til en Udvidelse af 
Helsingørs Havn. Herved forbitredes yderligere Stemningen

9 Om Udnævnelse af Visitører jvfr. Breve af 19. April, 13. og 29. 
Juli 4643 (Sjæll. Reg.). Jvfr. forøvrigt det svenske Manifest 1644 
og Christian IV’s Resolution til Cracau, 7. Marts 1644 (H. A.). 
Mærkes kan forøvrigt, at der i Sommeren 1642. gik Rygter om, at 
Sundtolden skulde forlægges fra Helsingør til Kjøbenhavn (Cracau 
til Generalstøterne, 28. Juni 1642, H. A.).

2) Foruden de anførte Steder se om Nikkel Kock Bricka og Fridericia, 
Christian IV’s egh. Breve 1632—35 S. 165—67.



i Nederlandene. Man betragtede Aftalerne af 1641 som 
krænkede. Muligheden var tilstede, for at Generalstaterne
kunde stille sig paa Danmarks Fjenders Side1).

Men med en langt større Bitterhed stillede Sverig sig 
dog til Begivenhederne i Sundet. Det berørte jo ogsaa i 
højeste Grad dets Undersaatters Interesser, at Eftersynet blev 
skærpet; det ramte saavel dem, der gik frem ad lovlig Vej, 
og hvis Varer bleve opholdte, som dem, der ved Svig søgte 
at opnaa ulovlige Friheder. Det er nu vel uden Tvivl sikkert, 
at man fra svensk Side i høj Grad har overdrevet det direkte 
Tab, som den svenske Handel led ved Beslaglæggelser og 
Konfiskationer. Det er vistnok rigtigt, naar den danske Rege
ring paastod, at der i Aaret 1643 kun blev beslaglagt 8 
svenske Skibe i Sundet, og at der kun deraf blev gjort 3 til 
Priser, hvis Værdi ikke beløb sig til mere end 10,000 Dir.2) 
Det lyder ogsaa temmeligt usandsynligt, naar Sekretæren hos 
Cracau fortæller, at Indflydelsen af den danske Fremgangs- 
maade i Sundet paa den svenske Industri var af den Art, 
at de Geer foreløbigt afskedigede alle sine Arbejdsfolk og lod 
alle sine Værker staa stille, indtil Sagerne maatte tage en 
anden Vending3). Men paa den anden Side er det utvivl
somt, at Nikkel Kocks Strenghed særligt gik ud over de 
Svenske. Vare Certifikaterne ikke komne i rette Tid til Hel
singør, maatte de svenske Skippere efter 24 Timers Frist 
give dobbelt Told. Som Generalvisitør lod han Skibene 
syne paany efter den ordinære Visitation; han lod dem 
endog maale efter Længde og Bredde, skjøndt en saadan 
Maaling kun syntes at kunne have Interesse, naar de vare 
toldpligtige. De beslaglagte Skibe lod han besætte med Sol
dater og føre til Kjøbenhavn. Særlig Opmærksomhed tiltrak

0 Cracaus og hans Sekretærs Relationer fra 1643, især 24. Jan., 24. 
Marts, 18. April, 2., 31. Maj, 16. Juni, 14., 18. Juli, 15. Aug. 
Generalstat. til Christ. IV, 10. Marts, 11. Juli, 14. Aug. Christ. 
IV til Generalstat., 16. Septbr. Generalstaternes Resolutioner, 10. 
Marts, 11. Juli, 3. og 20. Oktobr. (H. A.). Christ. IV’s egh. Br. 
til Korf. Ulfeldt, 15. April. Breve til N. Kock, 24., 26. Marts, og 
til Tolderne i Sundet, 31. Juli (Sjæll. Tegn.).

*) Sandferdig Erklering oc Svar S. 54.
*) Relation fra Danmark til Cracau, 27. Juni 1643 (H. A.).
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det sig, at et Skib, som tilhørte de Geer, og som efter at 
være blevet visiteret i Efteraaret 1642 havde overvintret i 
Helsingør, i Foraaret 1643 paany blev undersøgt, besat med 
Soldater og anklaget for Admiralitetet. Men til disse for- 
skjellige Skridt, som selvfølgeligt for en stor Del fandt deres 
Retfærdiggj ørelse i Svenskernes egne Bedragerier og Under
slæb, kom nu ogsaa en Forholdsregel, der næppe kan be
tragtes som andet end et virkeligt Traktatbrud. Det var den 
saakaldte tredivte Penge, som i Marts Maaned paalagdes al 
Vin, der førtes af svenske Undersaatter gjennem Sundet, dog 
vistnok kun forsaavidt som Vinen ikke var bestemt til selve 
Sverig. Thi Christian IV’s Forsvar for dette Toldpaalæg, at 
det ogsaa paalagdes hans egne Undersaatter, og at Knærød- 
fredens § 4 hjemlede ham en saadan Ret, synes kun at kunne 
betegnes som en Udflugt*), da der tydeligt nok i den nævnte 
Paragraf kun taltes om Indførselstold, ikke om Transittold 
gjennem Sundet. Og netop paa dette Tidspunkt, Paaske- 
aften den 1ste April, udnævntes den hidtidige Statholder i 
Kjøbenhavn Korfitz Ulfeldt til Rigens Hofmester2). Man 
havde allerede længe anset ham for en af Hovedmændene for den 
ny Sundtoldpolitik. Hans Myndighed var nu bleven forøget.

Saaledes var Situationen i Sundet, da det svenske Rigs- 
raad i Maj Maaned 1643 blev kaldet til at træffe Afgj ørelse 
om Krig eller Fred med Danmark. Men førend vi betragte 
denne Afgj ørelse, maa vi atter vende tilbage til Udviklingen 
af Forholdene paa Fastlandet. * 3 * S.

') Strømfelt til den svenske Regering, 25. Marts, 1., 8. og 22. April,
3. Maj (S. A.). Relation fra Danmark til Cracau, 9. og 16. Maj
(H. A.). Jvfr. det svenske Rigsraads Brev til det danske af 3. 
Juni, de forskjellige Stridsskrifter fra Krigens Tid og Hammarstrom
S. 6.

2) Relation fra Danmark til Cracau, 18. April (H. A.). Jvfr. Smith, 
Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Historie I, 120 og L.



Femte Afsnit.
Stillingen i Begyndelsen af 1642 efter Præliminærtraktatens Afslut

ning. Utilbøjelighed hos Frankrig og Kejseren til at fremskynde Freds
forhandlingerne. Auersperg som ny kejserlig Gesandt i Hamburg over
bringer ikke Ratifikationen af Traktaten; han forsøger Separatunderhand
linger med Salvius. Christian rv forhandler i Foraaret 1642 med Rigs- 
raadet om Faren ved Sverigs Erhvervelse af Pommern. Kongens Under
handlinger med Polen. Kejseren nærmer sig til Christian IY og ratifi
cerer i Juli Præliminærtraktaten. Auersperg i Kjøbenhavn i August. 
Fornyede Underhandlinger om Lejdebrevenes Udvexling og Fredskongres
sens Aabning. Enighed derom i Marts 1648. — Christian IV’s Forhold 
til England og til Rusland. Valdemar Christians Giftermaalsprojekt. For
handlinger med Polen. Blokaden af Hamburg; Staden søger Forlig med 
Christian IV i Maj 1643. De meklenburgske Amter. Christian IV under
handler med Auersperg om fælles Optræden i Osnabrtick. Instruxen for 
de danske Gesandter til Kongressen. De danske Gesandters forskjellige 
Forhandlinger i Osnabriick med de kejserlige Gesandter i Efteraaret 1643. 
— Almindelige Betragtninger over Sverigs og Danmarks gjensidige For
hold. Christian IV og Axel Oxenstjerna. Forhandlingerne i det svenske 
Rigsraad om Krig med Danmark i Januar og Maj 1643. Krigen ved
tages, hvis Christian IV ikke giver efter. Ordren til Torstenson af 25de 
Maj. Underhandlinger mellem Sverig og Christian IV. Ingen Følelse i 
Danmark af den overhængende Fare. Korfitz Ulfeldts Samtaler med 
Strømfelt. Fornyede Overvejelser i det svenske Rigsraad i Ncyember om 
Tidspunktet for Fredsbrudet. Torstensons Marsch mod Nord og Indfald 
i Holsten i December 1643.

Da Langermann vendte tilbage fra Hamburg til Gfliick- 
stadt med den afsluttede Præliminærtraktat, stolt over det 
vundne Resultat, fik ban kun en blandet Modtagelse ved det 
danske Hof. TJden Tvivl var Christian IV’s første Indtryk 
en med nogen Forbavselse blandet Glæde over, at hans saa



udholdende Bestræbelser endeligt havde baaret deres første
Frugter. Anderledes var derimod Stemningen hos adskillige
af hans indflydelsesrigeste Raadgivere, især Christian Pentz
og Ditlev Reventlov. Det er maaske ikke usandsynligt, at
disse ikke vare fri for en vis skinsyg Misfornøjelse over, at
det var blevet Langermann, der havde ført Sagen til Ende,

___ %

denne Langermann, hvis Evner de saa ned paa, og hvis Kund
skaber og Fasthed næppe heller vare synderligt storex). I 
Virkeligheden forelaa der jo ogsaa et berettiget Angrebspunkt 
paa Langermanns Virksomhed. Den Kaution, han havde for- 
maaet Kongen til at paatage sig med Hensyn til Kejserens 
og Spaniens Antagelse af de i Hamburg trufne Aftaler uden 
at have Sikkerhed for den, var et Skridt, hvis Følger ikke 
kunde overses. Det var denne Betragtning, som Pentz og 
Reventlov gjorde gjældende overfor Christian IV, idet de 
spaaede, at Traktaten vilde faa Kongen til at bryde med alle 
Parter; de forudsaa, at Kejseren og Spanien ikke vilde ratifi
cere den, og saaledes vilde Kongen have paataget sig en For
pligtelse overfor Frankrig, som han ikke kunde indfri. Chri
stian IV blev vred over disse Indvendinger og udbrød: Man 
burde have sagt dette før, nu er det for meget at tale om 
en afgjort Sag. Men han tilføjede rigtignok noget, som tydede 
paa, at Pentzes og Reventlovs Bemærkninger dog havde gjort 
Indtryk og frembragt Tvivl om, at alt vilde gaa som paareg
net. «Hvis .Kejseren,» ytrede han nemlig, «ikke vil holde, 
hvad jeg har lovet, hvad vil saa Kongen af Frankrig gjøre? 
Vi have altid levet sammen i godt Venskab, og han vil ikke 
bryde med mig for denne Sags Skyld. Det er tilstrækkeligt 
for at holde mit Ord, at jeg gjør, hvad jeg kan hos Kejseren, 
og det savoiiske Titelspørgsmaal er ikke det værdt, at Tydsk- 
land bliver ved at være i Krig for dets Skyld.» Saaledes 
berettede i al Fald Langermann Christian IV’s Ytringer til 
d’Avaux, maaske ogsaa for at forberede ham paa et vist Til- *)

*) Pentz ytrede senere om Langermann: «Er ist ein alberner Mensch», 
han forstaar ikke noget og tror alt, hvad Modparten siger (Auer- 
sperg til Kurtz, 6. Setpbr. 1642, W. A.). d’Avaux kaldte ham «un 
des meilleurs hommes d’Allemagne et fort aisé å gouvemer». Om 
hans historiske Kundskaber se dette Skrift I, 92.



bagetog fra Kongens Sidex). Thi Christian IV havde hurtigt 
bestemt sig til at søge at formindske Betydningen af sin 
Kaution. Medens d’Avaux tilmeldte ham sin Antagelse af 
Traktaten med de fra den latinske Bibeloversættelse hentede 
Ord: In verbo vestro laxavi rete (paa dit Ord har jeg ud
kastet Garnet), og derved betegnede sin Tillid til hans Borgen, 
sendte Christian IY ham et Par Uger efter en Skrivelse, hvori 
han udtalte, at hvad han havde lovet, mere skrev sig fra hans 
Fredsiver og Kjærlighed til det almene Vel end fra, at han 
havde dristet sig til at udføre tredie Mands Rolle, og Langer- 
mann anmodede om, at Kongen af Frankrig ikke vilde tage 
det ilde op, hvis Christian IY’s Bestræbelser hos Kejseren 
mislykkedes* i 2).

Det viste sig imidlertid i det hele snart, at de Forhaab- 
ninger, som Christian IY vel havde næret om, at Præliminær
traktatens Bestemmelser angaaendé en hurtig Aabning af den 
endelige Fredskongres maatte ske Fyldest, ikke skulde blive 
til Yirkelighed. Sagen var, at der ikke hos nogen af de krigs
førende Parter var nogen alvorlig Tilbøjelighed til umiddel
bart at bygge videre paa det i Hamburg vundne Grundlag, 
et Grundlag, som ganske vist ogsaa langt mere var Gesand
ternes end deres respektive Regeringers Yærk. Forholdsvis 
størst var Tilbøjeligheden hos Sverig. Den svenske Regering 
havde i dette Øjeblik skudt Tanken om Separatforhandling 
med Kejseren fra sig; den gav Salvius Ordre til at gjøre alt 
for at overholde Præliminærtraktatens forskj ellige Termins
bestemmelser, og i hvert Fald skulde han sørge for, at Skyl
den kom til at ligge hos Frankrig og ikke hos Sverig, hvis 
Underhandlingerne skulde blive afbrudte3). Men at den

1) Udateret Beretning fra d’Avåux, kaldet: Relation du voyage du S. 
Langermann å Gluckstat, lors qu’il y a porté le traité (P. A.). 
Allerede den 19. Jan. 1643 udtalte Christ. IV i et egh. Brev til 
Chr. Thom. Sehested sin Frygt for, at Fredsforhandlingen vilde gaå
i Staa, fordi Kejseren ikke vilde give Hertuginden af Savoien den 
forlangte Titel.

2) d’Avaux til Christ. IV, 1. Jan. 1642 (Londorp V, 761). Christ. IV 
til d’Avaux, 6. Jan. d’Avaux til Richelieu, 17. Jan. (P. A.).

3) Den svenske Reg. til Salvius, 22. Jan. 1642 (S. R. R.). Jvfr. Cron- 
holm H; 1, 104.



svenske Regering desuagtet langtfra var til Sinds at betragte 
den Fredsforhandling, der efter Traktaten i Hamburg skulde 
begyndes under Christian IV’s Auspicier, som eneste Norm 
for sin Handlemaade, fremgaar tilstrækkeligt af dens før om
talte Instrux for Johan Oxenstjerna, hvorefter han skuldesøge 
at faa en Overenskomst om Pommern i Stand med Kurfyrsten 
af Brandenburg, forinden Fredskongressen aabnedes1).

Langt mindre tilbøjelig til at virke for Freden var imid
lertid Richelieu. Han havde ganske vist i Efteraaret 1641 
sendt d’Avaux Instruxer, der gave ham Mod til paa egen 
Haand at afslutte Præliminærtraktaten, men umiddelbart før 
selve Afslutningen havde han sendt ham en Kontraordre. 
d’Avaux skrev hjem, at hvis han havde modtaget den to 
Dage før, vilde Situationen have været forandret. Sagen var, 
at Greven af Guébriant stod i Begreb med at gaa over Rhinen 
for at begynde et nyt Vinterfelttog; den franske Regering 
ønskede at benytte dettes forventede Resultater, og den fryg
tede for, at dens Allierede vilde optræde svagt og langsomt, 
naar den virkelige Fredskongres aabnedes; Prindsen af Ora- 
nien underrettede den ogsaa i Fortrolighed om, at Udsigterne 
til Fred bevirkede, at Generalstaterne hindrede ham i at op
træde med Kraft. Imidlertid var jo Præliminærtraktaten ind
rettet saaledes, at der var stor Sandsynlighed for, at Kejseren 
og Spanien ikke uden videre vilde ratificere den. Det var 
dette, som d’Avaux gjorde gjældende overfor Richelieu til sit 
Forsvar. Han paaviste, at Lutzow rimeligvis vilde blive des
avoueret, og at Frankrig da kun vilde have Fordelene ved at 
have vist sin Fredslyst og dog vilde kunne benytte sit even
tuelle Vaabenheld. Richelieu gik ind paa denne Betragtning. 
Han erklærede sig villig til at ratificere Traktaten, men kun 
i den Overbevisning, at Modparten vilde rejse Yanskeligheder, 
og at det saaledes vilde kunne blive muligt at kaste Ansvaret 
for Fredens Forhaling over paa den; i al Fald maatte Frank
rig reddes for dette Ansvar og Sverig, om fornødent, skydes 
frem i Forgrunden for at bære det2).

*) Se ovfr. S. 177.
2) d’Avaux til Richelieu, 1., 3., 17., 24. Jan. Instruxer for d’Avaux, 

25. Jan., 27. Pebr. Chavigny til'd’Avaux, 4. Marts (P. A., jvfr. 
Avenel, Lettres de Richelieu VII, 903—905).



Richelieu og d’Avaux fik Ret i deres Forventninger om, 
at Kejseren og Spanien ikke uden videre vilde ratificere Præ
liminærtraktaten. Som allerede tidligere omtalt, var der ind
truffet et lignende Tilfælde med Lutzow som med d’Avaux; 
ogsaa han havde for sent modtaget en Ordre fra sin Regering, 
nemlig med Hensyn til Hertuginden af Savoiens Titel, som 
ankommen i rette Tid vilde have standset Traktatens Afslut
ning. De Begivenheder paa Krigsskuepladsen, som det ny 
Aar indlededes med, kunde nu ganske vist ikke styrke Habs- 
hurgernes Mod. Medens Torstenson forberedte sig til Frem
rykning i Østen, slog den franske General Guébriant i Januar 
Maaned den kejserlige Hær under Lamboy fuldstændigt ved 
Kempen i Nærheden af Crefeld, hvoraf Følgen var, at det 
Kolnske og det Julichske laa aabent for Franskmændene. 
Hos de katholske Kurfyrster, navnlig hos Maximilian af Baiem 
og Ferdinand af Koln, mærkedes ogsaa en større Tilbøjelighed 
til selvstændig Optræden; Mistillid til Spanien og Østrig for
bandt sig med Ønsket om ved Pavens Hjælp at opnaa en 
Udsoning med Frankrig; det var særligt paa etMødeiMainz 
i Foraaret 1642, at disse Bestræbelser kom til Syne1). Paa 
den anden Side var det derimod lykkedes Kejseren, imod 
hvad d’Avaux havde haabet, at føre Goslarforhandlingerne til 
et Resultat; de brunsvig-luneburgske Hertuger forpligtede sig 
i Januar Maaned til Neutralitet efter at have opnaaet for- 
skjellige Indrømmelser. Men mest bestemmende for Kejserens 
Holdning var uden Tvivl Spaniens Indflydelse. Denne Magt 
var trods Nederlagene paa Valpladserne og Tabet af Portugal 
endnu bestemt paa at fortsætte Krigen. Den synes paa dette 
Tidspunkt endnu at have haabet paa, at Ludvig X III’s Død, 
som man ansaa for nær forestaaende, vilde frembringe en 
Forandring i Frankrigs Politik.

Som tidligere omtalt, havde Kejseren sendt en ny Gesandt 
til Hamburg, nemlig Grev Auersperg, for at afløse Lutzow. 
Han overbragte en Skrivelse fra sin Herre til Christian IV 
angaaende Præliminærtraktaten. I denne Skrivelse erklærede

') Jvfr. Katt I, 28 ff, og Skrivelse fra Mainz, Kolns og Baierns Depu
terede til Kurfyrsterne af Sachsen og Brandenburg, Mainz 22. Maj 
(P. A.).



Kejseren, at han trods sin tidligere Paastand havde udstedt 
et Lejdebrev for Hertuginden af Savoien med den af Frank
rig for hende fordrede Titel; han gik definitivt ind paa Mini
ster og Osnabruck som Mødesteder for Fredskongressen og 
samtykkede i, at G-arnisonerne forlode disse Byer. Dagenfor 
Sammenkomstens Begyndelse skulde Auersperg kunne indsætte 
i Lejdebrevene, og han vilde snarest muligt opfordre Kongen 
af Spanien til at stadfæste de af Statholderen i Briissel ud
stedte Lejdebreve for Generalstaterne; man behøvede jo ikke 
at afvente en saadan Stadfæstelse, men kunde godt begynde 
Forhandlingerne forinden.

Det vil indses, at denne Skrivelse i Virkeligheden langt
fra var en Ratifikation paa Traktaten. Ikke alene indeholdtes 
der ikke noget i den om Tidsfristerne, men Kejseren var ikke 
gaaet ind paa, at Stæderne Munster og Osnabruck under 
Kongressen skulde løses fra deres undersaatlige Ed, ikke hel
ler paa, at de to Fredsmøder skulde holdes for et og samme; 
han havde desuden ikke lovet nogen Stadfæstelse paa Kongen 
af Spaniens Vegne, men kun at opfordre ham til en saadan. 
Og Skrivelsen var saameget mindre en Ratifikation, som den 
udtrykkeligt indeholdt et Forbehold om, at Kejseren ikke vilde 
samtykke i, hvad der i Traktaten var stridende mod hans 
egen og Rigets høje Myndighedx).

Christian IV følte sig i første Øjeblik tilfreds med denne 
Meddelelse. Han havde, da han erfarede Præliminærtraktatens 
Afslutning, betragtet den savoiiske Titelstrid som det eneste 
betydeligere Stridspunkt, og nu var der kommet en let Ud
jævning af dette* 2). Han søgte ogsaa strax at faa Salvius og 
d’Avaux til at lade sig nøje med Kejserens Erklæring. Men 
snart skulde han opdage, at han havde taget Fejl af Situationen; 
han fik kun et afvisende Svar fra den svenske og franske Ge
sandt; i de bestemteste Udtryk beklagede de sig over Kejse-

4

rens Holdning, fordrede en ubetinget Ratifikation samt Kon
gen af Spaniens Udførelse af Traktatens Bestemmelser og 
ytrede, at Afsendelsen af en ny kejserlig Gesandt viste, hvor

J) Kejseren til Chr. IV, 1. Febr. 1642 (Londorp V, 768—69).
2) Egh. Brev til Vibe af 18. Febr. og til Chr. Thom. Sehested af 21. 

Febr.



man lidet kunde bygge paa Habsburgs Paalidelighed. Chri
stian IY henvendte sig da til Auersperg med Forestillinger 
og opfordrede ham til at formaa Kejseren til at rette sig ef
ter de liitzowske Aftaler og de to forbundne Magters Ønsker. 
Men omend Auersperg personlig var stemt for i det hele at 
vise en venligere Holdning mod Kongen af Danmark, end 
Liitzow havde beflittet sig paa, trak Forhandlingerne dog fore
løbigt ud uden Resultat. Christian IV truede, med at opgive 
hele sin Mægling og d’Avaux med at rejse bort; baade han 
og Salvius offentliggjorde i Trykken deres Angreb paa Kej
seren 0.

I  Virkeligheden var det jo Christian IV, der mest følte 
Situationens Byrde. Frankrig og Kejseren vare begge, hver 
paa sin Side, tilfredse med, at Fredsforhandlingerne forsinke
des, og søgte kun at vælte Ansvaret derfor over paa hinandens 
Skuldre; Sverig fulgte, omend maaske noget modstræbende, 
Frankrig. Men for Christian IV kom til Bekymringen over 
den Skæbne, hans Præliminærtraktat truede med at faa, og- 
saa Misfornøjelsen med, at hans særlige Mægling i den pfal- 
ziske Sag ikke heller førte til noget. Dette Spørgsmaal var 
fra Regensburg blevet henvist til Wien, hvor Kongens Resi
dent Dr. Bidenbach optraadte paa hans Vegne, og hvor des
uden den engelske Gesandt Sir Thomas Roe virkede for en 
Afgjørelse af Spørgsmaalet. Men selv om Kejseren maaske 
har været tilbøjelig til Indrømmelser, især hvis han derved 
tillige kunde opnaa et Forbund med England, mødte han i 
dette Punkt den bestemteste Modstand hos Kurfyrsten af 
Baiern, og han vovede ikke at bryde med denne, saaledes at 
Forhandlingerne fuldkomment strandede2).

]) Chemnitz III, 9—13, 67. Pufendorf S. 495. Salvius til Christian 
IV, * 15/25 Marts. d’Avaux til Christian IV, 80. Maj (Londorp V, 
775—78). Christian IV til Auersperg, 18. Juni. Auersperg til Kej- 
seren, 4., 7., 11., 25. Marts, 1., 8., 12. April og 28. Juni, til Kurtz,
15. og 19. April ØV. A.) Brev fra d’Avaux, 21. Marts. d’Avaux til 
Bichelieu, 21. Marts, 22. April (P. A.) Den svenske Reg. til Salvius, 
12. Marts (S. R. R.). Salvius til (Axel Oxenstjerna?), 5. Marts, og 
til den svenske Reg., 18. Juni (S. A.). Reventlov til Christian IV, 
Haderslev 15. Marts (G. A.). Christian IV’s egh. Brev til Chr. Thom. 
Sehested, 8. Juni.

2) Se om de pfalziske Forhandlinger Londorp V, 788 ff, Bidenbachs
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Mest foruroligende for Christian IV var det imidlertid, 
at det viste sig, at Kejseren som Erstatning for den alminde
lige Fredsforhandling paany vilde søge Separatunderhand
linger med Salvius, selvfølgeligt med Afstaaelsen af Dele af 
Pommern som Grundlag. Umiddelbart før sin Afrejse fra 
Hamburg, rimeligvis i de første Dage af Marts, havde Lutzow 
havt en Afskedskonference med Salvius. Denne havde da 
bedet Lutzow arbejde hos Kejseren paa, at Universalkongres
sen kom i Stand, men havde tillige, sine gamle Meninger 
tro, ytret, at Separatforhandlingerne med Sverig burde fort
sættes; han fordrede som Fredsbetingelse hele Pommern som 
Len for den svenske Krone, men lagde til, at han ikke kunde 
begribe, hvorfor Kejseren var imod dette Vilkaar; han vilde 
derved gjøre Sverig til sin Venr hvilket ikke vilde blive Til
fældet, hvis det fik Pommern ved et Ægteskab mellem Dron
ningen og Kurfyrsten af Brandenburg; opfyldtes den nævnte 
Betingelse, vilde Freden være bragt i Stand, omend den 
svenske Regering haabede, at Kejseren ikke vilde lade Amne
stien rent falde1). Omtrent samtidigt indledede ogsaa Grev 
Auersperg lignende Samtaler med Salvius; han benyttede der
til mærkeligt nok ingen anden end Langermann, som paa 
hans Anmodning var villig dertil, maaske dog kun for paa 
denne Maade at skaffe sig Oplysninger om Sagernes Stilling. 
I disse Samtaler var Salvius noget mere tilbageholdende end 
overfor Lutzow og betonede stærkere Generalamnestien; det 
varede heller ikke længe, inden han fra sin Regering i Stock* 
holm fik Befaling til ikke at indlade sig videre med Auers
perg, omend denne hvert Øjeblik paany prøvede sin Lykke2 * * * *).

Det er uden Tvivl i Efterretningen om disse Bestræbel
ser fra kejserlig Side, at man maa søge Foranledningen til

forskjellige Breve (Østrig Nr. 43) og Pentz til Auersperg, 4. April 
(W. A.). Jvfr. Katt I, 18 ff.

*) Udateret Skrivelse fra Lutzow, af April. Hans sidste Belation fra 
Hamburg er af 8/18 Marts (W. A.). Jvfr. Cronholm H; 1, 106.

2) Auersperg til Kejseren, 11., 18. Marts, 1. og 12. April (W. A.).
Langermann til Reventlov, 18. Marts (Munster Nr. 4). Den svenske
Eeg. til Salvius, 2. April,. 1. Juli (S. R. R.). Salvius til den svenske
Reg., 10., 18. Juni, 2. Juli (S. A.). Chemnitz III, 13, 68—70. Pufen-
dorf S. 495, 497 f.



den Henvendelse, som Christian IY i Midten af April rettede 
til de i Kjøbenhavn samlede Rigsraader. Han forestillede 
dem det sandsynlige i, at Kejseren for at skille Sverig fra 
Frankrig og samle hele sin Magt imod dette Rige ikke vilde 
have noget imod at afstaa eriDel af en evangelisk Kurfyrstes 
Lande, ligesaalidt som en saadan Afstaaelse vilde stride mod 
Kongen af Spaniens eller de katholske Stænders Ønsker, og det 
var derfor højst rimeligt, at Sverig ved en Fred med Kejse
ren vilde kunne erholde en god Del af Pommern. Derpaa 
fortsatte Kongen saaledes: »Hvor farligt og præjudicerligt 
sligt nu disse Riger og Lande i Fremtid vil falde, gjøres . 
ufornødent at deducere. Sverig har givet Danmark nok at 
skaffe, førend dets Grændser enten i Rusland eller Lifland 
bleve extenderede; skulde nu Pommern eller en Del deraf 
desforuden komplificere saadan deres Magt og helst paa de 
Steder i Østersøen, hvor Danmarks Krone aldrig nogen til
forn nogen Ret eller Højhed har været gestændig, og Dan
mark saaledes fast fra Narven til Liibeck med svenske Be- 
sætninger blive indelukt og beængstet, da kunde i Længden 
intet andet end vort kjære Fædrelands største Præjudice deraf 
foraarsages. Hvorfor vi ikke have kunnet forbigaa de gode 
Herrer Rigens Raad saadan skinbarlig Farlighed at stille for 
Øje, paa det herom i Tide kan delibereres og konkluderes og 
vi for vor Person hos Posteriteten herefter kunne være und
skyldt, om sligtanden Udgang, end vi det gjerne saa, skulde 
bekomme« x).

Saa skarpt og bestemt havde Christian IY ikke tidligere 
paapeget Farerne* ved Sverigs Erhvervelse af Pommern baade 
med Hensyn til dets derved forøgede Nærhed ved Danmark 
og med Hensyn til Herredømmet over Østersøen. Imidlertid 
opnaaede han ikke derved at bringe Rigsraadet til aktive 
Skridt. Det var uden Tvivl saameget mindre tilbøjeligt der
til, som der netop da i Kjøbenhavn var forsamlet Befuld
mægtigede fra Adelsstanden, der kun i forholdsvis ringe Grad

*) Kongens Proposition af 15. April (Baden, Danmarks Biges Historie 
IV, 135—36). Et Udkast til Propositionen med Chr. Thom. Sehe-
steds Haand og enslydende med den har mærkeligt nok Datum 16. 
April (Kigens Kaads Br. Fase. 52).



vare .villige til at bringe Ofre til Rustninger, og det endda 
kun paa Yilkaar, der viste deres Mistillid til Kongen og deres 
ivrige Ønske om Fredens Bevarelse. De havde fremsat den 
Begjæring, at det blev Rigens Marsk med Deputerede fra hver 
Provinds, der ordnede Samlingspladserne for de bevilgede 
Soldater, og i det hele, at det blev danske Mænd, som sat
tes i Spidsen for Forsvaret, et Forlangende, der øjensynligt 
var rettet baade mod de fremmede Adelige, der droge ind i 
Landet, mod de tydske Lejetropførere og mod Kongens tydske 
Omgivelser i Gluckstadt. De havde dernæst fremhævet, at Ros- 
tjenesten kun maatte bruges indenfor Rigets Grændser og kun i 
Nødsfald, og de havde endeligt givet Raad i den ydre Politik, 
idet de paa engang anbefalede at bevare Venskabet med 
Kejseren ved at lade danske Mænd afgjøre Stridighederne 
med ham om Hamburg og Pinneberg, selv om det blev nød
vendigt at gjøre Indrømmelser, og at slutte Forbund med 
Sverig, Nederlandene og Søstæderne x).

Rigsraaderne vidste sig saaledes i fuld Overensstemmelse 
med Adelsstanden, da de i deres Svar til Kongen, som først 
afgaves den 4de Maj, og som de udtrykkeligt fremhævede var 
et Udtryk for Meningen hos dem alle,' vel ikke nægtede Be
tydningen af den Fare, som Kongen havde paapeget, men er
klærede det for utilraadeligt at foretage noget med Alvor 
derimod paa Grund af de forhaandenværende Omstændig
heder. De gjorde gjældende, at Følgen af aktive Skridt imod 
Sverig kun vilde blive, at denne Magt udsonede sig med Kej
seren og vendte sig udelukkende mod Danmark; Kejseren 
vilde blot glæde sig derover og anse Uenigheden her oppe 
for en lige saa stor Fordel som en stor Sejrvinding paa Val
pladsen, og Frankrig og Nederlandene vilde ligeledes falde 
over Danmark, fordi det have nødet Sverig til Fred i Tydsk- 
land, og — desuden: »Formuen er udi disse Lande ogsaa 
ringe, og ingen Fortroende hos alle omliggende Naboer at 
formode«.^ Den Slutning, Rigsraadet drog af disse Præmisser, 
var nu den, at man skulde vedblive med at lade Sverig stri
des med Kejseren, forat det kunde enervere sig selv, og

’) De adelige Befuldmægtigedes Indlæg til Kigsraadet af 4. og 5. Maj 
(Oluf Daas Provindsiallandebog).



imidlertid indskrænke sig til nogle smaa Forsøg paa at vinde 
Venner i Pommern, nemlig dels hos nogle af de indflydel
sesrigeste Mænd i Stralsund, dels hos Pommerns Superin
tendent Crackewitz; desuden skulde man søge at vinde de 
vigtigste af Hansestæderne1).

Havde Rigsraadet maaske ment, at slige smaa Skridt, 
som oftere forhen, i Mangel af bedre vilde falde i Kongens 
Smag, da blev det skuffet. Christian IV svarede køligt, at 
det ikke var muligt at føre nogen hemmelig Forhandling med 
Stralsunderne, da for mange maaatte indvies i den, og hvad 
Superintendenten i Pommern angik, da var han uden Ind
flydelse og allerede i Forvejen mistænkt af de Svenske2). 
Med en vis Begjærlighed greb Rigsraadet denne Afvisning 
af sit eget Forslag. I et nyt Indlæg, der mærkeligt nok 
ogsaa var underskrevet af Korfitz Ulfeldt, erklærede det sig al
deles enigt med Kongen i hans Betænkeligheder og slog det 
fast, at det var nødvendigt at se Tiden an og siden efter 
Tidernes Tilstand og Forandring fatte den Resolution, som 
kunde være Konge og Land til Sikkerhed og Bedste3).

Hermed endte da disse Forhandlinger uden Resultat4). 
De havde frembudt den Mærkelighed, at Kongen trods sine 
bestemte Advarsler ikke aabent havde stillet noget Forslag 
om Midler til at afvende den paapegede Fare, men egentligt 
kun havde udtalt sin Mening og kastet Ansvaret over paa 
Rigsraadet. Ikke desto mindre modtagér man det Indtryk

i

baade af Kongens og Rigsraadets Skrivelser, at begge Parter 
tænkte paa en og samme Ting som den foreliggende Mulig-

*) Rigsraadets Indlæg til Kongen af 4. Maj (Rigens Raads Breve 
Fase. 52).

2) Kongens egh. udat. Skrivelse til Mogens Kaas og Just Hog. Jvfr. 
om Superintendenten Crackewitz Cronholm II; 1, 65.

3) Indlæg af 7. Maj (Rigens Raads Breve Fase. 52). Underskrevet have: 
Chr. Thom. Sehested, Mogens Kaas, Tage Thott, Christoffer Ulfeldt, 
Just Hog, Korfitz Ulfeldt, Oluf Parsberg, Jørgen Vind, Jørgen Se- 
feld, Hannibal Sehested og Gregers Krabbe.

4) Derimod synes Rigsraadet at have fortsat sine Bestræbelser for at 
faa Kongen til at gjøre Sundtoldindrømmelser til Hansestæderne, 
hvilket han en Tid synes at have været uvillig til, men dog tildels 
føjede det i (Christ. IY's egh. Breve til Chr. Thora. Sehested, 21., 
26. Maj 1642 og Brev til Tolderne af 3. Juni, Sundtoldregnsk.).



hed, den ene med Sympathi, den anden med Antipathi, og 
at denne Mulighed ikke var noget mindre end et Forsøg paa at 
sætte sig fast i Dele af Pommern for at modarbejde Sverigs 
Planer. Og bag denne Tanke og denne Mulighed laa vist
nok en anden Tanke, den nemlig om en Alliance med Polen.

Havde Kongen af Danmark Anledning til at være æng
stelig ved Sverigs Magtudvidelse og Planer, gjaldt dette i 
lige saa høj Grad om Kongen af Polen. Men særligt var 
denne i den sidste Tid bleven foruroliget ved de Underhand
linger, som plejedes mellem Kurfyrsten af Brandenburg og 
den svenske Regering om hans Ægteskab med Dronning 
Christina. En polsk Vasal gift med Herskerinden over det 
Land, som Vasaætten paa Polens Trone endnu stadigt be
tragtede som sin retmæssige Ejendom, Herredømmet over 
Østersøens nordlige og sydlige Kyst forbundet paa det nøjeste, 
en større Tort og en større Fare kunde ikke tænkes for Kong 
Vladislav1). Under disse Omstændigheder laa det nær for 
denne at forsøge paa en Forbindelse med den anden Fyrste, 
hvis Interesser vare truede paa lignende Maade som hans egne, 
nemlig Christian IV af Danmark. Men forud for en saadan 
Forbindelse maatte gaa en Udsoning. Endnu var den Strid, 
som Christian IV’s Borttagelse af de polske Krigsskibe fra 
Danzig Havn i November 1637 havde fremkaldt, ikke bleven 
bragt ud af Verden. Men med Aaret 1642 begyndte livlige 
Forhandlinger mellem de to Magter.

I Februar var Wolfgang Heinrich von Baudissin kom
men til Christian IV i Gluckstadt som Afsending fra Vladis
lav af Polen. Han var alt andet end ubekjendt for Kongen. 
Under Kejserkrigen havde han været i hans egen Tjeneste, 
men rigtignok ikke efterladt sig noget glimrende Navn; da 
han senere var bleven Gustav Adolfs General, havde han i 
Februar 1632 overbragt saa godt som et Ultimatum fra 
denne2); nu var han efter ogsaa at have tjent Kurfyrsten af 
Sachsen havnet i Polen. Hans Hverv som Afsending paa 
dette Tidspunkt var at komme til Enighed om den danzigske 
Sag, saameget mere som Kongen af Polen var vedbleven at *)

*) Jvfr. OcLhner S. 80 f. 
a) Se dette Skrift I, 223 f.



være i Uenighed med selve Danzig om Søtolden. Christian 
IY’s Svar var venligt, men dog noget undvigende. Han søgte 
at formindske Betydningen af Tildragelserne 1637, fremhævede, 
at han jo for længe siden havde frigivet de tagne Skibe, men 
betonede, dog ogsaa Vigtigheden af Sejladsens Frihed paa 
Danzig. Forøvrigt behandlede han Baudissin med Forekom
menhed, muligvis for at antyde overfor Sverig og General
staterne, at hele Sagen havde en noget større Betydning1). 
At dette ogsaa i Virkeligheden var Tilfældet, er der stor 
Sandsynlighed for. Det var med Baudissins Gesandtskab, at 
de almindeligere politiske Forhandlinger mellem Danmark og 
Polen toge deres Begyndelse. I Slutningen af April vidste 
den hollandske Resident von Cracau at fortælle angaaende 
Underhandlinger om Alliance mellem Polen og Danmark2), 
og noget senere ankom en ny polsk Afsending Oberst Arcic- 
zewski til Danmark3). Det maa nu have været gjennem
ham, hvis ikke allerede, hvad der vel er sandsynligst, gjen
nem Baudissin, at Kongen af Polen gjorde Christian IV 
videregaaende Forslag om, at han vilde afstaa en Del af Sverig 
til Danmark, forsaavidt som Kongen vilde staa ham og Kej
seren bi med sin Flaade til de Svenskes Fordrivelse fra Pom
mern. I Virkeligheden var her jo Tale om at flaa Bjørnens 
Hud, førend den var skudt; Kongen af Polens Prætensioner 
paa det Land, han kaldte for sit Arverige, vare ikke synder
ligt meget værdt. At Christian IV uden videre skulde gaa 
ind paa et sligt Forslag, var en Umulighed; heller ikke var
han, som det senere nærmere skal ses, fri for Mistanke til 
Polen om, at dette Rige kun vilde varetage sit eget Tarv og even
tuelt ofre ham selv. Men paa den anden Side er der dog Grund 
til at se hans Forhandlinger med sit Rigsraad i Lyset af de 
da vel allerede indledede Underhandlinger med Polen, og de 
Oplysninger, som Kong Vladislav selv meddelte Kejseren,

*) Baudissin til Christ. IV, 1. Febr. (Polen Nr. 22). Christ. IV’s Svar, 
B. Febr. (Friedensverhandl. u. Alliancen Nr. 1). Reventlov til Christ. 
IV, 29. Marts. Rasch til Reventlov, 26. Marts, 30. April (G. A.).

2) Cracau til Generalstaterne, Kbhvn. 3. Maj (H. A.).
3) Rasch til Reventlov, 21. Maj (G. A.). Den nederlandske Resident i 

Haxnburgs Relation af 28. Maj (7. Juni) (Kronijk van het histor. genootsch. 
te Utrecht 1861 S. 317).
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synes, ogsaa at tyde paa, at Christian IV ikke rent har afvist 
de polske Forslag. Efter disse Oplysninger skal Christian IY 
nemlig have svaret, at han ikke var utilbøjelig til at indlade 
sig derpaa, forsaavidt som Kejseren vilde indrømme ham 
Opfyldelsen af hans Ønsker med Hensyn til Elbtolden og 
Pinneberg, og forsaavidt som Kejseren og Spanien vilde slutte 
Fred med Frankrig* 1). Hvis den almindelige Fredsforhand
ling dog skulde brydes, var det en saadan Separatfred, som 
Christian IY kunde ønske for derved at isolere Sverig. Og
saa en personlig Sammenkomst mellem de to Konger blev 
bragt paa Bane. Snart paafulgte nu en ny Sendelse af Bau- 
dissin. Han kom til Kjøbenhavn i Begyndelsen af August 
og overbragte en Haandskrivelse fra sin Konge samt nogle 
Heste som G-ave. Yi kjende ikke nærmere til Forhandling^ 
erne med ham, men Christian IY synes at have udtalt sig 
til Gunst for et Forbund mellem Rigerne2).

Imidlertid var den almindelige politiske og militære 
Situation undergaaet en Forandring til Ugunst for Kejseren. 
I Frankrig var Cinq-Mars’s Sammensværgelse, til hvilken 
Habsburgerne havde knyttet store Forhaabninger om Riche- 
lieus Fald, bristet. Separatunderhandlingerne med Sverig 
vare glippede. Samtidigt var Torstenson trængt sejrrigt frem 
i Østen; det var lykkedes ham at bemægtige sig Lausitz og 
Hovedpladserne, i Schlesien; ja endog Måhren var blevet 
gjennemstrejfet af svenske Hærskarer. For første Gang i 
lang Tid havde Christian IY hilset Sverigs Sejre med Glæde; 
han haabede paa, at de skulde stemme Kejseren villigere til 
F red3). Begivenhederne gave ham ogsaa Ret i denne For-

*) Kongen af Polens Meddelelser findes omtalte i Kejserens Instrux for 
Alexander von Greifi'enclaw som Gesandt til Polen af 17. Aug. 1642.
I den omtales et Brev fra Kongen af Polen af 15. Juli. Instruxen 
findes i W. A., hvor jeg dog ikke selv har set den. Jeg skylder 
Professor Odhners Yelvillie en Afskrift af den.

2) Kong Yladislavs egh. Skrivelse af 23. Juli og Kreditiv af 25. Juli 
samt hans Skrivelse til Christ. IY af 20. Decbr. (Polen Nr. 22). 
Christ. IV’s egh. Brev (til en unævnt) af 5. Aug. og hans Rekreditiv 
af 7. Aug. (Auslånd. Registr.). Jvfr. Chemnitz IV; 2, 103.

3) Christ. IV’s egh. Brev til Chr. Thom. Sehested, 13. Juni. Et lig
nende egh. Brev til sig viste Langermann til d’Avaux (Brev fra 
denne, 15. Juli, P. A.).



haabning. Kejseren begyndte med at nærme sig paany til 
Christian IV. Han ønskede at faa ham til at tillade Hver- 
vinger i sine Lande og at erhverve de Soldater, han maatte 
aftakke. Allerede tidligere havde der været Tale om, at Grev 
Valdemar Christian skulde med Kongens Hjælp bringe nogle 
Regimenter paa Benene til Kejserens Tjeneste1). Nu ind
ledede Auersperg nærmere Forhandlinger i Gluckstadt med 
Pentz og Reventlov om saadanne Hvervinger. De danske 
Ministre ønskede at benytte Lejligheden til at opnaa Elbtol- 
dens Forlængelse ved at lade Underhandlingerne om de to 
Spørgsmaal forbindes med hinanden; men Auersperg savnede 
Fuldmagt til at forhandle om Elbtolden2). Imidlertid havde 
man ved det kejserlige Hof under Trykket af Begivenheder
nes Gang besluttet at samtykke i Ratifikationen afHamburg- 
traktaten. Den blev udfærdiget den 12te Juli og oversendtes 
til Auersperg tilligemed Forsikring om, at de spanske Lejde
breve snart kunde ventes3). Gesandten fik Ordre til at gaa 
til Kjøbenhavn for at overbringe Kejserens Brev og for i det 
hele at søge at gjenvinde Indflydelse hos Christian IV. Man 
fristes til at antage, at hans Instruxer nogenlunde have stemt 
overens med dem, som kort efter medgaves en kejserlig Ge
sandt til Kongen af Polen, og hvorefter Gesandten, von 
Greiffenclaw, skulde opmuntre denne til at formaa Danmark 
til Brud med Sverig og takke ham for hans Løfte- om at af- 
staa en Del af dette Rige til Christian IV; Kong Vladislav 
maatte have Lov til at forsikre denne om, at saavel den

J) Liitzow til Kurtz, 11. Febr. 1642 (W. A.). — Derimod er det højst 
usandsynligt, at Christian IV har staaet bagved de Hvervinger, som 
den tidligere svenske Generalmajor Conrad Bertram Pfuel og Ulrik 
Pentz foretoge i Nedersachsen til Fordel for Kejseren (jvfr. Theatrum 
Europæum IV, 742—44, Lotichius, Historia Ferdinandi II et IH, 
Coloniæ 1650, S. 852—58, og Cronholm H; 1, 185). Ganske vist 
antoges Pfuel for at staa i stor Kredit hos Christian IV (Easch til 
Reventlov, 30. April), men herfra og til, at Kongen har begunstiget 
hans Hvervinger, er et stort Skridt. Pfuel led forøvrigt stor Mangel 
paa Penge (Gazette de France 1642 S. 621); senere bleve hans 
Tropper splittede ad af de Svenske.

2) Auersperg til Kejseren, 26. Juli (W. A.). Jvfr. Danske Samlinger 
2. R. IH, 389 og Christ. IV’s egh. Breve til Chr. Thom. Sehested, 
6. og 11. Juli.

3) Kejseren til Christ. IV, 22. Juli (Østrig Nr. 35 b).
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pfalziske Sag som hans særlige Ønsker skulde afgjøres til 
hans Tilfredshed, saafremt han vilde deltage i den aktive 
Kamp. Men Kejseren havde tilføjet, at det var det klogeste 
for Kongen af Danmark at benytte sine private Stridigheder 
med S verig som Paaskud, forat Frankrig ikke skulde have 
Grund til at angribe det; Bistand til Søs skulde da ikke 
udeblive1). Der laa vistnok bagved dette Tanken om at 
holde det pommerske Spørgsmaal udenfor Forhandlingerne 
for ikke at foregribe, at man trods alle mislykkede Forsøg 
dog kunde naa til en Separatfred paa Grundlag af det om
tvistede Lands Afstaaelse.

Den kejserlige Gesandt ankom til Kjøbenhavn'den 4de 
August. Det var med stor Glæde, at Christian IV modtog 
Efterretningen om Kejserens Ratifikation. Han greb med 
Fornøjelse Lejligheden til paany at kunne vende sin Sympathi 
i Retning af S verigs Fjender. Ved et Taffel, som blev givet 
til Ære for Auersperg, udbrød han: Nu maa man se, om 
Modparten alvorligt vil Fred; hvis ikke, maa vi alle hjælpe 
Kejseren. Men Betydningen af en saadan Udtalelse for
mindskedes rigtignok i en betydelig Grad ved, at Yinen 
havde gjort sin Indflydelse stærkt gjældende paa Kongen; 
Enden paa Taflet blev ogsaa for Auerspergs Vedkommende 
»ein Criminalrausch«, som han selv sagde, at han aldrig før 
havde havt den og med Guds Hjælp heller ikke vilde faa 
den.. I det hele fandt Auersperg sig heller ikke tilfreds med 
Stemningen ved det danske Hof. Selv indenfor de tydske 
Ministres Kreds nærede han Mistillid til Reventlov, Lippe og 
Langermann og mistænkte dem, omend vist ganske med 
Urette, for at være bestukne af Sverig; kun Pentz betrag
tede han som Kejserens sikre Yen, og han var rejst bort fra 
Kjøbenhavn, lige førend han selv kom; den polske Gesandt, 
der jo netop samtidigt var der i Byen, vidste at fortælle, at 
Grunden var, at Rigsraaderne havde ønsket hans Fraværelse. 
Hvad Rigsraaderne selv angaar, opfattede Auersperg dem 
selvfølgeligt med Grund som bestemte Modstandere af en 
kejserligsindet Politik; kort i Forvejen skulle de endog efter 
den svenske Residents Beretning have foreslaaet, at Kongen *)

*) Kejserens ovfr. nævnte Instrux af 17. Aug.



skulde tage blivende Ophold i Danmark og lade sin Søn 
Prinds Christian residere i Holsten1). Selv Korfitz Ulfeldt, 
der sammen med Christen Thomesen Sehested og Jørgen 
Vind vare udnævnte til at forhandle med ham som Kommis
sarier, beklagede sig med Bitterhed over Kejserens og Grev 
Kurtzes Holdning imod ham i Regensburg og antydede, at 
han derved var bleven afholdt fra at forebringe, hvad hans

4

Instrux bemyndigede ham til. Auersperg søgte at berolige 
ham og erklærede, at han gjerne vilde referere hjem, hvad 
TJlfeldt ikke var kommen frem med. Han mente ogsaa selv 
at have opnaaet at fjerne den Uvenlighed mod Kejseren, 
som i den sidste Tid havde bemægtiget sig Christian IY. 
Derimod udrettede han uden Tvivl ikke noget med Hensyn 
til de større Spørgsmaal; det var vistnok kun betingede Ud
sigter til Indrømmelser, som han kunde forebringe, og selv 
om Kongen ikke har følt, at det pommerske Spørgsmaal 
blev holdt til Side, har han, vel trykket af Rigsraadets Hold
ning, ikke vovet sig frem til aktive Skridt2).

Det positive Udbytte af Auerspergs Sendelse laa imidler
tid deri, at Christian IY paany med Iver kastede sig over 
Bestræbelserne for at fremme Freden. Denne Iver antog 
endog en noget febrilsk, usammenhængende Karakter, som 
frembragte Selvmodsigelser og derved Mistænksomhed hos 
alle Parter, forsaavidt som de ikke vare tilbøjelige til at søge 
Grunden dertil i en ved Affældighed frembragt Mangel paa 
Hukommelse hos Kongen. Den virkelige Aarsag var dog 
vel sandsynligvis, at der ikke fandtes en tilstrækkelig, af 
Christian IV behersket Samarbejden mellem Kancellierne i 
Kjøbenhavn og i Gluckstadt3).

*) Strømfelt til Axel Oxenstjerna, 8. Juli (S. A.).
2) Auersperg til Kejseren og til Kurtz, 26. Aug., jvfr. til Kurtz, 2. 

Septbr. (W. A.). Auersperg til Christ. IY, 15. Aug. (Østrig Nr. 
85 b). Strømfelt til Axel Oxenstjerna, 5. Aug., og til Dronningen, 
16. Aug. (S. A.). Efter disse authentiske Beretninger kan man ikke, 
tillægge de svenske Meddelelser, der maaske stamme fra Salvius, om 
de kejserlige Tilbud nogen Betydning (jvfr. Chemnitz IV ; 2, 96—97 
Pufendorf S. 499).

3) Auersperg til Kejseren, 6. Septbr. (W. A.). Strømfelt til Dronnin
gen, 14. Oktobr. (S. A.). Jvfr. Chemnitz IV; 2, 99.



Umiddelbart efter Modtagelsen af den kejserlige Ratifika- 
tion havde Christian IV fra Kjøbenhavn givet Ordre til Vibe 
om at gjøre Meddelelse derom i Stockholm og foreslaa den 
1ste December til Udvexlingen af Lejdebrevene, saaledes at 
man strax derpaa kunde skride til Hovedtraktaten. Da han 
kort derefter imidlertid var vendt tilbage til Gluckstadt, stil
lede han derimod det Forslag til Salvius og d’Avaux, at 
Lejdebrevene skulde udvexles allerede den 29de August og 
selve Fredsforhandlingen tage sin Begyndelse den 1ste Decem
ber. Dette gjorde ikke noget heldigt Indtryk, og i det hele 
viste det sig snart, at Situationen endnu langtfra var moden 
til saa hurtige Skridt. Regeringen i Stockholm henviste und
vigende Sagerne til Hamburg; men her rejste sig snart 
Vanskeligheder. Salvius erklærede sig vel villig til at an
tage den første Termin af 29 de August, men ikke den anden 
af 1ste December. Ogsaa d’Avaux gjorde den Indrømmelse, 
at han vilde opsætte sin Bortrejse noget, men i Virkelig
heden var det ham, der trykkede paa Salvius og bestemt 
forlangte, at de spanske Lejdebreve skulde være tilstede, for
inden de andre udvexledes. Begge Gesandterne fordrede 
desuden at se den kejserlige Ratifikation. Kongen søgte nu 
at møde Indvendingerne ved at foreslaa, at Lejdebrevenes 
Udvexling udsattes til 1ste December, og at der først derefter 
toges Bestemmelse om Hovedtraktatens Aabning. Herpaa gik 
nu ogsaa baade Salvius og d’Avaux ind, og kort efter afrejste 
den franske Gesandt fra Hamburg; han efterlod som Resi
dent Saint-Romain, der allerede tidligere havde taget for- 
skjellig Del i Underhandlingerne1).

Vanskelighederne vare dog langtfra fjernede. Auersperg 
anstrængte sig for Freden og stillede endog tidligere, end han 
havde Lov til, Ankomsten af de spanske Lejdebreve i Udsigt.

J) C turist. IV til Yibe og den svenske Reg., 7. Aug. (Reg. 27, Sverig 
Nr. 281), til Salvius og d’Avaux, 18. og 22. Aug., og disses Svar 
af 18. og 30. Aug. (Wederlåggning S. Aaiij—Bbiij. Londorp Y, 812— 
16). Christ. IV’s egh. Brev til Vibe, 7. Aug. Den sven. Reg. til 
Cbrist. IV, 22. Aug., 16. Septbr. (Chemnitz IV; 2, 99. Skand. Litt. 
Selsk. Skrifter 1811 S. 125). Breve fra d’ Avaux af 2. og 9. Septbr. 
(P. A.). Brev Ifra Salvius af 24. Aug. (S. A.). Chemnitz IV;



Men da disse endeligt ankom, fandtes de kun at være under
skrevne af den ny spanske Statholder i Nederlandene, Don 
Francisco de Melos, og ikke af selve Philip IV; den franske 
Gesandt forkastede dem derfor. Og da Christian IV i Slut
ningen af September sendte en Kopi af den kejserlige Ratifika
tion til Salvius, paapegede denne forskjellige formelle Fejl i 
den og fordrede dem rettede. Personligt havde Salvius vist
nok ikke noget imod at gaa hurtigere frem. Auersperg 
havde paany søgt at formaa ham til Separatunderhandlinger!), 
og Christian IV pressede ivrigt paa* 2). Men den svenske Rege
ring var som sædvanligt ængstelig ved at skille sig fra 
Frankrig; trods Manglen paa virkeligt fælles Interesser vare 
de to Magter ved Omstændighedernes Magt knyttede saa 
nøje til hinanden, at deres Forhund udholdt alle Anfægtelser. 
Fra Stockholm fik Salvius Ordre til at afvise Auerspergs 
Tilbud og slutte sig til Saint-Romains Forlangende om de 
spanske Lejdebreves Tilstedeværelse før Udvexlingen3).

Torstensons afgjørende Sejr den 23de Oktober ved Leip- 
zig havde ikke nogen umiddelbar Følge for Fredsunderhand
lingernes Gang; de Kejserlige skulle tvertimod have frygtet 
for at lade Fredsforhandlingerne tage Fart under Indtrykket 
af Ulykken paa Valpladsen4). Nogen Tid efter erholdt 
Habsburgerne ogsaa den glædelige Efterretning, at deres 
bitre Fjende Kardinal Richelieu var afgaaet ved Døden den 
24de November. Hos Kejseren og Kongen af Spanien duk
kede Haabet atter op om, at nye Indflydelser vilde gjøre sig 
gjældende ved det franske Hof. Det varede dog ikke længe, 
inden dette Haab viste sig bedragerisk, og Kardinal Mazarin, 
der fulgte sin store Forgængers Baner, blev en ikke mindre

J) Chemnitz IV; 2, 101, 133. Salvius til den svenske Kog., 2. Juli 
(S. A.).

2) Christ. IV til Kejseren, 15. Oktobr. (W. A.). Jvfr. Kurfyrsterne til 
Kejseren, 22. Decbr. (P. A.), og Katt I, 35.

R) Auersperg til Kejseren, 27. Septbr., og Gehejmeraadets Beslutning 
(W. A.). Den svenske Reg. til Salvius, 15. og 29. Oktobr., 5. Decbr. 
(S. R. R.). St.-Romain til Reventlov, 1. Novbr. (Miinster Nr. 4). 
Brev fra St. Romain af 3. Decbr., og Instrux for ham af 20. Decbr. 
(P. A.). Christ. IV til Langermann, 17. Novbr. (Staaten u. Regen
ten Nr. 29).

4) Chemnitz IV; 3, 2—3.



vanskelig Modstander, end Richelieu havde været. Foreløbigt 
søgte man fra Wien af at benytte den Frygt for en For
andring i Situationen, som Richelieus Død maatte fremkalde 
i Sverig, til paany at prøve Separatunderhandlinger med 
denne Magt1). Men medens Resultatet heraf ikke blev 
større nu end tidligere, havde Kejseren i December Maaned 
dog besluttet sig til at imødekomme Modpartens Ønsker med 
Hensyn til en forandret Form for sin Ratifikation af Ham- 
burgtraktaten. Den ny Ratifikation overleveredes i Hamburg 
af Auersperg i Januar 1643. Ganske vist gjorde Salvius 
atter formelle Vanskeligheder; endnu manglede jo ogsaa de 
spanske Lejdebreve, og da disse endeligt ankom i Begyn
delsen af Februar, rejste Saint-Romain forskjellige Indven
dinger og forlangte Forandringer i dem og i den spanske 
Ratifikation. Dog var det øjensynligt, at der i dette Øjeblik 
fandtes en større Tilbøjelighed til at komme til en Afgjø- 
relse, end det længe havde været Tilfældet. Ogsaa Christian 
IV arbejdede med den største Iver derpaa. Medens han af
sendte Malte Juel til Kurfyrst Maximilian for at modarbejde 
separate Underhandlinger2), gik han ind paa Auerspergs Op
fordring om at ansætte en Dag til Kongressen, inden hvilken 
der da skulde foreligge den forandrede Ratifikation med til
hørende Lejdebreve fra Kongen af Spanien. Han bestemte 
den 28de April til Udvexlingen af de forskjellige Akter og den 
15de Maj til Fredsmødets Aabning. Dette Skridt gjorde vel i 
Begyndelsen et uheldigt Indtryk paa den svenske og franske 
Gesandt, men de stillede sig dog snart venligt til Sagens 
Realitet. Regeringen i Stockholm frafaldt Indvendingen mod 
de kejserlige Lejdebreve, og Saint-Romain lod sig nøje med 
Auerspergs Forsikring om de forandrede spanske Breves Til- 
stedekomst. Under disse Omstændigheder fremmedes For
handlingerne endog hurtigere, end Christian IV havde tænkt 
sig. Den 23de Marts udvexledes Lejdebrevene, og Langermann,

x) Chemnitz IV; 2, 133. Den svenske Reg. til Salvius, 31. Decbr.
1642 (S. R. R.), 21. Jan. og 8. April 1643 (Reg. 26, Sverig Nr. 111). 
Salvius til den svenske Reg., 31. Decbr. (S. A.).

2) Malte Juels Relation (Danske Kong. Hist. Nr. 90). Maximilian til 
Juel, 8. April (Baiern'Nr. 3).



der var den, som væsentligst havde ført Underhandlingerne i 
Hamburg, modtog kort efter som Anerkjendelse for den Ud
holdenhed, han havde lagt for Dagen som Christian IV’s 
Agent, fra Kejseren en Guldkjæde med Tilbud om Nobilita- 
tion, hvilket sidste han dog afslog, samt fra den svenske Re
gering en Guldkjæde til 250 Kroners Værdi og Dronning 
Christinas Brystbillede. Selve Fredstraktatens Begyndelse be
stemtes til den 1ste Ju li1).

Saaledes syntes Christian IV’s Politik endnu engang at 
have vundet en Fordel. Ligesom i December 1641 havde 
han forenet Europas stridende Parter til fælles Aftale. Freds
traktaten var rykket et Skridt fremad. Tillige syntes hans 
egen politiske Indflydelse at være bleven forøget. Det lod, 
som om Fremtiden kunde bringe nye diplomatiske Laurbær 
til Ære for ham selv og til Gavn for hans Land. Men i 
Virkeligheden var Knuden kun strammet. Jo nærmere Freds
forhandlingerne rykkede, desto mere nærmede ogsaa det Øje
blik sig, hvor det skulde vise sig, om han formaaede at lede 
dem ad de Baner, han ønskede. Først nu stod den klare 
Opgave for Døren at forhindre hans Nabos farlige Magt
udvidelse. Men paa samme Tid maatte det være et ligesaa 
alvorligt Maal for Sverig at forebygge, at Kongen af Dan
marks Mægling kom til at tjene denne Opgave.

Medens disse Underhandlinger stode paa i Hamburg, 
havde Christian IV’s Opmærksomhed tillige været optagen af 
en hel Række andre Forhold. Det er nødvendigt at kaste 
et Blik paa disse, særligt for at se Christian IV’s Stilling i 
det Øjeblik, da Katastrofen nærmede sig. * IV,

x) Chemnitz IV; 3, 3—7, 20—21. Kejseren til Christ. IV, 15., 16. 
Decbr. (Østrig Nr. 35 b). Auersperg til Kejseren, 3. Jan., til Christ.
IV, 14. Febr. 1643 (W. A.). Salvius til den svenske Reg., 18. Febr., 
18., 25. Marts (S. A.). Den svenske Keg. til Salvius, 18. og 25. 
Febr., 18. Marts, 8. April (Reg. 26, Sverig Nr. 111). Christ. IV til 
St.-Romain, 11. og 18. Febr. (Auslånd. Registr.). Christ. IV’s egh. 
Brev til Korf. Ulfeldt, 10. Maj.
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Med Begyndelsen af Aaret 1642 havde Kampen i Eng
land mellem Kongen og Parlamentet antaget en akut Karak
ter. Karl I havde forlangt fem af Oppositionens Førere i 
Underhuset fængslede som anklagede for Højforræderi, Under
huset havde nægtet det og havde kaldt Militsen under Yaa- 
ben til sin Beskyttelse. Kongen havde derpaa forladt sin 
Hovedstad uden at ane, at det først var som Statsfange, at 
han skulde betræde den igjen. Han samlede sine Tilhængere 
om sig i York; under fornyede frugtesløse Underhandlinger 
foretoge begge Parter omfattende Rustninger. For at forøge 
sin Styrke havde Karl I kastet sit Blik paa sin Frænde i 
Danmark, hos hvem han allerede 1640 havde ønsket at 
hverve Tropper, og som ogsaa dengang havde vist sin In
teresse for Udsoningen af Stridighederne paa de britiske 
Øer ved at’ sende Korfitz Ulfeldt og Gregers Krabbe som 
Gesandter dertil. Christian IV sympathiserede i og for sig 
vistnok med den royalistiske Sag i England; desuden var det 
jo fra dette Rige, hvis Konge var traadt i et saa bestemt 
Modsætningsforhold til Generalstaterne og havde Frankrig til 
hemmelig Modstander, at han eventuelt kunde haabe paa 
Hjælp under en Krig med Nederlandene og Sverig. I Aaret 
1642 kom nu først Oberst Cochran og derefter Oberst Hender- 
son til ham som Afsendinge fra Karl I. Begge bade de om 
Hjælp af Yaaben, Krudt og Krigsmateriel; Henderson havde 
endog overgivet et detailleret Forlangende om Yaaben til 
12000 Mand, om 24 Kanoner, 100,000 Pund Sterling og Bi
stand af Krigsskibe samt desuden ønsket, at der maatte 
sendes 3000 Mand tydske Fodfolk og 1000 Ryttere derover 
under Grev Yaldemar Christians Kommando. Christian IY 
havde givet Cochran Løfter om Yaaben og Krudt, men for
øvrigt omtalt sin Mangel paa tilstrækkelig Kjendskab til de 
engelske Forhold :). For at opnaa denne og for om muligt 
at optræde som Mægler imellem de stridende Parter afsendte 1

1) Karl I’s Kreditiver for Cochran og Henderson af 19. Aug. og 6. 
Septbr. og Hendersons udaterede Indlæg (England Nr. 34). Christ. 
IY til Karl I, 18. Oktobr. (Auslånd. Registr.). Jvfr. Baillon, Hen
riette Marie de France, reine d’Angleterre S. 373, 379, 410 f, 448 f. 
Om Parlamentets Frygt i Marts 1642 for dansk Hjælp til Karl I 
jvfr. Rushworth, Historical collections Y, 539.



nu Kongen i Slutningen af Oktober Maaned paany sin Stat
holder Korfitz Ulfeldt som Gesandt til England. Han havde 
Kreditiver med baade til Karl I  og Parlamentet, men med
førte tillige paa de to Orlogsskibe, der ledsagede ham, en 
Del Yaabenforraad til Kongen. Saafremt han fandt dennes 
Sag retfærdig, og der var Sandsynlighed for, at han Vinte
ren over kunde holde sin Stilling, skulde han stille en større 
Hjælp i Udsigt til næste Eoraar. Men Ulfeldt havde tillige 
et andet Hverv. Allerede da han forrige Gang var i Eng
land sammen med Gregers Krabbe, havde han skullet prøve 
derpaa. Sagen var, at Christian IV ønskede at benytte Om
stændighederne til at erhverve Orknøerne og Hetland til
bage. Vel havde han ved Traktaterne af 1621 og 1639 lovet 
ikke at berøre dette Spørgsmaal i sin Levetid; men da Skot
terne befandt sig under Vaaben mod Kongen, havde han an
givet Frygten for, at Øerne skulde skille sig fra denne, som 
Grund til, at han trak sig tilbage fra sit Løfte. Gesandterne 
havde imidlertid ikke udrettet noget 1640, og det gik ikke 
Ulfeldt bedre paa sin anden Sendelse; Øjeblikket var uheldigt 
dertil. Karl I havde i Løbet af 1641 opnaaet en foreløbig 
Udsoning med Skotland, og om man end i dette Rige langtfra 
havde opgivet sine Sympathier for Parlamentet, var det dog 
først 1643, at disse Sympathier bare deres nye Frugter i For
bundet mellem det skotske og engelske Parlament. Under 
disse Forhold turde Karl I ikke krænke sine Undersaatter 
norden for Tweed ved at forhandle om Øernes Afstaaelse. 
Men heller ikke paa de andre Punkter fik Ulfeldt noget Ud
bytte af sin Sendelse. Kort før hans Ankomst havde den 
første Træfning fundet Sted ved Edgehill mellem Kongens og 
Parlamentets Hær. Den havde ikke frembragt noget afgjø- 
rende Resultat, men dog været til Fordel for de kongelige 
Vaaben. Karl I ’s Hær trængte frem mod London, og Kon
gen, hvem Ulfeldt traf i Oxford, var ikke tilbøjelig til Efter
givenhed. Men ogsaa Parlamentet var fast bestemt paa 
Modstand; om nogen alvorlig Mægling kunde der ikke være 
Tale, og Ulfeldt vendte over Holland tilbage til Danmark 
med uforrettet Sag1). /

!) • Christ. IY’s Instrux for Korf. Ulfeldt, 24. Oktobr. Kreditiv til Parla
mentet, 26. Oktobr. (Auslånd. Registr.). Karl I’s Rekreditiv, 28.



Hen paa Foraaret 1643 fornyede Karl I paa sin Dron
ning Henriette Marias Tilskyndelse Underhandlingerne; en 
Afsending John Poley bad om Hjælp og stillede omend paa 
en noget forblommet Maade Afstaaelsen af Orknøerne og 
Hetland i Udsigt. Christian IY lod sig ogsaa bevæge til 
paany at sende Yaaben til England, men Sendingen faldt i 
Parlamentets Hænder, og hermed synes Kongens In
teresse for Karl I’s Sag at være bleven kølnet. I det mindste 
frugtede det ikke, at John Poley i Efteraaret 1643 atter be
søgte Christian IY og formeligt tilbød Overgivelsen af Øerne 
til Sikkerhed for Erstatning for en eventuel Hjælp, saasnart 
hans Konge havde bragt sine Undersaatter til Lydighed. 
Rimeligvis blottet for Tillid til, at Kongen af England kunde 
indfri sit Løfte, nægtede han foreløbigt at indlade sig paa 
videre Forhandlinger. Snart umuliggjorde ogsaa Begiven
hederne i Danmark ham at skænke Forholdene paa den bri
tiske 0 en større Opmærksomhed x).

I Modsætning til, hvad tidligere havde været Tilfældet, 
faldt disse Underhandlinger med England helt udenfor den 
danske almindeligere Politik. Kun saameget var dog klart, 
at hvorledes det end vilde stille sig med Christian IY’s even
tuelle Hjælp til England, paa Hjælp fra dette Land kunde 
Kongen af Danmark under ingen Omstændigheder regne.

I nærmere Forbindelse med Hovedsiderne af Christian 
IV’s Politik, omend ogsaa kun hørende til dennes Periferi, 
stod derimod Forholdet til Rusland.

Handelsforbindelsen mellem Danmark og Rusland var i 
de sidste Aar bleven livligere. Det var især^Nikkel Helmer 
Kock, der i Forening med nogle andre kjøbenhavnske Kjøb- 
mænd havde kastet sig over denne Forretning. De havde

Novbr. (England Nr. 34). Brasset til Rorté, 2. Jan. 1643 (Bibi. 
nation.). Baillon S. 450 f. Jvfr, forøvrigt Gazette de Franee 1642 
S. 1159 og Otto Sperlings Levnetsbeskrivelse i Suhms nye Samlinger 
III, 222.

0 Karl I’s Kreditiver for Poley, 10. Marts og 10. Juni 1643 (England 
Nr. 34). Poley til Christ. IY, April, 21. Oktobr., 3. Novbr., til 
Korf. Ulfeldt, 21. April (England Nr. 49 b). Cbrist. IV til Poley, 
30. April og 1. Novbr. (Ausland. Registr.). Baillon S. 487, 493. 
Ranke, Englische Geschichte III, 69.



faaet Privilegier af Czar Michael Feodorowitz til at handle 
paa Archangel, Pieskow og Nowgorod, Ret til at anlægge Ma
gasiner og Monopol til at fabrikere Ankertove x). Forbindel
sen var bleven yderligere støttet ved Czarens Tolk, Johan 
Bocker von Delden, der tidligere havde været Raadmand i Kjø- 
benhavn, men havde nedsat sig i Moskau, efterat han havde 
tabt sin Formue i Danmark* 2), samt ved Peter Marselis, en 
Søn af den gamle Gabriel Marselis, der spillede en lignende 
Rolle i Rusland som hans Brødre Gabriel og Selius i Dan
mark og som Louis de Geer i S verig; fra et Jernbjergværk 
i Nærheden af Tula forsynede han Czaren med store Leve
rancer af Skyts og Kugler; af Christian IY var han bleven 
udnævnt til hans Faktor og Kommissarius i Moskau3). Baade 
han og Delden hørte vistnok til den Koloni af Udlændinge i 
det russiske Riges Hovedstad, som allerede dengang havde en 
vis Betydning i dettes Kulturliv og senere skulde faa en endnu 
større4) ; men de medvirkede ogsaa til at forøge Forbindelsen 
med Danmark. Det var med Begyndelsen af 1641, at denne 
Forbindelse paany fik en mere politisk Karakter, efterat et Sam
kvem af denne Art væsentligt havde hvilet siden de mislyk
kede Underhandlinger 1631 og 16325). Christian IY havde 
vendt sit Blik mod Østen for der muligvis at søge en Yen 
og Forbundsfælle. «Vilde Moskoviterne begynde noget med 
Svensken, da fik man vel Fred i Tydskland», skrev han til 
Korfitz Ulfeldt6).

Paa denne Tid indfandt der sig en Afsending ved Navn 
Hans Helms fra Czaren hos Kongen; tilsyneladende skulde 
han kun forhandle om den holstensk-persiske Handel, men

*) Se Bricka og Fridericia, Christ. IV’s egh. Breve 1632—35 S. 166, 
og Czarens Brev af 6. Oktobr. 1639 i Biisching, Magazin fur die 
neuere Historie u. Geographie VII, 330.

2) Bricka og Fridericia S. 130.
3) Olearius, Beschreibung der Muskowitischen und Persischen Beyse, 

1656, S. 157. Ph. Crusius, Idea pessimi calumniantis, Scbleswig 
1642. Jvfr. Scheltema, Busland en de Nederlanden IV, 378.

4) Se om denne Koloni Briickner, Peter der Grosse S. 21. Jvfr. Bam- 
baud, Histoire de la Bussie S. 307.

8) Jvfr. dette Skrift I, 196 fif. 1635 havde der dog været en russisk 
Afsending i Danmark (Nyerup, Kristian IV’s Dagbøger S. 152).

6) Egh. Brev af 13. Marts 1641.



han havde ogsaa et andet Ærinde. Czaren var nemlig, maaske
paa Tilskyndelse af von Delden, begyndt at tænke paa en
Ægteskabsforbindelse mellem sin Datter Irene og Christian
IV’s Søn Valdemar Christian *). Christian IV synes at have
grebet denne Tanke med en vis Begjærlighed; Erindringen

__  %

om hans Broders sørgelige Død for omtrent 40 Aar siden i 
Moskau, hvor han skulde have ægtet Boris Godunows Datter 
Axinia, skræmmede ham ikke. Tillige haabede han paa at 
forbedre den danske Handel paa Rusland og at komme til 
Enighed om de laplandske Grændser mellem Rusland og 
Norge, dette gamle Stridsspørgsmaal mellem de to Riger* 2). 
Men særligt dvælede han vistnok ved Tanken om et Forbund, 
der kunde være skadeligt for Sverig; han var sig bevidst, at 
man i dette Rige vilde tage hans Tilnærmelse til Rusland 
ilde op3). I Juni Maaned afsendtes Valdemar Christian og 
Gregers Krabbe til Moskau4). Men denne Sendelse fik kun 
en aldeles foreløbig Karakter. Der var ikke Tale om nogen 
Overenskomst, og Prindsen fik efter russisk Skik end ikke 
Prindsesse Irene at se. Men da Valdemar Christian var vendt 
tilbage til Danmark i Sommeren 1642, fulgtes han snart af 
et russisk Gesandtskab, der overbragte Tilbud om Fornyelse 
af de gamle Forbund mellem Rigerne og om Afslutningen af 
et nyt, og som tillige skulde forhandle videre om Ægteskabet. 
Gesandterne ble ve modtagne paa den ærefuldeste Maade. Men 
ligesom 1632 gjorde de russiske Gesandter ogsaa nu Fordring 
paa, at Czarens Navn skulde staa øverst baade i deres og i 
det danske Exemplar af en eventuel Traktat, hvad Christian 
IV ikke paa nogen Maade vilde gaa ind paa. En dybere 
Grund til Uenighed var maaske ogsaa, at Storfyrsten ønskede 
at benytte et Forbund med Danmark til at føre Krig mod 
Polen, medens Christian IV omvendt interesserede sig for at 
knytte Rusland til sig mod Polens Fjende, Sverig. Dog kom 
man overens om en kortfattet Fornyelse af de gamle Trak
tater. Med Hensyn til Valdemar Christians Giftermaal afslog

') Biisching, Magazin X, 214. Slange S. 1095 f.
2) Se herom Historisk Calender I, 206 ff.
3) Jvfr. egh. Brev til Chr. Thom. Sehested, 4. Juni 1641.
*) Instrux af 13. Juni (Rusland Nr. 20).



Kongen bestemt at høre Tale om en Overgang til den græske 
Tro for sin Søns Vedkommende; det passede hermed, at den 
gamle Kigsraad Tage Thott, tro imod Fortidens Traditioner, 
bemærkede, at Prindsen vel nok fik sig en Kone for mindre 
og ikke havde Behov at kjøbe sig en barbarisk Ægtefælle for 
saa dyr en Pris. Heller ikke om Prindsessens Medgift kunde 
man komme til Enighed; de russiske Gesandter tilbøde Kasan, 
Kongen ønskede derimod nogle Provindser, som laa nærmere 
ved Østersøen, og foreslog Nowgorod, Pleskow samt — hvad 
der i og for sig var betegnende nok for hans Hensigter — 
Retten til det af Svenskerne erobrede IngermanlandJ).

Det følgende Aar fortsattes Underhandlingerne af Peter 
Marselis i Moskau. Kongen forberedte imidlertid alt til 
Prindsens Afrejse, efterat denne var kommen tilbage fra Haag, 
hvor han havde tilbragt Vinteren, som det synes væsentligst 
med at spille sine Penge bort paa det derværende Boldthus. 
I Maj Maaned udnævnte Christian IV ham til Statholder paa 
Øsel og Slottet Arensburg* 2), og i Juli affærdigede Czaren 
Peter Marselis til Kjøbenhavn med nye Tilbud om sin Dat
ters Medgift og med Opfordring til Christian IV om at be
fuldmægtige de Gesandter, som skulde ledsage Prindsen, til 
at afslutte en Traktat, hvorefter de to Fyrster skulde have 
fælles Venner og fælles Fjender. Endnu var det stadigt 
tvivlsomt, hvorvidt det vilde være muligt at komme til Enig
hed om de forskjellige Stridspunkter, særligt med Hensyn til 
Prindsens Religion. Ikke desto mindre gjorde Christian IV 
sig gode Forhaabninger. Valdemar Christian udstyredes med 
stor Pragt og forsynedes med rige Gaver til Storfyrsten, da 
han i Efteraaret forlod Danmark for over Danzig og Konigs-

*) Slange S. 1135—37. Gazette de France 1642 S. 803. Christ. IV’s 
Resolution til de russiske Gesandter, 2. Aug. (G. A.’s Diplomatarium).

2) Christ. IY til Peter Marselis, 8. April 1643 (Rusland Nr. 20). Val
demar Christian til Christ. IY, Haag 13. Decbr. 1642 (Ulfeldtske 
Sager Nr. 3). Auersperg til Kurtz, 14. Febr. 1643 (W. A.). Rela
tion fra Helsingør, 18. Marts (S. A.). Følgebrev for Yald. Christ., 
11. Maj 1643 (Einlånd. Concepten). Den 31. Aug. 1643 fik Residenten 
i Haag Tanke Ordre til at søge Trykkeren af en hollandsk Avis 
(Courante Nr. 32) tiltalt for ærerørig Omtale af Prindsen (Einlånd. 
Concepten).
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berg at begive sig ud til sit eventyrlige Foretagende. Han 
ledsagedes af Rigsraaden Oluf Parsberg og Sten Bilde til 
Kjærsgaard som Gesandter med Peder Retz som Sekretær. 
Foruden deres andre Opgaver skulde de tillige tilbyde deres 
Interposition med Hensyn til Uenigheden mellem Rusland og 
Polen. Muligvis vilde man saa lettere komme til det Re
sultat, som den russiske Kansler allerede i Foraaret 1643 
havde opstillet som et ønskeligt Maal, det nemlig at Czaren og 
Christian IY kunde blive som ét til at staa deres Fjender 
imod. Hvilken Fjende Christian IY for sit Vedkommende 
tænkte paa, havde han tilstrækkeligt antydet i et Brev til 
Christen Thomesen Sehested, naar han i Anledning af Peter 
Marselis’s Forhandlinger havde skrevet: «Vil Gud i Himlen
give Lykke dertil, at det, som laves, bliver efterkommet, da 
er det uhørt og vil vist causere vore Naboer graa Haar, førend 
de bekomme dem af Alderen.» Han anede ikke, hvilken
underlig Skæbne hans Søn gik imøde, og hvor liden Glæde 
han skulde faa af det moskovitiske Yenskab, da Krigen mod 
hans Nabo virkeligt brød løs1).

Samtidigt med, at Underhandlingerne med Rusland syn
tes at skulle føre til en intimere Forbindelse mellem det 
oldenborgske og det romanowske Fyrstehus, havde der paany 
vist sig en større Uoverensstemmelse mellem Danmark og 
Polen. I begge Rigerne savnede Forbundsplanerne Sympathi 
hos Stænderne. Det var vistnok ganske træffende, at en 
dansk Diplomat ytrede om de polske Stænder, at de kun 
vilde have en Konge uden Alliancer2) ; de frygtede for Konge- *)

m

*) Slange S. 1159 f. Gazette de France 1643 S. 849. Post Zeitung 
Prima von No. 46 og No. 50 (1643). Woehentliche Zeitung 1643 
Nr. 50. Biisching, MagazinX, 214—19. Czaren til Marselis, 9. Juli 
Aar 7151 (Biisching VH, 331 ff). Aktstykke af 14. Marts 1643 (G.

. A.’s Dipi.). Ordre til Sten Bilde, 14. Juli (Vedel-Simonsen, Eugaards 
Historie n ;  2, 3). Instrux for Oluf Parsberg og Sten Bilde, 29. 
Septbr. (Rusland Nr. 20; jvfr. Biisching YH, 335 f). Christ. IV’s' 
egh. Br. til Korf. Ulfeldt, 8., 19., 21. Juni, 30. Aug., 10., 12., 15. 
Septbr., til Chr.. Thom. Sehested, 3. Septbr. Om Valdemar Chri
stians Gaver se Moscovitische Tijdingen, Extractschrijven uyt de 
Schanze te Nyen de Dato den 26. April Nieuwen, ofte den 16. April 
Ouden Stijl 1644 (Gravenhage 1644). — Mærkes kan forøvrigt Kon
gens stadige Klager over Valdemar Christians Ødselhed. 

a) Easch til Reventlov, 5. Novbr. 1642 (G. A.).

. i i .  ■ . 
r- .... m



magtens Forøgelse, og de ønskede ikke Fornyelsen af Vasa- 
dynastiets Kampe om Sverig. Men ogsaa hos Christian LY 
var en køligere Stemning indtraadt overfor Kong Yladislav. 
Muligvis var den Misstemning, som han i sin Tid'havde følt 
paa Grund af Indgrebene i hans Østersøherredømme, ikke 
forsvunden; i al Fald synes Frygten for polske Flaner mod 
Pommern i dette Øjeblik at være voxet hos ham. I Foraaret 
1643 havde Kongen af Polen atter afsendt General Baudissin 
til Danmark. Han skulde paa Grundlag af de tidligere An
tydninger indbyde Kongen til en personlig Sammenkomst med 
Yladislav i dennes Rige; Kejseren havde lovet at sende en 
Gesandt til denne Sammenkomst, og Baudissin overbragte 
endog Passer for Christian IY og hans Følge. Men Kongen 
erklærede imod Baudissins Forventning, at han for Øjeblikket 
ikke kunde indlade sig paa en saadan personlig Underhand
ling, og da den polske Gesandt derpaa opfordrede ham til i 
det mindste at give sine Befuldmægtigede til Osnabruck 
Ordre til at virke i Forening med de polske Afsendinge for 
at modarbejde1 Sverigs Erobring af Pommern, udtalte han 
ganske vist, at det var hans Hensigt at søge at forhindre en 
Fred, der var skadelig for begge Rigers Interesser, og skal 
endog ved et Gilde have udbrudt, at han om kort eller lang 
Tid maatte komme i Haarene paa Sverig, men om en Sam
virken med Polen gav han kun et undvigende Svar og hen
viste Afgj øreisen til selve Fredsforhandlingerne. Paa denne 
Maade havde han i Virkeligheden foreløbigt afvist Underhand
lingerne med Sverigs Fjende, men hvad han ikke kunde for
hindre, var, at man i Naboriget havde lagt Mærke til selve 
Underhandlingerne 1).

Der viste sig imidlertid i Foraaret 1643 et virkeligt Lys
punkt paa Christian IY’s politiske Horizont. Det lykkedes *)

*) Kong Vladislavs Lejdebrev og Kreditiv, 28. Marts og 3. April (Polen 
Nr. 22). Christ. IY’s Rekreditiv, 30. April (Auslånd. Registr.). Den 
polske Kansler Ossolin til Christ. IY, Warschau 29. Juli 1643 
(Danske Kong. Hist. Nr. 98 b). Yladislav til Christ. IV, 4. Au g. 
(Polen Nr. 22). Christ. IV’s egh. Brev til Rigsraadet, 12. Juli. 
Rasch til Christ. IV, 22. Juli (G. A.). Salvius til den svenske Reg., 
20. Maj (S. A.). Jvfr. Chemnitz IY; 3, 63, og Urkund. u. Acten- 
stiicke I, 122, 132, 135.
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ham at bringe en Strid, der længe bavde tæret paa bans 
Opmærksombed og paa hans Kræfter, til en for sig gunstig 
Afslutning. Det var Striden med Hamburg. I Løbet af 
1642 havde der fundet nogle Forhandlinger Sted mellem Sta
dens og Kongens Raader, der dog ikke havde ført til noget. 
Fra begge Sider var der udkommet nye Stridsskrifter. Under 
dette havde Dr. Bidenbach paa den Tid, hvor Kejseren i det 
hele nærmede sig til Danmark, tilvejebragt en Befaling fra 
ham til Hamburg om at ophæve de af Staden uretmæssigt 
indførte Toldpaalæg; derimod var der ikke Tale om nogen 
Forandring i Kejserens Standpunkt overfor Spørgsmaalene om 
Rigsstadsrettighederne og Elbtolden *). Da var det, at Chri
stian IY ved Aarsskiftet bestemte sig til aktive Skridt. Øje
blikket var heldigt valgt. Der var ingen Udsigt til, at Kej
seren under de ugunstige Forhold paa Valpladsen vilde række 
Hamburg en hjælpsom Haand, lige saa lidt som Staden vilde 
kunne vente Bistand fra S verig. Man var rundt om tilbøjelig 
til at tro, at han tænkte paa at sende Tropper og Yaaben til 
Karl I ; det vilde derved være muligt at samle den nødven
dige Stridskraft, uden at Hensigten blev opdaget. Og inden
for Hamburg selv herskede en ikke ringe Misfornøjelse med 
Raadets Holdning. Men til sine Foretagender behøvede Kon
gen Penge. Mere og mere følte han Trykket ved Manglen 
af disse; i Efteraaret 1642 havde han endog truet med at 
sælge Flaaden, hvis han ikke fik en Madskat bevilget* 2). 
Medens han nu forsøgte at bevæge Adelen til Ofre ved at 
love indflydelsesrige Mænd iblandt den Len3), forebragte han 
Sagen for Rigsraaderne paa et Møde med dem i Kjøbenhavn 
i Februar4). Han forestillede dem igjennem KanslerenHam- 
burgs Fornærmelser imod sig i Løbet af en lang Aarrække 
samt Stadens Forsøg paa at unddrage sig Holstens Overhøj
hed; det var dog ikke hans Hensigt at beskyde, bestorme

*) Slange S. 1128—30. Gallois, Geschichte der Stadt Hamburg H, 
388. Christ. IY’s egh. Brev til Chr. Tbom. Sehested, 1. Septbr.

2) Christ. IY’s egh. Brev til Chr. Thom. Sehested, 20. Novbr. 1642.
3) Saaledes til Hofmarskalken Knud Ulfeldt (Egh. Breve til Korfitz 

Ulfeldt af 29. Jan. og 15. April 1643).
4) Ved Brev af 11. Febr. vare Eaaderne indkaldte til at møde strax i 

Kjøbenhavn (Sjæll. Tegn.).



eller underminere den, men kun at tvinge den til Eftergiven
hed ved en Blokade; han anmodede dem i den Anledning om 
at bevilge Midler til Lønning af de hvervede Tropper eller 
formaa Adelen til at laane sig Penge af de i Landkisterne til 
Landets Defension samlede Porraad. Men Stemningen iblandt 
Rigsraaderne var alt andet end gunstig mod Kongen og hans 
Planer. Hvad enten det var med Grund eller uden Grund, 
antydede de endog, at en Sammenkaldelse af Adelsmøder var 
«udi denne Tid flux betænkelig«. Med Hensyn til selve 
Sagen fraraadede de paa det bestemteste Aabning af Fjendt
ligheder; de advarede mod Følgerne og udtalte, at «det høj
ligt vilde bedrøve Undersaatterne at faa Ufred for Fred og 
se det bedste Folk og Flaaden, hvorudi vor største Konser- 
vation næst Guds Hjælp fornemlig bestaar, føres ud af Riget«. 
Deres Konklusion var, at man burde temporisere endnu én 
Tid og hellere forsøge andre Midler; forøvrigt vilde de være 
undskyldte for Konge, Land og Efterkommere, hvis noget 
paakom.

Kongen gav kun et kort misfornøjet Svar paa denne 
Forestilling og traf uden at- lade sig holde tilbage strax om
fattende Forholdsregler1). En Eskadre udrustedes og sendtes 
til Elben, hvor de største Skibe bleve liggende ved Gluckstadt, 
men de mindste gik lige op til Harburg. Lejren ved Fuls- 
biittel oprettedes paany, talrige Tropper samledes der og i 
Nabolaget. Ikke desto mindre var man en Tidlang i Tvivl 
om Kongens Hensigter og antog, som Kongen ogsaa havde 
ønsket, at der var Tale om en Hjælpeexpedition til England2 *). 
Snart aabenbaredes dog Kongens Planer, især da der ved Al- 
tona blev opført en Pælebro paa Elben, som det mentes til 
Anlæget af et med Kanoner forsynet Blokhus. I Virkeligheden 
var ogsaa Blokaden af Hamburg begyndt, de kongelige Undersaat- 
ter i Holsten opfordredes til at forsyne sig med Levnetsmidler

*) Christ. IY’s egh. Skrivelser til Bigsraadet, 22. og 26. Febr., og hans 
egb. Skrivelse til Korfitz Ulfeldt, 29. Jan. Bigsraadets Indlæg af 
25. Febr. (Bigens Baads Breve Fase. 53). Jvfr. Skrivelse fra en Se
kretær hos Cracau til denne, Helsingør 4/14 Marts (H. A.), og fra 
Cyriacus Seldenschwers til Axel Oxenstjerna, 17. Marts (S. A.).

2) Ovfr. nævnte hollandske Skrivelse af *j14 Marts og Belation fra Hel
singør af 25. Febr. (H. A.).
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for et Aar. Samtidigt udsendte Kongen Skrivelser og et nyt 
trykt Skrift til Kejseren og Kurfyrsterne for at forsvare sin 
Handlemaade *)w

I Hamburg rejste der sig selvfølgeligt en ikke ringe Be
vægelse. Begivenhederne vare komne Raadet overraskende. 
Ganske vist traf man Forholdsregler til Forsvar, men man 
havde Følelsen af, at Kongens Magt i dette Øjeblik var ab
solut overlegen. Derfor forsøgte man diplomatiske Udveje. 
Man sendte Gesandter til Hansestæderne, til de brunsvigske 
Hertuger og til Generalstaterne; man paakaldte Hertugen af 
Gottorps Mægling og bad selv om det danske Bigsraads For- 
bøn hos Kongen. Men disse forskjellige Skridt forbleve fore
løbigt frugtesløse; endog Rigsraadet skjulte i sit Svar fuld
komment sin Antipathi mod Kongens Handlemaade og slut
tede sig til hans Klager over Staden2). Derimod syntes det 
et Øjeblik, som om Hamburg skulde kunne regne paa Bistand 
fra S verig. Salvius fik Ordre fra sin Regering til at afgive 
Tilsagn i denne Retning, men i Virkeligheden var det ikke 
Regeringens Hensigt at opfylde et saadant Løfte; ikke heller 
ønskede den at optræde som Mægler, skjøndt Salvius af en 
mærkelig Grund, som senere skal ses, fik Befaling til at gjøre 
Christian IV forsonlige Forestillinger; hvad den vilde, var at 
holde Striden gaaende og forebygge et Forlig; noget alvorligt 
Skridt hverken i den ene eller den anden Retning var den 
dog ikke til Sinds at foretage sig3). Under disse Forhold 
saa Hamburg ingen anden Redning end at forsøge direkte 
Underhandlinger med Christian IV til Opnaaelse af en Ud
soning. Fire Medlemmer af Raadet ankom til Gluckstadt, 
hvor der tillige havde indfundet sig Sendebud fra Lubeck og 
Bremen og fra de brunsvigske Hertuger samt Hertug Frede
rik af Gottorp og den udvalgte Prinds Christian. Efter nogle 
Forhandlinger enedes man da her i den sidste Uge af Maj * 4

i) Yersuck einer zuverlåssigen Nackricht von dem kirchlichen und po- 
litischen Zustande der Stadt Hamburg III, 503—504. Slange S. 
1150—51.

4) Slange S. 1151—53.
8) Den svenske Eeg. til Strømfelt, 22. April, til Salvius 6. og 20. Maj, 

til Ckrist. IY, 6. Maj (Eeg. 26, Sverig Nr. 111). Salvius til den 
svenske Eeg., 6. Maj (S. A.).



Maaned om et Forlig. Hamburg skulde ved en ydmyg'Skri- 
velse anmode Kongen om Tilgivelse for de forskj ellige Kræn
kelser, han havde lidt, og betale som Bøde 280,000 Rdlr.; 
Staden skulde endvidere anerkjende den Afhængighedsforplig
telse, som den havde paataget sig 1603, saalænge indtil Rigs- 
kammerretten havde fældet endelig Dom i Sagen om Stadens 
retslige Stilling 1).

Christian IY kunde se med Tilfredshed paa dette Resul
tat. Han havde faaet en Modstander, der uden Tvivl var 
Gjenstand for hans bitre Nag, ydmyget; Gluckstadttolden var 
ikke ophævet, og de Underhandlinger, som Hamburg snart 
forsøgte for at opnaa dens Afskaffelse, kunde han foreløbigt 
roligt afvise2). Han havde tilføjet Sverig et diplomatisk 
Nederlag, saaledes som Regeringen i Stockholm selv havde 
indrømmet det ved at betegne et Forlig mellem Kongen og 
Staden som værende af «ikke ringe Præjudice og Fare»; paa 
sin drastiske Maade udtrykte han sin Anskuelse herom ved 
at sige, at Overenskomsten vilde være «et godt Køleplaster 
til Kansler Oxenstjernas podagriske Fødder»3). Han havde 
endvidere fjernet en af Grundene til Strid og Uro i den 
nedersachsiske Kreds paa det Tidspunkt, hvor de større Spørgs- 
maal om Krig og Fred maatte nærme sig deres Afgjørelse4). 
Men Kejseren havde jo ikke kasseret det Hamburg 1628 til— 
staaede Elbprivilegium eller forandret sine Dekreter om Sta
dens Sæde paa Rigsdagene, og hvormeget hele Sagen vejede 
i Danmarks politiske Stilling, laa ganske vist endnu tvivlsomt 
i Fremtidens Skjød.

Yar den hamburgske Affære gaaet efter Christian IV’s 
Ønske, da kom dette ikke til at blive Tilfældet med en anden 
af hans Planer, der ogsaa havde sit Omraade indenfor den 
nedersachsiske Kreds. Den angik de ti meklenburgske Amter, 
som i sin Tid vare bievne pantsatte af Hertugerne Adolf 
Frederik og Johan Albrecht til Christian IY’s Moder, Enke

‘) Slange S. 1153—56. Sperling beskylder i sin Selvbiografi Revent- 
lov for at være bestukken af Hamburgerne (Suhms nye Samlinger 
IH, 222).

2) Versucli einer zuverlåssigen Nachricht IH, 505—506.
3) Egh. Brev til Vibe, 21. Maj.
4) Jvfr. hans egh. Skrivelse til Chr. Thom. Sehested, 19. Febr.



dronning Sophie, for en Pengesum, der aldrig siden var bleven 
betalt. I Aaret 1631 havde der fundet en Forhandling Sted 
mellem Kongen og Wallenstein om dem eller rettere om en 
Erstatning for dem; det havde været Wallensteins Hensigt at 
forøge Spændingen mellem Danmark og Sverig derved, men 
der var ikke kommet noget ud deraf1). En lang Række Aar 
derpaa var Sagen ikke bleven omtalt. Da bragte Christian 
IV i Sommeren 1642 atter Spørgsmaalet paa Bane ved at op
fordre Hertug Adolf Frederik til at udlevere sig Amterne. 
Sagen havde en ikke ringe militær og politisk Betydning. De 
omstridte Gebeter laa spredte rundt omkring i Meklenburg. 
Med Undtagelse af Fæstningen Domitz, der var besat af de 
Kejserlige, vare de afhængige af Sverigs Magt; selv om svenske 
Tropper ikke til Stadighed holdt dem besatte, indkvarteredes 
de hyppigt i dem, og Salvius karakteriserede Amternes mili
tære Betydning med de Ord, at den, som havde dem, var 
Mester i hele Meklenburg2). Det var dog først i Begyndelsen 
af 1643, at Underhandlingerne fik en noget livligere Karak
ter. Christian IY henvendte sig i Januar med den uskyldige 
Opfordring til Kejseren om at paalæggé den meklenburgske 
Hertug at opfylde sine Forpligtelser; kort efter anmodede han 
ham imidlertid ogsaa om at afstaa sig Domitz mod Tilsagn 
om ikke at lade denne Fæstning komme i hans Fjenders Be
siddelse. Omtrent samtidigt lod han Yibe gjøre Forestillinger 
i Stockholm om at erholde den svenske Regerings Samtykke 
til, at de andre Amter forskaanedes for svensk Indkvartering 
og Besætning, medens han gjorde Skridt til at komme over
ens med Hertug Adolf Frederik om deres Overtagelse. Men 
Christian IY havde ikke Held med sig. Kejseren synes at 
have stillet sig noget køligt til Kongens Anmodning. I Sve
rig derimod tog man Forholdet alvorligt.- Man saa i Kongens 
Forsæt en aggressiv Plan og frygtede, omend vist uden Grund, 
for, at Kejseren stod bagved; desuden -betragtede man sig 
som den ved Krigens Ret virkelige Herre over Meklenburg, 
som man kun af Naade lod Hertugen regere over, skjøndt 
han egentligt ved at have tiltraadt Pragfreden var bleven * *)

*) Se dette Skrift I, 193—95.
*) Salvius til den svenske Reg., 6. Aug. 1642 (S. A.).



deres Fjende. Axel Oxenstjerna udtalte med megen Aaben- 
hed i Rigsraadet, at det ikke kom an paa, om Christian IV 
havde Ret eller ej, men at det afgjørende var, at han var 
Sverigs Nabo og vilde formindske dets Magt. Vibe fik ogsaa 
et undvigende og i Realiteten afvisende Svar. Men tillige 
tog man hurtigst muligt Forholdsregler for at sikre Besiddel
sen af Hovedpasserne i Meklenburg, særligt Boitzenburg, og 
fremskyndede Angrebet paa Domitz, som ogsaa ud paa Som
meren faldt i de Svenskes Hænder. Under disse Forhold 
var der ikke Tale om, at Christian IV’s direkte Underhand
linger med den meklenburgske Hertug kunde føre til noget. 
Sagen døde hen1).

Hvis man turde forudsætte, at Christian IV’s Angreb 
paa Hamburg og Hensigter mod Meklenburg vare vel bereg
nede Dele af et Hele eller rettere sagt havde deres bestemt 
tænkte Plads i en samlet politisk Plan, da vilde man kunde 
formode, at Angrebet paa Hamburg skulde tjene til at skaffe 
en mulig Modstander af Vejen og Hensigterne mod Meklen
burg til at vinde en fast offensiv Position, alt for en sig mu
ligt nærmende Katastrofes Skyld. Det er nu ganske vist 
tvivlsomt, hvorvidt man ubetinget tør antage en saadan En
hed i Christian IV’s Politik, der vistnok ofte mere blev ledet 
af pludselige Indskydelser end af dybe, konsekvente Over
vejelser. Paa den anden Side synes det imidlertid afgjort, at 
Kongen har været sig klart bevidst, at Situationen tilspidse
des mere og mere, og at Afgj øreisen nærmede sig med stærke 
Skridt. Ganske vist fejlede han i sin Dom om, hvorfra den 
skulde komme. Han tænkte sig næppe Muligheden af, at det 
blev Sverig, der med kraftig Haand greb ind i Begivenheder
nes Gang. Han vidste ikke, at man i det svenske Rigsraad 
overvejede, hvorledes man skulde blive Danmarks Mægling 
kvit, endnu mindre, at man var i Færd med at tage Beslut-

x) Pufendorf S. 516, 540. Lackmann VII, 815—19. Christ. IV’s egh. 
Breve til Statholderen, Kansleren og Rentemestrene, 8. Febr., til 
Kansleren, 11., 28. Febr., til Vibe, 20. Juli. Kejseren til Christ. IV, 
6. April (Svar paa hans Brev af 7. Jan., Østrig Nr. 35 b). Den 
svenske Rigsraadsprotokol, 10., 11. og 28. Marts. Den svenske Reg. 
til.Erik Ulfsparre, 11. Marts (Reg. 26, Sverig Nr. 111). Salvius til 
den svenske Reg., 27. Maj (S. A.).



ning om Forholdsregler, der et halvt Aar efter kom til en 
for Danmark saa skæbnesvanger Udførelse. For Christian 
IY stod det endnu, som om det var ham og Kejseren eller 
Kejseren og ham, der kunde bestemme Øjeblikket for Tær- 
ningekastet i Norden. Men selv naar Situationen opfattedes 
paa denne Maade, frembød den Farer og Vanskeligheder nok, 
rent bortset fra Spørgsmaalet om, hvem der vilde blive Sejr
herre i en afgjørende Kamp. »Christian IV stod lige ved det 
længe efterstræbte Maal, Aabningen af Realitetsforhandlingen 
om Freden under hans Mægling. Hans Opgave beroede paa, 
hvad hans Kansler Christen Thomesen Sehested i Begyndelsen 
af 1642 havde udtrykt med Ordene: Eders Majestæts og Dan
marks højeste Interesser bestaa vist derudi, at de Svenske 
faa ikke pacem nobis perniciosamx). Jo mere Fredsunder
handlingen nærmede sig, desto større blev Frygten hos ham 
for Resultatet. »Det Kongerige Danmark«, jskrev han i'Slut- 
ningen af Maj til Peder Vibe, »kan intet godt have af Freds
fordraget med det romerske Rige, men stor Skade, om de 
Svenske skulde erlange en saadan Fred, som kom dem til
pas«* 2). Men den Fare, han for Tiden mest havde for 
Øje, bestod i, at den Magt, hvis Interesser nærmest syntes 
at falde sammen med hans i dette Punkt, netop skulde søge 
Freden paa en for ham skadelig Maade. Han frygtede mere 
for, at Kejseren skulde vilde afstaa Pommern, end for at han 
selv med eller uden Forbund med Kejseren skulde bukke un
der i Kampen med Sverig.

Christian IV’s Forhandlinger med Kejseren i den sidste 
Tid havde ikke været beroligende med Hensyn til dennes 
Holdning. Vel havde Auersperg vist Venlighed i Kjøbenhavn 
og i Hamburg, men i Spørgsmaalet om Pommern havde han 
vistnok holdt sig tilbage. I Wien havde Bidenbach forgjæ- 
ves interesseret sig for det pfalziske Spørgsmaals Afgjørelse, 
forgjæves arbejdet paa at faa Elbprivilegiet og Hamburgs Ret 
til Sæde paa Rigsdagen ophævet, forgjæves bestræbt sig for 
at opnaa Kejserens Samtykke til Besiddelsen af Pinneberg og

*) Chr. Thom. Sehested til Chr. IY, 25. Febr. 1642 (Figens Kaads 
Breve Fase. 52).

2) Egh. Brev til Vibe af 27. Maj.



til Hertug Frederiks Giftermaal. Navnlig i den sidste Sag 
havde det vist sig, at der var Stemning for at benytte den 
til paany at rejse Ærkehertug Leopold Vilhelms Krav paa 
Bremen Stift1).

Det var under disse Forhold, at Christian IV i April 
Maaned gjorde Auersperg et ejendommeligt Tilbud. Det gik 
ud paa hans »Kooperation« med Kejseren i Hovedfredsfor
handlingen. Meningen hermed var uden Tvivl den, at Kon
gen mere skulde optræde som Part end som Mægler i Osna- 
bruck til Opnaaelse af fælles gunstige Betingelser for ‘ ham 
og Kejseren, uden at der dog hermed direkte forbandtes no
gen Alliance. Auersperg blev overrasket ved Forslaget; han 
maatte selvfølgeligt tænke paa nogle Ytringer, som Frederik 
Giinther havde ladet falde nogen Tid i Forvejen, om at hans 
Konge ikke kunde tillade, at Sverig fik sin Satisfaktion i et 
Stykke af Pommern. Men han gav kun et undvigende Svar, 
henkastede Bemærkninger om, at Christian IV ikke paa no
gen bedre Maade havde kunnet sikre sig imod et saadant Re
sultat end, naar han havde forenet sine Vaaben med Kejserens, 
og tilføjede, at det var tvivlsomt, om Sverig vilde gaa ind paa 
Danmarks Kooperation,. det skulde da være, at det ikke øn
skede Fred og vilde benytte Danmarks Modstand som Paa- 
skud ved Fredstraktaten2). Sagen var i Virkeligheden den, 
at Kejseren ikke paa dette Tidspunkt ønskede for nøje at 
knytte sig til Danmark af Hensyn til en mulig Separatfred. 
Thi paa at opnaa denne var Auersperg stadigt vedbleven at 
arbejde, og skjøndt Salvius efter Instruxerne fra sin Regering 
ogsaa var vedbleven at afvise den, havde han dog givet An
visning paa, hvad der muligvis kunde gjøres ved selve Freds
kongressen; han havde tilføjet Antydninger, der syntes at 
gaa ud paa, at Kejseren burde skænke ham et Grevskab for 
hans Tjenester 3). Som det snart skal ses, havde man heller 
ikke i Wien opgivet sine Planer.

1) Bidenbachs Skrivelser 1642 og 1643 (Østrig Nr. 43 og Konigl. Erb-
haus Nr. 1—2). Kejseren til Cbr. IV, 18. Juli 1643 (Østrig Nr. 
35 b).

2) Auersperg til Kejseren, 22. April (W. A.).
3) Auersperg til Kejseren, 2. og 23. Maj, 23. Juni, 11. Juli, 17. Aug. 

(W. A.).



Den 1ste Juli, der var den aftalte Frist for Fredskongres
sens Aabning, gik hen, uden at der skete noget; dog tillagde 
man ikke dette Ophold videre Betydning fra nogen af Siderne. 
Ved det danske Hof var man imidlertid stærkt optagen af 
Forberedelserne til Gesandternes Afrejse. Oprindeligt havde 
Kongen tænkt paa Hannibal Sehested som Hovedet for Am
bassaden, men han havde bedet sig fritagen*), og Valget var 
faldet paa Rigens Kansler Just Hog og Rigsraaden Gre
gers Krabbe med Dr. Christoffer von der Lippe og Dr. 
Lorenz Langermann som deres tilforordnede. For de to 
sidstes Vedkommende var Valget ganske naturligt. Lippe 
havde saamange Gange været benyttet i diplomatiske Sendel- 
ser til Tydskland og var vistnok nøje fortrolig med de for- 
skjellige Stridsspørgsmaal, der skulde forhandles i Osnabruck, 
og Langermann havde spillet en saa fremtrædende Rolle i 
den sidste Tids Forhandlinger, at han paa en Maade var 
selvskreven; hvilke hans Mangler end vare, kunde det hel
ler ikke nægtes, at han i det mindste havde vist sig i 
Besiddelse af en ikke ringe Smidighed2). Mærkeligere var 
Valget af Just Hog og Gregers Krabbe. Allerede den Om
stændighed, at Overledelsen betroedes til to danske Rigsraa- 
der og ikke til Mænd som Christian Pentz eller Ditlev Re- 
ventlov, er i og for sig paafaldende efter den Indflydelse, 
disse i saa lang Tid havde havt paa Christian IV’s Fastlands
politik. Det var Kongen af Danmark, der traadte frem, og 
Hertugen af Holsten, der traadte tilbage. Men hertil kom, 
at de to Rigsraader ikke som Ulfeldt hørte til Kongens sær
lige fortrolige, men upaatvivleligt havde Plads indenfor Oppo
sitionen i Raadet. Deres Valg kan næppe opfattes paa anden
Maade end som et Slags Garanti, Christian IV gav Rigsraa-

*

det. Af de to Mænd var sikkert Just Hog den anseteste. 
Han var en dannet og kundskabsrig Mand, fordringsløs og 
omgængelig i sin Optræden og af en varm Interesse for de * 3

a) Chr. IV’s egh. Brev til Christen Thomesen Sehested, 19. Jan. 1642.
3) Det kan bemærkes, at Auersperg i August 1643 tilraadede Kejseren 

at vinde Langermann ved at føje hans Anmodning om, at hans Søn 
maatte faa et Dekanat i Hamburg (W. A.).



religiøse Spørgsmaal, ogsaa indenfor Politiken; noget diplo
matisk Talent var han vel derimod ikke 1).1

At Kongen i dette Øjeblik tog noget større Hensyn til 
Rigsraadet, end han plejede i sin Pastlandspolitik, viser sig 
ogsaa deraf, at han indlod sig paa at forhandle med det om 
de Instruxer, der skulde medgives Gesandterne til Osnabruck. 
Rigsraaderne sammenkaldtes fra Haderslevhus, hvor Kongen 
opholdt sig, til et Møde i Kolding den 10de Ju li2), og for 
dette Møde forelagde Christian IY forskjellige Propositioner 
angaaende Punkter i Instruxerne. Men den større Hensyns
fuldhed mod Rigsraadet betød i Realiteten ikke nogen For
andring af Kongens Standpunkt. Tvertimod viste Kongens 
Indlæg, hvorledes han betragtede Øjeblikket som modent til 
Handling. Han begyndte med at gjentage de Betragtninger, 
som han for omtrent et Aar siden havde fremsat angaaende 
Faren ved en svensk Erhvervelse af det hele eller det halve 
Pommern, han paapegede Muligheden af en Overenskomst 
mellem Kejseren og Sverig paa dette Grundlag, opfordrede 
Raadet til at tage Beslutninger, der passede til denne Situa
tion, og erklærede i al Fald at ville være undskyldt hos Efter
kommerne for Følgerne. Derpaa gik han over til at gjøre op
mærksom paa en anden truende Fare, som bestod i, at Kon
gen af Polen kunde angribe Pommern og ved sine Gesandter

/

i Osnabruck • faa Kejseren til hellere at unde sig dette Land 
end Sverig; Følgen heraf kunde let blive, at Danmark blev 
værre »fixeret« med Polakken end med Svensken. Det, som 
var at gjøre herimod, kunde nu ikke være andet, end at de 
danske Gesandter, naar de erfarede om slige Planer, skulde 
opgive deres Mæglerhverv, og at Christian IY da skulde tage 
den Beslutning, som var ti Gange sikrere for ham, nemlig 
at springe Kejseren bi imod Svensken i Forening med Kon
gen af Polen, vel at mærke, naar Kejseren først havde ratifi
ceret Amnestien i Tydskland3).

*) Jvfr. om Just Hog dette Skrift I, 85 f, Auersperg til Kurtz, 13. 
Oktbr. (W. A.), Salvius til Sekretær Gyldenklau, 21. og 24. Novbr.
(S. A.). '

2) Brev af 5. Juli (Sjæll. Tegn.).
3) Chr. IY’s egh. Skrivelse til Eigsraadet af 12. Juli med to udaterede



- Yi kjende uheldigvis ikke Rigsraadets Svar paa Kongens 
Propositioner og vide altsaa heller ikke, hvorvidt det kan 
have frembragt nogen Forandring i den Instrux, som han 
var i Færd med at udstede for Gesandterne. Den endelige 
Udfærdigelse af denne foregik faa Dage efter, 'den 17de Juli, 
paa Haderslevhus x). I den faststilledes det aabent og bestemt 
som de danske Gesandters Hovedopgave at søge at forhindre, 
at der ved Freden afstodes eller blot pantsattes nogen Del 
af Pommern eller nogen Søhavn til Sverig; de skulde som 
Modsætning hertil virke for, at den Pengeerstatning, som man 
vel ikke kunde undgaa blev bevilget Sverig, fordeltes propor
tionsvis mellem Rigets Stænder, saaledes at hver enkelt af 
disse skulde komme overens med den svenske Krone om Be
talingen. Helst skulde Gesandterne ogsaa .søge at forhindre, 
at Sverigs anden Fordring om Rigets Betaling af Løn til det 
i svensk Tjeneste værende Krigsfolk blev sat igjennem;' var 
det ikke muligt at forebygge dette, skulde de arbejde paa, at 
Betingelserne bleve saa taalelige som opnaaeligt, samt at Krigs
folket ikke blev Sverig for meget forbundet og i hvert Fald 
aftakkedes uden Betingelser eller Forbehold.

Hvorvidt der nu til denne Del af Instruxen har sluttet 
sig hemmelige Ordrer om Midlerne til at forhindre Sverigs 
Magtudvidelse, derom vide vi intet bestemt. Gesandternes 
Optræden i Osnabriick tyder hen paa Muligheden deraf, og 
Christoffer von der Lippe ytrede senere under Krigen til 
den kejserlige Gesandt i Kjøbenhavn, von Plettenberg, at han 
havde havt Instrux til at forhandle om Forbund* 2) ; men nær
mere kan man næppe komme Sagen. Saameget staar imid
lertid fast, at Christian IV ved sin Hovedinstrux stærkere 
end nogensinde før havde opgivet at virke upartisk som Mæg
ler. Hvad enten Gesandterne officielt »kooperede« med Sve
rigs Modstandere eller ikke, saa bestod det, som var stillet 
som deres Opgave, ikke i at søge at bringe de krigsførende 
Magter til en saa retfærdig og billig Overenskomst som mu

egh. Memorialer. Jyfr. Kongens egh. Brev til Cbr. Thom. Sehested, 
10. Juli.
Slange S. 1163—70.

2) Plettenberg til Kejseren, 5. Novbr. 1644 (W. A.).



ligt, men i at varetage deres egen Stats Interesser. Det maa 
nu fastholdes, at maaske i de allerfleste Tilfælde, hvor en 
fremmed Magt. er optraadt som. Mægler, have lignende Hen
syn været Rettesnoren for dens Handlemaade. Det maa end
videre stadigt betones, at det var en naturlig Opgave for den 
danske Stat at ønske Sverig fjernet fra Nordtydskland, og det 
maa lægges til, at paa det Tidspunkt, hvor Instruxen affat
tedes, havde den svenske Regering — hvad Christian IV ganske 
vist var uvidende om — allerede besluttet at paaføre Dan
mark Krig. Men paa den anden Side er det ligesaa sikkert, 
at den Stilling, Christian IY havde indtaget, ikke med Rette 
tillod ham alene at gjøre Krav paa Fordelene ved en Neu
tralitet; han maatte være forberedt paa ogsaa at tage Mis
lighederne og Farerne ved i Virkeligheden tillige at være 
Part.

Men det vanskelige og skjæve i Christian IV’s Situation 
viste sig end yderligere ved, at han i den anden Del af sin 
Instrux paalagde sine Gesandter at virke i en Retning, som 
var Kejseren ligesaameget imod, som den første Del maatte 
være ubehagelig for Sverig. I sine Forhandlinger med Rigs- 
raadet havde han opstillet Udstedelsen af- en Generalamnesti 
som Betingelse for sin Alliance med Kejseren. Han havde 
herved maaske forsonet en Del af Rigsraadet, f. Ex. netop 
Mænd som Just Hog. Instruxen udviklede nu nærmere Kon
gens Fordringer i denne Henseende: Gesandterne skulde virke 
for den uindskrænkede Amnesti, for Gjenoprettelsen af Ri
gets Forfatning og af Religions- og Profanfredene samt for Til
bageførelsen af Tilstandene, som de vare i Aaret 1618. Det 
var i Harmoni hermed, at Kongen, medens han en Tidlang 
havde ønsket at faa den pfalziske Sag bilagt ved en Separat
forhandling , nu udtalte sig for dens Henvisning til den 
almindelige Fredskongres x). Det er rimeligt, at Christian IY’s 
protestantiske Sympathier have været en medvirkende Faktor 
til at bestemme hans Holdning i disse indre tydske Spørgs- 
maal. Hertil kom jo, at Freden indadtil før Freden udadtil 
længe havde været hans Raad til Kejseren for derved at *)

*) Chr. IY til Kejseren, 22. Aug. (W. A.), til Kurfyrsterne, 28. Aug. 
(Slange S. 1184).



nmligjøre en Samling af Rigets Kræfter mod de ydre Fjen
der; det var ad denne Bane, han nu gik videre. Han øn
skede, at Kejseren hellere selv maatte gjøre disse Indrømmel
ser end faa dem afnødede af Frankrig og Sverig. Men i 
Virkeligheden var jo Kejseren alt andet end til Sinds at gjøre 
disse Indrømmelser og maatte føle sig frastødt ved Christian 
IV’s Fordringer. Tilmed var denne, ledet af lignende Be
væggrunde som i Amnestisagen, i Færd med ogsaa i et andet 
Spørgsmaal at tage et Parti, som var Kejserens modsat. Det 
gjaldt den for de tydske Stænders hele Stilling vigtige Strid 
om, hvorvidt Stænderne skulde have Ret til Deltagelse i Freds
kongressen gjennem Afsendelse af Befuldmægtigede eller ikke, 
denne Strid, der i sig rummede den store Principforskjel, om 
Kejseren og Kurfyrsterne skulde være de absolut regerende i 
Riget eller dele Magten med Territorialfyrsterne. Selvfølgeligt 
toge de forbundne Kroner, Frankrig og Sverig, Stændernes 
Fordring under deres Beskyttelse, medens derimod Kejseren 
og de fleste Kurfyrster afviste den. Det var nu her, at Chri
stian IV traadte i Skranken for Stændernes Rettigheder og 
tilraadede deres Anerkjendelse som en uundgaaelig Nødvendig
hed, hvis Freden skulde gjennemføres*). Det var et Stand
punkt, der egnede sig godt for Hertugen af Holsten, men 
skikket til at nærme ham til Kejseren var det ikke. Alt i 
alt kunde man sige, at det Stade, Christian IV indtog, mere 
passede sig for en Magt, der paa Grund af sin Kraft og sin 
Indflydelse kunde diktere Freden, end for en Stat, der i poli
tisk Forstand svævede i Luften.

Allerede i den sidste Uge af Juni, altsaa forinden In- 
struxens Udfærdigelse, var Lippe afrejst til Osnabruck* 2). 
Derimod forlode Just Hog og Gregers Krabbe først Gliick- 
stadt i Midten af August3) og ankom til Osnabruck den 26de 
i samme Maaned. Trods sin Pengemangel lagde Christian 
IV Vægt paa det anselige og imponerende, nu, ligesom i sin

*) Slange S. 1181. Om Striden se Odhner S. 88 ff, og Støckert, Die 
Admission der deutschen Reichsstande zum westfålischen Friedenscon-
gr esse S. 6 ff.

2) Chemnitz IV; 3, 59.
3) Salvius angiver den 12. Aug. (Brev til sin Regering, 12. Aug.), 

Chemnitz (IV; 3, 105) d. 19. Aug.



Tid ved Hannibal Sehesteds og Korfitz Ulfeldts Ambassader 
eller ved Modtagelsen af fremmede Fyrsters Gesandter. Ge
sandterne ledsagedes af deres egen Hofmarskalk, af en halv 
Snes Adelsmænd, af 6 Drabanter med Hellebarder og desuden 
af et Følge paa ikke mindre end 103 Personer; Pagernes 
Livré var af grønt Klæde, bræmmet med Fløjel og Guld. 
Da Gesandterne vare komne til Osnabruck, indrettede de de
res Værelser med nederlandske Silketapeter; deres Borde vare 
bedækkede med Gyldenstyks Klæder og forsynede med Bal
dakiner af samme Stof; deres Vogne vare udstyrede med 
Fløjel og forgyldte Poster. Pragten vakte almindelig Opsigt, 
dog tilføjede man ved en vis Spot, at den største Del af Sa
gerne ikke var skaffet til Veje til denne Lejlighed, men til
hørte den kongelige Hofstat*).

Imidlertid havde de kejserlige Gesandter indfundet sig 
som de første paa Pladsen, baade i Munster og i Osnabriick. 
Paa det første Sted var det Grev Johan Ludvig af Nassau 
og Dr. Isak Volmar, paa det sidste Sted Bigshofraaden Jo
han Crane, der allerede kom dertil i Juni, men kun spillede 
en ringe Rolle, og Grev Auersperg, vel bekjendt fra For
handlingerne i Hamburg; han kom til Osnabruck i Slutnin
gen af Ju li* 2). Instruxen for de sidstnævnte Gesandter paa
lagde dem at opfordre de danske Befuldmægtigede til at 
fremsætte Fredsforslag; fremkom der herved nye Projek
ter , som ikke tidligere havde været under Forhandling, 
skulde de afvente Kejserens Resolution. Forlangte man For
slag af dem, skulde de blive ved det saakaldte Schønebeckske 
Projekt, som Oxenstjerna havde bragt frem i Aaret 1635 
under sine Forhandlinger med Kursachsen3). Herved tænktes 
dog vist kun paa dette Projekts Bestemmelser om Erstat
ningen til Sverig, hvilken efter det skulde bestaa i enPenge- 
godtgjørelse med Pant i Pommern eller Dele af dette Land. 
Thi det tilføjedes, at Gesandterne ikke skulde indlade sig 
paa noget om Amnestien eller Soldaternes Erstatning, Punk

*) De kejserlige Gesandter til Kejseren, 9. Septbr. (Gaertner, West- 
phålieche Friedens-Cantzlei I, 667—68).

2) Chemnitz IV; 3,104. Auersperg til Kejseren, 4. Aug. (W. A.).
3) Se dette Skrift II, 8.



ter, der dog ogsaa omtaltes i det Schønebeckske Forslag, 
førend de kjendte Sverigs Prætensioner; hvis nu disse vare 
præjudicerlige for Riget, skulde de ved Hjælp af de danske 
Gesandter søge at nedstemme dem, men forøvrigt konferere 
med Kurfyrsternes Gesandter, især de brandenburgske *).

Det vil ses, at allerede denne Instrux, der. havde en 
paafaldende spag Karakter, vel nærmest foranlediget ved Her
tugen. af Enghiens berømmelige Sejr over Spanierne ved 
Rocroi i Maj og ved Torstensons fornyede hærjende Indfald 
i Måhren i Juni, ikke tydede paa Rimeligheden af en større 
Samarbejden mellem Kejseren og Danmark, idet den gik ud 
paa en Pantsættelse af Pommern eller Dele deraf. Men ved 
Siden af denne Instrux, som var den mere officielle, gik 
desuden andre Ordrer, som ikke synes at være bievne med
delte Kurfyrsterne, og hvori det paalagdes Gesandterne ikke 
at oppebie de danske Gesandters Ankomst, men, forsaavidt de 
svenske Befuldmægtigede vare komne, da i al Forsigtighed 
søge at komme til Underhandling med dem, dog uden at 
krænke Rigets Højhed. Og vare de danske Gesandter til
stede, men en anden »modus« end deres Mægling syntes-dem 
heldig, da skulde de ogsaa gribe den, dog saavidt muligt 
uden at støde de danske Gesandter* 2). Det var en Fortsæt
telse af Separatunderhandlingerne i Hamburg med Udeluk
kelse af Christian IV, selvfølgeligt for at være fritagen for 
at tage Hensyn til hans Interesser, som her gaves de kejser
lige Gesandter i Hverv. Og dog synes der omtrent samtidigt 
at være givet Gesandterne Vink i Retning af Indrømmelser 
mod Christian IV’s særlige Ønsker, vistnok med Hensyn til 
Elbtolden3). Det er sandsynligt nok, at Kejseren i Virke
ligheden har ønsket at holde sig to Udveje aabne, Udsoning 
med Sverig og Forbund med Danmark.

Imidlertid havde Lippe strax efter Auerspergs Ankomst 
til Osnabruck søgt at skaffe sig Oplysninger hos ham om de

J) Instrux af 15. Juli (Afskrift i D. A.).
2) Instruxer af 15. Juli og 5. Aug. (W. A.).
3) I en Skrivelse til Kurtz af 20. Aug. skrev Auersperg, at Punktet i 

Instruxen om Told vilde hjælpe meget, hvis Christian IV kunde 
faa Kejserens Hensigt at vide durante tractatu, thi han vilde næppe 
begjære det (W. A.).



Kejserliges Hensigter; han havde forsikret om, at han havde. 
Ordre til fuldstændig Fortrolighed angaaende alle Sager, og 
udtalt Haabet om en lignende Holdning fra Kejserens Side. 
Men Auersperg var for Tiden langtfra venligt stemt imod 
Christian IY. Differensen mellem dennes og hans Herres 
Ønsker var ham klar, og han skrev hjem, at Kongen mere 
vilde varetage sin egeninteresse end handle som en upartisk 
Interponent; han vilde modarbejde Pommerns Afstaaelse og 
ønskede vistnok Traktaten udsat, indtil han selv havde op- 
naaet Satisfaktion og Sikkerhed for sit Rige og var kommen 
til et Resultat paa sine Forhandlinger med Polen og Rus
land. Konsekvensen var, at Auersperg tilraadede tillige at 
søge andre Veje til Fred med Sverigx). Men herved var
allerede den Vanskelighed, at de svenske Gesandter ikke vare 
ankomne til Osnabriick. Det var Salvius og Rigskanslerens 
Søn Johan Oxenstjerna, der vare udnævnte til de svenske 
Befuldmægtigede ved Kongressen, men de havde ikke villet 
skynde sig og havde kun begivet sig paa Vejen for at ud
sprede det Rygte, at nu kom de. De vare ogsaa standsede 
i Minden for at afvente de franske Gesandters Ankomst og 
havde kun foreløbigt afsendt Schering Rosenhane, der var 
bestemt til at være Resident i Munster, til Osnabruck* 2). 
Det forbedrede nu ikke Forholdet mellem de danske og 
kejserlige Ambassadører, at hverken Lippe eller senere Hog 
og Krabbe viste sig særligt tilbøjelige til at opfordre Salvius 
og Oxenstjerna til at paaskynde deres Rejse, men erklærede 
at maatte oppebie Ordre herom fra deres Konge 3).

Snart traadte ogsaa Mistænksomheden og Spændingen 
mellem de danske og kejserlige Befuldmægtigede frem paa 
andre Maader. De Danske toge ikke i Betænkning at udtale 
deres Frygt for hemmelige Forhandlinger mellem Kejseren 
og Sverig. Vel benægtede Auersperg og Crane dette paa det 
bestemteste, og Just Hog erklærede, at der derved var væl

*) Auersperg til Kejseren, 4. og 18. Aug. (W. A.).
2) Chemnitz IV; 8,107. Den svenske Eeg. til Johan Oxenstjerna, 1. 

Juli (Eeg. 26, Sverig Nr. 111). Salvius til den svenske Eeg., 12. 
Aug. (S. A.).

3) Auersperg til Kejseren, 18. Aug. Auersperg og Crane til Kejseren, 
16., 23. og 30. Septbr. (W. A.' og Gaertner I, 685—86).
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tet en tung Sten fra lians Hjerte, men kun et Par Dage 
efter slog Langermann overfor Auersperg paa, at man fra 
Hertugen af Gottorp havde modtaget Underretning om 
Underhandlinger mellem de to Hærførere, Gallas og Torsten
son, om Pommern. De Kejserlige klagede ogsaa over, at de 
danske Gesandter ikke anstillede sig som Mediatorer, men som 
Part, hver Gang de lode falde Ytringer, som paa nogen 
Maade kunde udtydes til Gunst for Sverig. Paa den anden 
Side udelukkedes ogsaa en større Fortrolighed ved de danske 
Gesandters, særligt Just Hogs, Interesse for Religionsfreden 
og Amnestien. Under en Forhandling om Stændernes Stil
ling udbrød Just Hog til de Kejserliges Forundring, at mange 
Rigskonstitutioner endnu maatte forandres, hvis dette Uvæsen 
skulde stilles1).

Der var imidlertid allerede inden Just Hogs og Gregers 
Krabbes Ankomst indtraadt en ret ejendommelig Episode. 
Lippe havde nemlig forevist Auersperg en Skrivelse fra den 
danske Resident i Wien Bidenbach, hvori denne havde ud
talt, at Kejseren stillede sig uvenligt til de dansk-polske 
Underhandlinger og havde nægtet Kong Vladislav Fuldmagt 
til at forhandle i sit Navn med Christian IY, ligesom man i 
det hele ved det kejserlige Hof hellere undte Sverig end 
Danmark Pommern. Auersperg rapporterede dette til Wien, 
hvor man blev forbavset derover, særligt fordi man deri 
maatte tro at finde en Antydning af, at Christian IV ønskede 
selv at erhverve Pommern2). Sagen forholdt sig nu i Virke
ligheden saaledes, at Kejseren ikke havde ønsket det pom
merske Spørgsmaal indblandet i Forhandlingerne mellem 
Danmark og Polen, men dog havde erklæret sig villig til at 
sende en betroet Minister til det paatænkte Møde mellem de 
to Staters Konger, naar han fik sikker Underretning om dets 
Afholdelse, noget, der ganske vist i Øjeblikket kun havde 
ringe Betydning, da Forhandlingerne derom vare standsede. 
Auersperg fik nu Ordre til at give disse Oplysninger, men tillige 
til at søge at udforske Christian IV’s virkelige Hensigter og * *)

*) Auersperg og Crane til Kejseren, 14., 16., 23. Septbr,, til Kurtz, 
23. Septbr. (W. A. og Gaertner I, 673—76, 685—86).

*) Auersperg til Kejseren, 13. Aug. (W. A.).



antyde, at der eventuelt kunde ventes tilstrækkelig Fuldmagt 
for ham til Forhandling1). Paa samme Tid udstedtes der 
ogsaa et Kreditiv til den kejserlige Hofkammerraad Georg 
von Plettenberg, som skulde afgaa som Resident til Ham
burg 2). Det var den anden Chance, Underhandlingerne med 
Christian IV, som man i dette Øjeblik syntes at være til
bøjelig til at prøve i Wien; kort efter fik ogsaa Gesandterne 
Ordre til ikke at vise Mistro overfor Danmark og til endnu 
mindre at indlade sig for ilfærdigt med Sverig, hvorved man 
kunde risikere baade ikke at faa Fred med dette Rige og 
at støde Kongen af Danmark fra sig3).

Der fandt nu i Midten af September en Samtale Sted 
mellem Lippe og Auersperg, hvor man rykkede Spørgsmaalet 
om Christian IV’s Stilling nærmere paa Livet. Lippe ud
talte, at Sverig ikke vilde kunne besidde Pommern roligt i 
to Aar, fordi Nabostaterne ikke vilde kunne tillade det; han 
benægtede imidlertid, at det var Kongens Hensigt selv at er
hverve dette Land. • Vel havde Christian IV havt en vis Lyst 
til at faa Rugen, begrundet i hans Krones gamle Lenshøjhed 
over denne 0 og i hans endnu existerende Ret til at ind
sætte Præsteskabet saavel paa den som i Stralsund, men han 
havde dog intet andet Ønske end, at Pommern og Rugen 
gaves tilbage til deres forrige Besiddere. Ved Siden heraf 
forsikrede han, at Kongen, naar det gik løs mod Sverig, først 
vilde angribe Rostock; ogsaa den udvalgte Konge, Prinds 
Christian, var stemt for at benytte Øjeblikket til den dog 
uundgaaelige Krig med Nabomagten. Han gik videre endnu 
og ytrede, at Christian IV uden at lade sig skræmme af 
Frygt for Frankrig eller Generalstaterne var villig til at 
iværksætte en Diversion mod Sverig, naar han havde Sikker
hed for, at Kejseren vilde lade Religions- og Profanfredene 
ukrænkede; thi han vilde ikke have Ord for at have hjulpet

1) Kejseren til Auersperg, o. Septbr. Kejserens Instrux for Hubert 
Walderode, destineret Kesident hos Kongen af Polen, 15. Juni. 
Walderode til Kejseren, Warschau 8. Aug. (W. A.). Jvfr. Kejserens 
Brev til Kongen af Polen, 25. Novbr. 1642 (meddelt mig i Uddrag 
af Prof. Odhner fra W. A.).

2) Kreditiv af 24. Aug. (W. A.).
3) Kejseren til Gesandterne, 12. Oktobr. (Gaertner H, 33—34).
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til sine • Trosfællers Undertrykkelse. Lippe endte med at 
give Vink om Elbtoldens Indrømmelse; der hørte jo store 
Midler til en saadan aktiv Optræden, og man maatte derfor 
føje hans Konge i noget.

Hvad enten Lippe havde direkte Instrux hertil eller 
ikke, hvad enten han var optraadt paa egen Haand eller 
efter Samraad med sine Fæller, vist er det, at han, omend 
vel næppe i nogen hindende Form, havde tilbudt sin Konges 
aktive Hjælp mod Sverig under Betingelse af Pommerns Ikke- 
Afstaaelse og Generalamnestien i Tydskland. Auersperg ilede 
ogsaa med at udtale sin Glæde over Lippes Udtalelser, men 
holdt forøvrigt sine Udtalelser temmeligt svævende og for
sikrede kun, at Kejseren vilde overholde Religionsfreden og 
heller ikke vilde lade det mangle paa andre Tjenester1).

Et Par Uger efter denne Samtale fandt der en ny vig
tig Konference Sted imellem Auersperg og de danske Ge
sandter, og det var denne Gang ikke Lippe, der førte Ordet 
for disse, men selve Ambassadens Chef Just Hog. Denne be
gyndte med at bede Auersperg udvirke en gunstig Resolution 
med Hensyn til nogle Punkter, som nærmest angik Hertug 
Frederik som Ærkebiskop af Bremen, nemlig Kejserens Sam
tykke eller Tilladelse til hans Ægteskab, Bekræftelse paa 
hans Ret til Yerden Stift, i hvilket han var bleven hyldet, 
men hvortil han ikke havde modtaget Kejserens Anerkjen- 
delse, samt Ophævelse af det kejserlige Dekret om Staden 
Bremens Sæde paa Rigsdagen, der havde givet Anledning til 
en lignende Strid som Hamburgs. Auersperg svarede, at 
Kongen kunde stole paa, at Kejseren saavidt muligt vilde 
føje sig efter hans Ønsker; han vilde skrive derom til Wien 
og haabede, at hans Herre vilde give et stiltiende Samtykke 
til de to første Spørgsmaal, eftersom han ikke kunde give 
en officiel Bekræftelse uden at krænke Paven; han skulde 
ogsaa anvende sin Indflydelse med Hensyn til det sidste _ 
Punkt om Staden Bremen. Just Hog bemærkede hertil, at 
Christian IY heller ikke vilde have noget imod et officielt af
visende Svar angaaende Hertugens Giftermaal, naar han *)

*) Auersperg“ til Kejseren, 27. Septbr. (W. A.).



under Haanden fik at vide, at det ikke havde noget at be
tyde. Derpaa rykkede han imidlertid frem med en vigtigere 
Sag. Han forespurgte nemlig, hvorledes Kejseren vilde stille 
sig, forsaavidt som de Svenske slet ikke kom til Kongressen 
eller en almindelig Fred ikke kunde opnaaes, og om han ikke 
i dette Tilfælde vilde stræbe efter, at den inderlige Fred og ~ 
gamle tydske Fortrolighed mellem Hovedet og Lemmerne 
blev gjenoprettet, thi han vilde derved erhverve en saadan 
Magt, at han blev i Stand til at udjage de fremmede; des
uden var det ingenlunde heldigt, at man paa den Maade som 
hidtil hidsede Fyrster og Stæder imod hinanden, saaledes 
som det var sket med Hamburg mod Kongen af Danmark 
og med Bremen mod Hertug Frederik. Auersperg indrøm
mede, at der i denne Henseende var begaaet Fejl, men hen
viste iøvrigt til, at det paa den sidste Rigsdag havde vist 
sig, hvorledes Kejseren tilstræbte en saadan Udsoning. Hog 
bemærkede hertil, at den udstedte Amnesti havde væsentlige 
Mangler. Derefter kom Talen paa Christian IY’s egne For
dringer, hvad enten de Kejserlige, som efter de Danskes Be
retning, selv bragte disse paa Bane, eller de Danske, som 
efter de Kejserliges Beretning, gjorde Begyndelsen. Det var 
det pinnebergske Spørgsmaal, Elbprivilegiet og Hamburgs 
Ret til Sæde paa Rigsdagen, som det drejede sig om. 
Auersperg stillede sig særdeles venligt, navnlig til de sidste 
Punkter, og lovede at ville befordre Ordningen af dem. Til 
Gjengjæld vovede Hog sig frem til at udtale, at hans Konge 
i saa Fald vilde paatage sig en Forpligtelse til at opretholde 
det kejserlige Hus, og synes at have ladet falde Antydninger 
om et offensivt Forbund til de Svenskes Fordrivelse fra Tydsk- 
lands Jordbund1).

Kort i Forvejen havde de danske Gesandter ogsaa efter
kommet de Kejserliges Opfordring til at anmode de svenske 
Befuldmægtigede om at fremskynde deres Rejse til Osna- 
bruck2). Men hvis de ved disse forskjellige Skridt og Hen-

*) Just Hog og Gregers Krabbe til Christ. IV, Osnabriick 3. Oktobr. 
(Osnabruck Nr. 7). Auersperg til Kurtz, 18. Oktobr. Auersperg og 
Crane til Kejseren, 14. Oktobr. (W. A. og et mangelfuldt Aftryk 
hos Gaertner II, 64—66).

2) De danske Gesandter til de svenske, 24. Septbr. (S. A.). Auersperg 
og Crane til Kejseren, 5. Oktobr. (W. A.).



vendelser havde haahet en snarlig Imødekommenhed fra i
Kejserens Side, bleve de skuffede. Svaret fra Wien paa I
Auerspergs Rapporter trak ud. Et Tilbud af ham om, at S
Pinneberg skulde tages til Len af Kejseren som selvstændigt I
Grevskab, mente de at maatte afvisex). Desuden modtoge 1
de fra Bidenbach Underretninger, der gik ud paa, at der I
kun var daarligt Haab for Kongen om Opfyldelse af hans j
private Ønsker, og Rigshofraadet tilraådede ogsaa under 8de ! 
November paany Kejseren at indrømme Hamburg Sæde paa j
Rigsdagen trods Kongen af Danmarks Indsigelser* 2). Hvad 
der medvirkede til at give Kejserens Holdning en saa lidet f

i

imødekommende Karakter, var uden Tvivl Begivenhederne * 1
paa Krigsskuepladsen. Ovre i Sydvest led den fransk-wei- 
marske Hær efter forskj ellige mindre Uheld et større Neder- j 
lag overfor den baierske Hær ved Tuttlingen den 14de No
vember. Et Angreb af et kejserligt Korps under General
vagtmester von Krockow paa Pommern havde en Tidlang 
truet den svenske Tilbagetogslinie, om det end tilsidst ikke

}

førte til noget. Endnu vigtigere var det dog, at Torstenson 
med selve den svenske Hovedhær havde tiltraadt sin Marsch 
nordpaa og til Kejserens Overraskelse endog sendt Officerer 
til Gallas for at ansøge om en Yaabenstilstand paa nogle 1 
Uger. Hvad den virkelige Grund var til disse mærkelige 
Skridt, anede man ligesaa lidt i Wien som i Osnabruck3) ; 
men man følte sig uden Tvivl lettet paa kejserlig Side. ,

Der var imidlertid forsaavidt foregaaet en Forandring 
ved Situationen, som den ene af de svenske Gesandter, nem- 
lig Salvius, i Midten af November var brudt op fra Minden i 
og ankommen til Osnabruck. Derimod var Johan Oxenstjerna 
bleven tilbage, og det var heller ikke Salvius’s Hensigt at be
gynde de egentlige Forhandlinger, inden de franske Afsen- 
dinge ogsaa vare tilstede4). Forholdet mellem Salvius og de 
danske Gesandter udviklede sig imidlertid ret venskabeligt.

') Just Hog og Gregers Krabbe til Christ. IY, 2. Novbr. (Osnabruck 
Nr. 7). Auersperg og Crane til Kejseren, 26. Novbr. (W. A.).

2) Auersperg og Crane til Kejseren, 7. Decbr. (W. A.). Liinig, Teutsches- 
Reichsarchiv XIII, 1139—42.

3) Kejseren til Gallas, 27. Oktobr. (Gaertner II, 99—111).
4) Chemnitz IV; 3, 160.



Just Hog var yderst høflig og beklagede sig nærmest over 
Frankrigs Langsomhed, Lippe skjulte ikke, 'hvor lidet imøde
kommende de Kejserlige vare imod Christian IV s Ønsker1). 
De Forsøg, som Kongen af Polens Resident 4 Miinster, von 
Griessheim, allerede i Minden havde gjort hos Salvius paa 
at vække Mistanke til de Danske, spillede heller ikke nogen 
videre Rolle. Han besøgte ham vel paany i Osnabruck og 
ytrede, at han, men vel at mærke kun for Betaling, vilde 
aabenbare ham alle Kejserens, Danmarks og Polens Planer; 
det var ogsaa hans Agt, tilføjede han, at rejse til Christian 
IV i Haderslev, drikke en Rus med ham og fortælle de 
Svenske, hvad han maåtte faa at vide. Men faa Dage efter 
kom han igjen og sagde, at han efter en Samtale med de 
danske Gesandter indsaa, at Sagerne stode helt anderledes, 
end Kongen af Polen havde ladet sig indbilde af Baudissin. 
Just Hog havde svaret meget koldsindigt og forsikret, at 
Danmark vilde bevare Neutraliteten og endda ikke havde 
noget absolut imod, at Sverig beholdt Pommern en Tid 
som Pant. Det er sandsynligt, at Hog, ligesom forøvrigt 
baade Salvius og de kejserlige Gesandter, hvem han havde 
gjort lignende Meddelelser, havde gjennemskuet Griessheim 
som en uvederhæftig Person2). Forøvrigt havde en ny Sen- 
delse af en polsk Gesandt Henrik Donhoff til Christian IV i 
Virkeligheden heller ikke fremmet Forhandlingerne mellem 
de to Fyrster3).

TJnder disse Forhandlinger i Osnabruck havde man ende
ligt i Wien i Begyndelsen af December taget sin Beslutning 
angaaende de af de Danske foreslaaede syv Punkter. Resolu
tionen var afvisende for de fleste af disses Vedkommende; 
blot med Hensyn til Bremens Rigsstadsrettighed, til Hertug 
Frederiks Ægteskab og til Pinneberg udfærdigedes der mere

!) Salvius til Sekretær Gyldenklau, 21. og 24. Novbr., til den svenske 
Reg., 15. Decbr. (S. A.).

2) Salvius til Gyldenklau, 7. Novbr., og til den svenske Reg., 18. Decbr. 
(S. A.). Auersperg og Crane til Kejseren, 24. Decbr. (Gaertner II, 
287—40).

3) Kong Vladislavs Kreditiver af 26. og 27. Septbr. Donhoff til Christ. 
IY, Haderslev 21. Novbr. (Polen Nr. 22). Christ. IY til Donhoff, 
22. Novbr. (Auslånd. Registr.). Slange S. 1174.



imødekommende Dekreter, men det paalagdes uden Tvivl Ge
sandterne kun subsidiært at fremlægge dem, der angik de to 
sidstnævnte Punkter, og særligt skulde de arbejde paa et be
stemt Løfte om Hjælp til Gjengjæld. Et Par Dage før Jul 
fandt der nu en Konference Sted mellem de danske og 
kejserlige Gesandter. De Danske takkede for Dekretet om 
Staden Bremen, men erklærede sig forøvrigt utilfredse, sær
ligt hvad angik Elbprivilegiet, Hamburgs Rigsstadsværdighed, 
Stiftet Verden og Generalamnestien. Med Hensyn til Hertug 
Frederiks Ægteskab havde Auersperg overgivet en mundtlig 
Forsikring om Kejserens Affektion. De Danske udtalte, at

ø

de havde ventet noget mere, men trængte dog ikke paa
noget skriftligt, hvorfor de Kejserlige efter deres Instrux
holdt det udstedte Dekret tilbage. Særligt drejede Samtalen

• __  _

sig dog om Pinneberg. Det var ved Indrømmelser paa
dette Punkt, at Kejseren navnlig havde haabet at kunne 
opnaa Bistand af Christian IV ,. men Auersperg fremviste 
heller ikke det herom medgivne kejserlige Brev og stillede 
kun i Udsigt, at Kongen skulde blive tilfredsstillet, saafremt 
han vilde afgive bindende Forpligtelser. De danske Gesand
ter holdt deres Svar svævende, mere svævende end tidligere; 
de forsikrede, at de havde Befaling til at udvirke en kriste
lig, for Kejseren, Ærkehuset og Riget reputerlig Fred, og 
at Christian IV vel for dette Klenodie kunde fortjene Pinne
berg. Det var nu denne Gang de Kejserlige, der paa samme 
Maade som de danske tidligere mindede om Muligheden af, at det 
ikke kom til en saadan Fred, og forespurgte, hvad Kejseren 
da kunde vente sig af Danmark. Men Just Hog og Gregers 
Krabbe indlode sig ikke paa at svare herpaa; de vilde høre 
Kejserens Tilbud,- ikke selv gjøre saadanne1).

Til denne afventende Holdning fandtes ogsaa en meget 
vægtig Grund. En otte Dages Tid førend denne Samtale 
fandt Sted, havde en Begivenhed pludseligt og med ét Slag 
forandret hele den politiske Situation i Norden, og de danske *)

*) Auersperg og Crane til Kejseren, 30. Decbr. 1643 og 4. Jan. 1644 
(W. A.). Brudstykker af den sidste Relation findes hos Hammarstrom, 
Om Kristian IY?s yttre politik intill Svenskt-danska krigets utbrott 
1643 S. 20.



Gesandter vare allerede da bekjendte med den. Sverig havde 
brudt Freden med Danmark, den svenske Hær stod uden 
foregaaende Krigserklæring paa Holstens Grund. Selvforsva
ret var blevet Christian IV’s Opgave.

Forhandlingerne i Osnabriick mellem de danske og 
kejserlige Gesandter havde trods den Interesse, der knytter 
sig til dem, været uden umiddelbare Følger. De havde ikke 
forandret Forholdet mellem Christian IV og Kejseren, og det 
var heller ikke dem, der havde bidraget til den nordiske 
Krigs Udbrud. Som allerede tidligere bemærket, var Beslut
ningen om Indfaldet i Danmark tagen af den svenske Rege
ring, forinden Forhandlingerne aabnedes. Udførelsen * af Be
slutningen var heller ikke bleven paavirket ved dem; thi den 
svenske Regering havde været ubekjendt med deres Gang. 
Salvius havde netop ogsaa i den sidste Tid sendt ret beroli
gende Efterretninger hjem saavel fra Hamburg som fra 
Minden. Paa det første Sted havde han havt en Samtale 
med den holsten-gottorpske Raad Christoph Hans von Bii- 
low, der havde forsikret, at Christian IV var gammel og 
svagelig og ikke tænkte paa Krig, og paa Hidrejsen til Minden 
havde han truffet Ærkebiskop Frederiks Kansler Dietrich 
Reinking, der modtog en lille Pension fra Sverig, og som 
havde udtalt, at han ikke troede paa nogen Alliance mellem 
Danmark og Kejseren eller Polen, men ganske vist havde til
føjet, at han ikke vilde paatage sig nogen Borgen for, hvad 
der senere kunde ske, naar Fredstraktaterne skrede fremad1).

Aarsagerne til Krigens Udbrud laa saaledes helt og hol
dent længere tilbage. Det skæbnesvangre Sammenstød frem
kaldtes ikke ved en pludseligt tilspidset Situation, men ved 
en Kjæde af Forhold, der strakte sig langt tilbage i Tiden. 
At paavise disse Forhold og deres Udvikling har været en 
Hovedopgave for hele den foregaaende Fremstilling. Dog er 
der et Moment, som der mindre har været Lejlighed til at *)

*) Salvius til den svenske Reg., 10. Juni og 29. Aug. (W. A.).



dvæle ved, fordi det sjeldnere optraadte under en bestemt, 
konkret og temporær Form, men havde sin Betydning ved 
at gaa som en dyb Understrøm under den vexlende Over
flade. Det var det Nag og det Fjendskab, der fandtes mellem 
de to nordiske Nationer, som en Følge af gamle Tiders Nabo
sammenstød og som en med Blod svanger Arv fra Unions
tidens Kampe. Hvor dybt dette Nag gik ned i Masserne, hvor 
mere eller mindre let det bunde være bragt til at forsvinde 
ved en anden Ledelse fra oven, er umuligt at afgjøre. Sikkert 
er det, at medens Folkene betragtede hinanden med Mistillid 
og opfandt Skjældsord mod hinanden1), maalte Fyrsterne og 
de ledende Mænd i begge Riger hinanden som Fjender. Vel 
nærede man efter Kalmarkrigens Tid ikke længere i Dan
mark noget Haab om paany at kunne underlægge sig Sve- 
rig, Ærgjerrigheden havde søgt sig andre Baner, men Naget 
mod den fordums Modstander var blevet tilbage, og jo mere 
denne udviklede sig til en ny Stormagt i Norden, desto mere 
voxede Mistænksomheden og Skinsygen. Paa den anden 
Side var i Sverig den bitre Bevidsthed om tidligere 
Underlegenhed med dens mørke Minder ikke uddød. Genera
tion paa Generation opvoxede i Følelsen af, at Danmark var 
Arvefjenden. Men det svenske Folk befandt sig tillige i en 
vis Ungdommelighedens Periode, det svulmede af Handle
kraft, af Krigslyst, af Higen efter Magt og efter Giands. 
Sejrene i Tydskland vare det ikke nok, det var indenfor 
selve Norden, at det længtes efter en afgjørende Strid. Her 
var en Fortid at hævne, hvad enten man fæstede Blikket 
paa Christiern Tyrans Bøddeløxe eller paa Elfsborgsløsenet2), 
og her var en Fremtid at vinde. Herredømmet i Norden 
vinkede, Vejen til det gik igjennem en Kamp med Danmark, 
en Kamp paa Liv og Død. Og i dette Øjeblik havde Natio
nernes indbyrdes Had ligesom koncentreret sig med særlig

*) Som »Svenske Lasse« og »Jyden«.
2) I en Pjece med Titel: Ett Snack och Samtal emellan en Svensk 

o c li Dansk, Anno 1643, trues med, at Danmark skal gjøre Regnskab 
for Elfsborgløsenet (Hallenberg, Konung Gustaf Adolfs historia IY 
811). I Rigsraadsmødet den 1. April 1645 »diskureredes at skulle 
oplægge den Afsigelse, som skete imod Kong Cbristiern Tyran« 
(den svenske Rigsraadsprotok.)



Styrke i deres to ledende Mænd, Christian IY og Axel Oxen- 
stjerna. Christian IY havde i sig ikke alene sine Forfædres 
og sin Nations Had til Naboriget, ikke alene Hadet til den 
Stat, som han i sin Regerings første Periode forgjæves havde 
haahet at undertvinge. Men Sverigs ny og voxende Magt 
var ham tillige netop Gjenbilledet af, hvad han i sin Tid 
havde drømt om for sig og sit Rige. Denne Magt betød jo 
Herredømmet paa Østersøen og i Nordtydskland forenet med 
Berømmelsen ved at have frelst Protestantismen, netop alt 
det, som havde været Maalet for Christian IY’s Ærgjerrighed. 
Christian IV var ikke stor nok til ikke at blive anfægtet af 
den Fristelse af Skinsyge og Misundelse, som saa mange 
Mænd ere bukkede under for, der have set en anden opnaa 
deres Ungdomsattraa, medens de selv ere bievne tilbage i 
Livets Yæddestrid. Og naar nu Sverigs Magt tillige, som 
der tidt nok har været Lejlighed til at minde om, indeslut
tede den alvorligste Fare for hans eget Rige, da er det for- 
staaeligt, at Hadets Luer brændte højt i hans Bryst. Men 
efter Gustav Adolfs Død var den svenske Rigskansler Inkarna
tionen af Sverigs Magt. Hver Gang en lille Sejr var tilfal
den Christian IY, hver Gang en lille Udsigt til fremtidig 
Fordel havde aabnet sig for ham, da havde det været en af 
hans højeste Glæder at tænke paa den Tort, Axel Oxenstjerna 
vilde lide derved. Og netop paa den Dag i 1643, da Kata
strofen fandt Sted, havde han tilfredsstillet sig med at op
skrive nogle latinske Yers, der indeholdt de stærkeste For
bandelser over hans Modstander. De løde saaledes: Ye dig, 
Tyrepande, Du, som ved djævelske Anslag søger dig et evigt 
Navn og bryder den hellige Pagt med Gud og med Menne
sker, idet Du i Tydskland bruger Religionen som Paaskud og 
i Danmark handler med Troløshed. Tyrkerne og Ungarerne 
har du hidset mod Kejseren, Skotterne mod deres Konge, 
Tartarerne mod Polakken. For denne fromme Iver vil Du 
have din Belønning i Helvede; sammen med alle troløse 
skal Du lide de frygteligste Pinsler i al Evighed3).

x) I Langebeks Excerpter Nr. 185 (K. B.) findes en Afskrift af disse 
Yers, hvortil Afskriveren har tilføjet, at han har set dem skrevne 
med Christian IV's Haand med Datum 12. Decbr. 1643. Derfor kan



- Dette Had blev i rigeste Maal gjengjældt fra Axel Oxen- 
stjernas Side. Han var Statsmand nok til i og for sig at 
kunne indse det naturlige i, at Danmark og dets Konge kun 
med Frygt og Uro kunde betragte Sverigs Magtudvidelse. 
Ligesaavel som ban i en langt højere Grad end Christian IY 
kunde tvinge sig selv til at oppebie det gunstige Øjeblik, lige-

t

saavel kunde han til sine Tider ret fordomsfrit overse Situa
tionen. Men dog havde næppe nogen anden Unionstidens 
svenske Traditioner saa levende inde. som han. Danmark og 
dets Konge vare for ham Sverigs fødte Modstandere. Med Be
gejstring omfattede han Tanken om sit Fødeland som Skandi
naviens Stormagt; hvad der stod hindrende i Vejen for denne 
Tankes Udførelse, skulde kastes til Jorden. Og da Danmark 
Skridt for Skridt søgte at modarbejde Resultaterne af hans 
store Konges, hans Landsmænds og hans egne Sejre, da 
Christian IY benyttede sin Magt som Sundets Herre til at 
føre en gjennemgaaende Kontrol med den svenske Handel, 
da Christian IY tog hans kvindelige Modstander Maria 
Eleonora under sine beskyttende Yinger, da voxede mere og 
mere Hævnfølelsen hos ham. Der var kogende Lidenskab 
i de Linier, han i de sidste Dage af 1643 sendte til sin Søn 
Johan Oxenstjerna. »Hvad Kongen af Danmark«, hed det 
deri, »har tilføjet os for Tort og hvorledes han har trampet 
os paa Fødderne, hvad Intriguer han har havt for med vore 
Fjender og Naboer til vort Præjudicium, og hvorledes han 
endnu tragter efter vort Blod og vor Undergang, det véd 
Du tilforn; i dette Aar har han haandteret os, som om vi 
vare hans Drenge og Landet hans Træl og Ejendom, og 
gjort os, hvad der syntes ham, uden at tænke paa Yenskab, 
Retfærdighed, Forbund, Fordrag, Foreninger, Afskeder og 
øvrig sædvanlig Skik, hvilket ikke kan taales uden vor Under
gang; thi det svækker os og betager os alle Midler; det er

man selvfølgeligt ikke slutte, at Kongen har forfattet dem. For
øvrigt udkom de særskilt som Indledning til et tydsk Niddigt over 
Av, Oxenstjerna, hvilket ogsaa benyttede hans Navn til Udgangs
punkt (jvfr. Warmholtz, Bibliotheca historica Sveo-Gothica YIII, 117). 
Et lignende Vers omtales allerede af Smaltz i et Brev til Axel Oxen
stjerna som lavet i Anledning af Slaget ved Nordlingen og Horns 
Fangenskab (Linkoping Bibliotheks Handlingar II, 74)»



for os som en hemmelig fraadende Krig uden al Fare for 
Danmark, a kun til dets Nytte og Fordel1)«.

Axel Oxenstj ernas Stemning deltes af Flerheden af de 
svenske Rigsraader. Det uundgaaelige i en Krig med Dan
mark var blevet en Grundsætning. Følgen var, at Tanken 
om at komme Danmark i Forkjøbet fæstede mere og mere 
Rod. Jo mere man modtog — tildels overdrevne — Be
retninger om Christian IV’s Forhandlinger med Kejseren, 
særligt om dem gjennem Pentz i Wien 1637 2), om hans 
Forbindelser med Polen og med Rusland og om hans Frem- 
gangsmaade i Sundet, desto mere modnedes Beslutningen om 
at gribe til Yaaben. Allerede i Foraaret 1641 havde man 
ladet Banér vide, at dette efter al Rimelighed maatte blive 
Enden paa den uholdbare Stilling overfor Danmark, og ud
bedt sig Oplysninger om, hvad han kunde yde i uventede 
Tilfælde3). Man følte sig ogsaa efter Afslutningen af For
bundet med Nederlandene tryggere med Hensyn til en eventuel 
Kamp. Det var mere Tidspunktet end selve Sagen, med 
Hensyn til hvilket man vaklede. Saalænge Krigen stod paa 
i Tydskland, var altid Forøgelsen af Fjendernes Antal og 
tilmed saa nær ved Sverig selv en farlig Ting. Der kunde 
være megen Grund til at gjøre alt for at trække Tiden ud, 
indtil der var opnaaet Fred paa Fastlandet. Men netop denne 
Fredsslutning med dens forudgaaende Forhandlinger rummede 
den største Fare for, at Danmark aabent skulde slutte sig til 
Sverigs Modstandere. Man havde ikke kunnet undgaa Chri
stian IV’s Mægling; Tiden var efter langsommelige Op
sættelser nu kommen til, at den fra Formaliteter skulde 
vende sig til Realiteter. At Danmarks Hensigter der
ved krydsedes paa det bestemteste med Sverigs, var givet; 
for ligesaa afgjort antoges det, at Christian IV vilde være 
tilbøjelig til at vælge det for sig. gunstigste Øjeblik til med 
Vaabenmagt at forhindre, at hans Modstander opnaaede sine

’) Brev af 23. Decbr. 1643 (Gjorwell, Bref ifrån Grefve Axel Oxen
stj er na til Grefve Johan Oxenstjerna åren 1642—49 I, 103).

2) Salvius havde erholdt nye Oplysninger herom 1642. Se den svenske 
Regerings Skrivelse til Salvius, 4. Aug. (Reg. 26, Sverig Nr. 111).

3) Instrux for Lars Grubbe, 27. April 1641 (S. R. R.).

*



Ønsker. Paa samme Tidspunkt forværredes Stillingen i 
Sundet; det var for Sverigs ledende Mænd paa én Gang en 
virkelig Grund til Harme, et Moment, der drev dem frem til 
at ønske deres Lands Udvidelse til denne Havarm, og — et 
ypperligt Agitationsmiddel til at sætte Lidenskaberne i Be
vægelse mod »Jyden«.

Den 20de Januar 1643 udviklede Axel Oxenstjerna i An
ledning af en indkommen Beretning fra Strømfelt vidtløftigt 
den Pare, der truede fra Danmark, for sine Embedsfæller i 
Baadet. Han udtalte Frygt for et Angreb og tilraadede at 
kalde en Del øvede Tropper tilbage fra Tydskland, bvor de 
skulde erstattes af nyudskrevne, forsyne Grændsefæstningerne, 
udruste Flaaden og holde en Generalmønstring. Dog burde 
man endnu ikke give Anledning til Krig. Tvertimod skulde 
man roligt i nogen Tid taale Fornærmelserne, lade den danske 
Konge tage Told af svensk Gods og dog lade danske Varer 
passere toldfrit i Sverig; »thi«, bemærkede han, »Affronter 
mellem Potentater regnes ikke saa højt, men vindiceres per 
occasionem; saaledes bærer Tyrken sig ad med Rakoczy og 
de Siebenbiirgske; han finder sig i meget af dem, men, naar 
han er fri for andre Fjender, slaar han efter dem med Lang
linien, saaledes at han kjører en hel Familie fra Land og 
Gouvernement«. Derfor var det rigtigst foreløbigt kun at 
sende Gesandtskaber til Danmark for at klage over Injurierne 
og imidlertid vinde Tid til Forsvaret og se, hvad Ende det 
tog med Krigen i Tydskland *).

Saaledes var Axel Oxenstjerna i Januar Maaned endnu 
af den Mening, at Øjeblikket til Krig ikke var kommet. Men 
Tonen i hans Ord var skarpere end før, man hørte stærkere 
Sværdets Raslen i Skeden, og Tanken om Erobringer fra 
Danmark var kastet ud til Overvejelse. I de nærmest føl
gende Maaneder, der bragte de nye Nikkel Kockske Plagerier 
i Sundet, Tolden paa Vine og de danske Bestræbelser mod 
Meklenburg, blev det klart, at Spørgsmaalet om Krig eller 
Fred med Danmark var blevet brændende. Atter og atter 
kom man tilbage til det i Raadets Møder. Oxenstjerna til
raadede vedblivende Forsigtighed og advarede mod ved en for

x) Den svenske Rigsraadsprotokol, 20. Jan* 1643.



skarp Optræden at fremskynde Fredsbrudet, uden at man selv 
havde Sværdet i Haanden og var fuldt rustet. Det er, som 
om han stadigt vilde minde om det alvorlige i den Situation, 
man gik imøde, og ganske vist uundgaaeligt gik imøde, saa- 
ledes som han ikke lagde Skjul paa. Men ganske særligt var 
Opmærksomheden i dette Øjeblik henvendt paa det skadelige 
i Christian IY’s Mægling, der nu skulde blive til Virkelighed, 
og man opkastede ligefrem Spørgsmaalet om, hvorledes man 
skulde blive den kvitx). Det var dette Spørgsmaal, som
Axel Oxenstjerna tog op som det første, da han i Maj 
Maaned lod Raadet afgjøre Problemet Krig eller Fred.

Der hvilede en særligt højtidelig Stemning over det 
svenske Rigsraadsmøde den 12te Maj. Dronning Christina, 
der i det mindste én Gang i den sidste Tid havde overværet 
Raadets Forhandlinger, idet det havde samlet sig hos hende, 
havde paa denne Dag indfundet sig for første Gang i selve 
Raadssalen. Raaderne vare mødte i et større Antal end 
vanligt. Man vidste øjensynligt, at vigtige Raadsslagninger 
forestode. Axel Oxenstjerna tog Ordet, han gav en Udsigt 
over den politiske Situation og dvælede særligt ved Danmarks 
Overgreb. Derpaa talte han om Fredstraktaten. »Kommer 
Christian IV med til denne«, ytrede han omtrent, »saa er 
han os hinderlig, søger at spænde os ved sin Magt eller a to  
snappe noget bort sig til Reputation og Sverig til Affront. 
Derfor er det nødvendigt at tage en Resolution, forat vi 
ikke ved Fredstraktaten skulle være trykkede af Naboen«. 
Tydeligt nok havde han givet Anvisning paa Krig med Dan
mark for at bryde dets Konges Mægling. Han fortsatte, idet 
han slyngede Rygtet ud om, at Christian IV paatænkte at 
tage enten Goteborg eller Varnemiindeskandsen, og endte 
med paa Dronningens Vegne at opfordre Raadet til at over
veje, om Danmarks Handlemaade burde taales, eller om der * 
burde gjøres Modstand og i sidste Fald til hvilken Tid og 
med hvilke Midler.

Diskussionen begyndte. Johan Skytte og Per Banér, 
Rigskanslerens vanlige Modstandere, fremsatte Betænkelig-

*) Den svenske Rigsraadsprotokol, 17. Febr., 8., 10., 18., 28. Marts, 8., 
11., 13. og 26. April.



heder ved at gribe til Yaaben. Per Banér tog Sagen fra den 
moralske Side; han vilde have undersøgt, om en Krig var 
retfærdig og kunde forsvares for Samvittigheden, han mindede 
om, at Danmark ikke var den eneste Stat, der antastede de 
svenske Skibe, det samme gjorde England og Holland. Rigs
drosten Gabriel Oxenstjerna og Rigsmarsken Jakob de la 
Gardie begyndte ogsaa noget vaklende; snart traadte de dog 
bestemt over paa Krigspartiets Side, og Gabriel Oxenstjerna 
udbrød: Nu er det Tid at bede til Gud, tage mascula consilia 
og fatte den Resolution at taste ham an. Axel Oxenstjerna 
selv satte Part paa; »vi kunne sige«, ytrede han, »som Ro
merne om Gallerne, at Krigen gjælder summa rerum, enten 
vi skulle raade over os selv eller være underkastede«.

Man bestemte, at Forhandlingerne skulde fortsættes den 
næste Dag. Johan Skytte og Per Banér udtalte sig i dette 
Møde ikke længere principielt mod Krigen. Den første raadede 
blot til først at opfordre Danmark til Fred, den sidste ind
rømmede, at Enkedronningens Bortførelse var en Handling, 
for hvilken Christian IY »fortjente Hug«, men gjorde gjæl- 
dende, at man ikke kunde fortænke Kongen i, at han søgte 
at drage Fordel af Sundet, der var hans bedste Klenodie. 
Alvorligere for Freden optraadte Åke Axelsson Natt och Dag, 
der allerede tidligere havde vist sin Sympathi for Danmark; 
han mindede om, at de omstridte Certifikater kunde være 
falske. Derimod udtalte Gabriel Oxenstjerna sig med følgende 
Ord for Krigen, saafremt Advarsler ikke hjalp: Causa justi 
belli er, at han ikke har givet os Velsignelse, men For
bandelse ; vi have forsvaret ham med vor Krig, men han har 
vexlet Breve med Fjenden til vort Fordærv, han ophidser 
Polakken og Russen, hæmmer Handelen og har taget Enke
dronningen ud af Riget. De la Gardie, der fremdrog Hen
synet til Fredstraktaten, Herman Wrangel, Gustav Horn, Clas 
Fleming, Carl Carlsson Gyllenhjelm, Erik Ryning og Mathias 
Soop sluttede sig til Rigsdrosten. Der var dem, som an
befalede at slutte Fred med Kejseren og Polen, andre raadede 
til at love Nederlænderne Sundets Frihed.

Axel Oxenstjerna selv udtalte sig i dette Møde tilsyne-, 
ladende vaklende. Han begyndte krigerisk nok med at ka
rakterisere Christian IY’s Fremgansmaade i Sundet som en



Formindskelse af Landets Indtægter; en Hindring for Han
delen og en Forstyrrelse af Industrien; han fortalte en Ytring 
af Korfitz Ulfeldt om; at hans Konge vilde standse al Færd
sel gjennem Sundet, og han sammenfattede sin Betragtning 
af disse Forhold i de Ord: Hvis vi tillade det, er det et Reb 
om Struben paa vor Hals. Men senere hen under For
handlingerne fremdrog han indtrængende de Betænkeligheder, 
der kunde tale imod Krigen. Han var uden Tvivl herved 
tro imod den Skik, der herskede i det svenske Rigsraad, at 
Grundene imod en Ting stadigt skulde fremsættes jævnsides 
med dem for den; men det var tillige sikkert hans Hensigt 
at lade Situationen med hele dens Alvor ligge klar for, inden 
en skæbnesvanger Beslutning toges, og at forebygge Over
ilelse med Hensyn til Tiden for dennes Udførelse. Der er 
vel Grunde til Krig, bemærkede han saaledes, men Spørgs- 
maalet er, om de ere store nok. Yed Krig forandre vi 
faciem omnium consiliorum fattede i Gustav Adolfs Tid. Vi 
maa slippe Krigen i Tydskland, vi udsætte os for at miste 
Pommern, som er Stridens Æble, vi risikere at gaa glip af 
de franske Subsidier, saameget mere som Frankrig paa Grund 
af Kongeskiftet ikke er til at stole paa, og vi gaa maaske en 
Krig med Rusland og Polen imøde; imperari eller serviri 
kan blive vor Skæbne. Han tilraadede derfor at overveje 
Sagen adskillige Gange, klage uden Bitterhed til Christian IV 
og imidlertid at befale Torstenson ikke at rykke for langt 
bort. Men da han paa denne Maade vistnok mente til
strækkeligt at have lagt en Hæmsko paa de altfor ivrige, 
slog han i Slutningen af Mødet atter om, talte for Krigen 
og aabenbarede snarest herved sin sande Mening. Han ud
talte da, at selv om man ikke fik Fred med Kejseren, kunde 
man alligevel gaa op og lægge sig i Jylland, samtidigt med 
at en anden Hær kastedes ind i Skaane; siden kunde man 
sætte over med Baade fra Pommern til Sjælland1).

Mødet sluttede, uden at der var blevet voteret om Sagen. 
Men i hvilken Retning Beslutningen vilde komme til at gaa, 
var klart for alle. Først en Advarsel til Christian IV, der- * *)

*

*) Den svenske Rigsraadsprotokol, 12. og 13. Maj. Jvfr. Hammarstrom, 
Om freden vid Bromsebro S. 22 ff.
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efter, hvis den, som sandsynligt, ikke hjalp, Krig. I et nyt 
Møde, tre Dage efter, slog Axel Oxenstjerna dette Resultat af 
de foregaaende Forhandlinger fast. Han ytrede aabent, at 
et Gesandtskab til Danmark ikke vilde skaffe nogen Satisfak
tion, og at Stemningen var for at forebygge, at Christian IY 
gav Sverig den sidste Salvelse; det var altsaa bedre at binde 
sin Hest ved Gjærdet til hans Gaard end at lade ham binde 
sin ved Ens eget. Hvor klar man var paa, at en afgj ørende 
Kamp i Norden skulde til at begynde, viste sig imidlertid 
stærkest derved, at det Spørgsmaal, som Rigskansleren i dette 
Møde forelagde til Drøftelse, var, hvorvidt man skulde sikre 
sig Brandenburg ved at give Afkald paa Pommern eller ikke. 
Det var ejendommeligt, at man i det Øjeblik, man vilde 
gribe til Yaaben mod Christian IY for en væsentlig Del i den 
Hensigt at forhindre ham fra i Osnabruck at modarbejde de 
svenske Planer mod Pommern, selv var villig til at gaa paa 
Akkord med Brandenburg om dette Spørgsmaal. De hidtidige 
Forhandlinger med Kurfyrst Frederik Yilhelm havde ikke ført 
til noget endeligt Resultat; nu gav Regeringen ham Yink om 
mulig Imødekommenhed og skred til at overveje Sagen med 
Raadet. Det var den nordiske Krig, der opfyldte Tankerne. 
Axel Oxenstjerna udviklede i en længere Tale de Grunde, der 
talte for og imod at bevare Pommern. Dette Land var en Forborg 
for Østersøen, og, hvad der var det vigtigste, paa syv Timer 
kunde man derfra angribe Danmark og ligeledes Polen og 
Preussen; Sverig vilde desuden ved dets Besiddelse faa Stemme 
i det romerske Rige. Men paa den anden Side kunde det 
ikke nægtes, at ogsaa Brandenburg havde Ret dertil, dets 
Erhvervelse vilde give Anledning til meget Fjendskab, Landet 
var udtømt og Garnisonerne derovre maatte være meget store. 
Forskjellige Meninger gjorde sig gjældende, men Enden blev, 
at man ikke vilde gjøre Pommerns Besiddelse til en uund- 
gaaelig Betingelse for Freden; man besluttede at sende en 
Gesandt til Brandenburg, der skulde fordre Penge som den 
egentlige Erstatning og kun Forpommern som Pant for dem1).

x) Den svenske Rigsraads protokol, 16. Maj. Jvfr. Pufendorf S. 544 f, 
Droysen, Geschichte der preussischen Politik IH; 1, 262f, Odhner 
S. 84 f, Cronholm II; 1, 120 f.



Denne Resolution toges endeligt i Mødet den 19de Maj. 
I samme Møde kom det til Votering om Forholdet til Dan
mark. Som man kunde vente, gik Beslutningen ud paa ved 
en skriftlig Henvendelse til det danske Rigsraad at søge at 
fremkalde en Forandring i Christian IV’s Holdning og, hvis 
dette ikke førte til noget, da at begynde Krigen. Men at det 
i Virkeligheden var Krigen, man havde besluttet, derom 
herskede der ingen Tvivl. Da selve Brevet til det danske 
Rigsraad vedtoges en TJges Tid derefter, ytrede Axel Oxen- 
stjerna vel, at hvis man kunde opnaa nogen Satisfaktion, var 
det godt; men at Meningen meget mere kun var at have et 
Middel til senere at dække sig mod Beskyldningen for et 
pludseligt og mod Folkeretten stridende Fredsbrud, fremgik 
tydeligt af Diskussionen; thi da baade Rigsmarsken Jakob de 
la Gardie og Rigsadmiralen Carl Carlsson Gyllenhjelm til- 
raadede at vente noget med Brevets Afsendelse, forat Dan
mark desto mindre skulde forstaa den virkelige Hensigt, ud
talte Oxenstjerna sig vel derimod med den Ytring, at -en 
ærbar Nation burde notificere en Krig, men han lagde de 
betegnende Ord til, at det kunde man saa senere vise Verden, 
og tilføjede yderligere, at Danmark dog ikke kunde mærke 
andet, end at dets Handlemaade fortrød Sverig. Man gjør 
næppe den svenske Regering Uret ved at opfatte dens Ad
varselsskrivelse som et Forsøg paa at betage Danmark Uro 
for dens sande Hensigter; i hvert Fald udtaltes det aabent, 
at naar Salvius fik Ordre til at prøve paa en Mægling mellem 
Christian IV og Hamburg, da vilde man blandt andet derved 
opnaa at gjøre Kongen tryg1).

Hvor sikker man var paa, at Krigen snart vilde bryde 
ud, viser sig imidlertid stærkest af de forskjellige Forholds
regler, man traf. Allerede den 16de Maj havde Axle Oxenstjerna 
mindet om at give Ordrer til Krigskollegiet og Admiralitetet; 
den 26de besluttede man at sende Louis de Geer som Kom
missær til Holland for, som det hed, at »instigere privatos« 
til at deltage i Krigen. Men det mest afgjørende Bevis er den

x) Den svenske Rigsraadsprotokol, 19. og 26. Maj.



Skrivelse, der den 25de Maj udfærdiges af Rigskansleren til 
Torstenson, og som fik Raadets Billigelse Dagen efter1). I

Denne Skrivelse begyndte med en Fremstilling af Kongen |
af Danmarks Overgreb og onde Planer; det antydedes, at |
han havde Allierede i Ærkebispen af Bremen, i Hertugerne i
af Oldenburg og Brunsvig-Luneburg, i Kurfyrsten af Koln 
og flere katholske Stænder. Dernæst udtaltes det, at der ikke i 
var Grund til at vente Forbedring • af Forholdet, hvorfor man 
fandt det bedre at føre Krigen ind i Danmark, hellere nu, 
da Yaabenlykken var gunstig i Tydskland, end en anden i
Gang. Torstensons Opgave skulde dog væsentligt for Tiden 
gaa ud paa at bevare Hæren; han skulde om muligt formaa j
Gallas til en Yaabenhvile, men hen paa Efteraaret skulde l
han bevæge sig ned mod Søkanten. Han skulde tage Marschen 
gjennem Meissen og Halberstadt til Brunsvig under Skin af at ^
ville tage Kvarter der. Imidlertid skulde han sikre sig Overgan- j

gene over Elben, gaa over Holstens Grændse mellem Hamburg og i
Lubeck, indtage hvad Pladser han kunde overkomme og trykke i
sig saa dybt ind i Jylland og endog over Middelfartsund ind i 
Fyen, som Hæren formaaede det. Hvem der vilde gjøre 
Modstand, skulde han holde for Fjende; al Samling af Krigs
folk, danske eller tydske, skulde han splitte ad. Blev han 
spurgt, efter hvis Ordrer han rykkede frem, skulde han svare, 
at Nøden tvang ham til at skaffe Kvarter til sine Tropper. 
Hertugen af Gottorps Land skulde han skaane, hvis han 
vilde forblive neutral. Samtidigt med Angrebet paa Holsten 
og Jylland skulde han imidlertid sørge for, at der i Pommern 
og Meklenburg samledes en Troppestyrke og desuden alle de 
Fartøjer, der kunde skaffes til Yeje; paa disse skulde da 
Styrken sættes over til Sjælland, overfalde Vordingborg og 
søge at bemægtige sig Kjøbenhavn og Kronborg; han kunde 
regne paa, at en svensk Hær vilde møde ham fra den an
den Side.

Medens den dybeste Hemmelighed omgav saavel denne 
Skrivelse som Rigsraadets Forhandlinger, udfærdigedes den 
3die Juni Skrivelsen til det danske Rigsraad. Den gjorde 
ikke hele Danmarks politiske Holdning, men kun Fremgangs- *)

*) Geijer IH, 374—78.



maaden i Sundet til Gjenstand for Klager. Skjøndt disse 
vare skarpe nok, var der ikke Tale om, at de havde Karak
teren af at være Forløbere for et Fredsbrud1). I Kjøbenhavn 
var Indtrykket af Skrivelsen ogsaa alt andet end et saadant. 
Vel synes det, som om man et Øjeblik har standset noget 
med de strenge Forholdsregler i Sundet, og det berettes og
saa, at, de skaanske Grændsefæstninger i Juli Maaned bleve 
visiterede2), men nogen alvorlig Fare øjnede man ikke. Efter 
Christian IV’s Ordre besvaredes det svenske Rigsraads Skri
velse den 1ste Juli af de i Kjøbenhavn tilstedeværende Med
lemmer af Raadet, Korfitz Ulfeldt og Christen Thomesen 
Sehested, paa en rolig, men afvisende Maade med Henvisning 
til de svenske Certifikaters Falskhed3). Der var ogsaa Tale 
om, at Jørgen Vind og Christoffer Ulfeldt skulde afgaa som 
Gesandter til Sverig4). De Geers i Foraaret beslaglagte Skib 
blev endeligt frigivet; dog blev en Del af Kanonerne be
holdt 5).

Det varede imidlertid ikke længe, inden man paany vendte 
tilbage til en skarpere Visitation. Det vakte særlig Opsigt, 
at et Skib, der hørte hjemme i Goteborg og ejedes af en Jo
han Sibrand, og som var paa Rejsen fra Holland til Stock
holm, efter at have betalt sin Told, blev visiteret om igjen, 
ført til Kjøbenhavn, atter visiteret og derpaa anklaget for 
Admiralitetet. Denne Rets Kjendelse lød paa Frigivelse, men 
desuagtet kom Visitørerne paa egen Haand og imod Christian 
IV’s Villie atter ombord og tvang Skibet til at losse sine Va
rer, iblandt hvilke der paastodes at være nogle, som tilhørte 
den svenske Dronning selv6). Nogle andre konfiskerede Skibe

’) Det svenske Manifest S. Mij.
2) Strømfelt til Axel Oxenstjerna, 2. Juni, til Regeringen, 22. Juni 

(S. A.). Cracau til Generalstaterne, 18. Juli (H. A.).
3) Det svenske Manifest S. Miiij.
4) Cracau til Generalstaterne, 14. Juli (H. A.). Hugonis Grotii Epi- 

stolæ (Eol.) S. 716—17.
*) Cracau til Generalstaterne, 18. Juli, 15. Aug. (H. A.).
6) Det svenske Manifest og det danske Svar. Hammarstrom, Om freden 

vid Bromsebro S. 21. -Den svenske Regering til Strømfelt, 26. Aug. 
(S. R. R.). Strømfelt berettede den 1. Septbr., at Chr. IV havde 
udtrykt sin Misbilligelse af det skete for Admiralitetet og endog 
havde slaaet Nikkel Kock med sin Stok i en Kirke (S. A.)



og Varer ble ve solgte, skjøndt det var Kongen bekjendt, atr 
deres Ejere vilde appellere fra Admiralitetets Dom til Herre
dagen1), og selv med Udlevering af Varer, som skulde løs
gives efter Herredagens Kjendelse, rejste der sig Vanskelig
heder.

Det svenske Rigsraad besvarede imidlertid den 19de Au
gust det danske Raads Skrivelse2). Dette Svar var væsentligt 
en Gjentagelse af de tidligere Klager. Tonen var hæftigere 
end forrige Gang, det sagdes rent ud, at Fordragene bleve 
overtraadte, og der henkastedes den truende Bemærkning, at 
man stolede paa, at det danske Rigsraad ikke ønskede For
troligheden mellem Rigerne krænket eller vilde give Aarsag 
til »andre Vederværdigheder«. Men at Skrivelsen skulde være 
et Slags Ultimatum, som man senere gjerne fra svensk Side 
vilde have den forstaaet, derom bar den i Virkeligheden intet 
Vidnesbyrd. Det danske Rigsraads Gjensvar, udstedt paa et 
Møde i Odense den 26de Oktober, indskrænkede sig ogsaa til 
at behandle Stridsspørgsmaalene ganske paa samme Maade 
som tidligere3).

Man havde i det hele i Danmark aldeles ikke nogen 
Følelse af den overhængende Fare. En vis Sorgløshed havde 
grebet baade Konge og Rigsraad. Og dog manglede det ikke 
paa Paamindelser. Peder Vibe i Stockholm var vel ingen
lunde' fortrolig med alt, hvad der foregik. Han kjendte ikke 
Befalingerne til Torstenson og vidste ikke fuldkommen Be
sked med Forhandlingerne i det svenske Rigsraad. Men han 
havde en tydelig Fornemmelse af, at urolige Tider forestode, 
og han undlod ikke at rapportere det til sin Regering. Hans 
Meddelelser bleve imidlertid behandlede med en vis Over
legenhed. Ganske vist gjorde Kongen i Efteraaret Bestillin-

1) Ckr. IY paastod, at ban ikke kunde buske at bave givet Befaling til 
Salget (Egb. Breve til Korf. Ulfeldt af 7. og 15. Novbr.). — Cracau 
omtaler i et Brev til Gen orals taterne af 15. Aug. (H. A.) et konge
ligt Mandat om, at Fortielse af noget Gods skulde medføre Forbry
delse af bele Skibet og alle Varer. Jeg har ellers ikke fundet noget
derom.

2) Det svenske Manifest S. N—Niiij. Hammarstrom, Om freden vid 
Bromsebro S. 27.

3) Det svenske Manifest S. Niiij—Oij. Jvfr. Pufendorf S. 545.



ger paa 4000 Musketter hos sin Faktor i Hamburg Albert 
Baltser Bernts og sendte mod Aarets Udgang et Par Tusind 
Mand til Skaane1). Men i Juni efter det heldige Udfald af 
den hamburgske Affære havde han aftakket en Del af Krigs
folket ved den sydlige Grændse2), han var trykket af sine 
finansielle Vanskeligheder og kjed og træt af at henvende sig 
til Bigsraadet og Stænderne om at raade Bod derpaa. At 
Faren var umiddelbart forestaaende, havde han ingen Følelse 
af. »Kesidenten i Sverig«, skrev han i September til Korfitz 
Ulfeldt, »er fuld af Krig og Uro, som dog med Guds Hjælp 
ingen Nød har, om vi intet sove for længe«. Ja samme Dag 
som Torstenson overskred Holstens Grændse, ytrede Kongen 
i et Brev til sin Bigshofmester: »Peder Vibe reder formeligt 
til Barsel med Krig«3).

En vis redelig Naivitet var en af Grundene til denne 
Sorgløshed hos Christian IV. Det faldt ham ikke ind, at 
Fredsbrudet kunde komme uforvarende som en Tyv om 
Natten; han ventede, at hvis der skete noget, maatte der i 
hvert Fald gaa en ordentlig Krigserklæring forud i rette Tid. 
Den 15de September skrev han til Peder Vibe: »Det, de dér 
i Landet tale om Krig og Uro mellem Bigerne, dertil gives 
dem ingen Aarsag. Men ville de endeligt deran, da haaber jeg, 
at de som Kristne vare os ad, forinden de begynde noget af 
Importance«. Han beherskedes maaske ogsaa endnu af en 
Forestilling, som han havde givet Udtryk iForaaret i et Brev 
til Vibe4), den nemlig, at hvis man i Sverig i Virkeligheden 
mente, at Fredsslutningerne vare krænkede, vilde man vel 
ikke undlade at trænge paa et Grændsemøde, som man tid
ligere havde gjort for ringere Sagers Skyld. Christian IV 
var ikke klar paa, at de traktatmæssige Grændsemøder til 
Afgjørelse af indbyrdes Stridigheder for at forebygge en Krig 
i Virkeligheden vare en forældet, næsten en middelalderlig 
Institution, der slet ikke længere passede til de reale Forhold

*

J) Egh. Brev til Korf. Ulfeldt, 8. Oktbr. Slange S. 1198.
2) Slange S. 1156.
3) Egh. Breve af 15. Septbr. og 12. Decbr.
4) Egb. Brev af 27. Maj.



og til den Stilling i.Norden og Europa, som Sverig indtog 
med hele sin Optagelse af den »moderne diplomatiske Kunst.

Men det var ikke alene Kongen, der ikke havde Blikket 
aabent for den truende Fare. .Det gjaldt i lige saa høj Grad 
om Rigsraaderne, baade om dem, der, som f. Ex. sandsynlig
vis Kansleren Christen Thomesen Sehested, vare stemte for 
en maadeholden Eremgangsmaade i Sundet, og om dem, der 
som Korfitz Ulfeldt, med Hensyn til dette Punkt gik sammen 
med Kongen. Hvad Ulfeldt angaar, har man været tilbøjelig 
til at forstørre hans Ansvar for derved at formindske Chri
stian IY’s, man har saaledes tillagt ham den Ytring, om at 
Peder Yibe redede til Barsel med Krig, der, som det ovenfor 
er set, skrev sig fra Kongen1). Det er ogsaa sikkert, at Ulfeldt 
tilskyndede Christian IY til at sørge for Anskaffelse af Gevæ
re r2). Men påa den anden Side er der ingen Tvivl om, at 
han saavel i Gjerning behandlede hele Toldspørgsmaalet paa 
en Maade, der viste, at han ikke opfattede dets politiske Be
tydning, som navnlig overfor den svenske Resident Strømfelt 
optraadte med en Overlegenhed, blandet med den ham egne 
Frivolitet, der kun lidet svarede til Danmarks virkelige Stil
ling. Det var særligt i November Maaned, at det kom til 
heftige Sammenstød mellem ham.og Strømfelt. Denne var 
rejst til Kjøbenhavn for at arbejde paa Udleveringen af nogle 
Skibe og Yarer, som vare beslaglagte, men atter frikjendte 
af Herredagen. Efter Strømfelts • Fremstilling — den eneste, 
vi have — tilbød Ulfeldt nu vel at give Skibene tilbage, men 
vilde kun betale en Trediedel af den opgivne Yærdi af Ya- 
rerne, som allerede vare solgte. Han paastod, at Kjøbmæn- 
denes Regning var for høj, forekastede dem, at de skulde have 

.sagt, at de vilde tage det igjen med Magt, og truede med 
at ville arbejde hos Kongen paa, at de slet intet skulde faa. 
Men endnu mere selvtillidsfuldt uden tilstrækkelig Baggrund 
behandlede Ulfeldt i disse Samtaler med Strømfelt det al
mindelige politiske Forhold mellem Danmark og Sverig. Me
dens han ikke i sine Handlinger i nogen alvorlig Grad lod 
sig paavirke af de forskjellige Rygter om S verigs krigeriske *)

*) Slange S. 1197.
2) Chr. IY’s egh. Breve til Korf. Ulfeldt, 26. Aug. og 8. Oktbr.



Hensigter, benyttede han dem ved disse Lejligheder til de 
overmodigste Angreb paa den svenske Regering. Den 15de 
November fandt der et højst ejendommeligt Ordskifte Sted 
mellem de to Diplomater. Ulfeldt ytrede, at han vidste, at 
der samledes en stor Hob Krigsfolk paa den svenske Grændse, 
hvormed Meningen naturligvis var, at det skulde gjælde Dan
mark; han vilde nu gjerne vide, om de Svenske vare saa 
mægtige paa Folk og Midler, at de understode sig til angribe 
hele Verden; de havde nok at gjøre med den tydske Krig og med 
at føre den vel. Paa disse spottende Bemærkninger fulgte 
der Trusler: hans Konge fik næsten hver Dag Opfordringer 
til at gribe til Vaaben mod Sverig, snart fra Kejseren, snart 
fra Polen, og de Svenske kunde være .sikre paa, at hvis det 
gik løs, saa skulde de paa alle Kanter faa nok at gjøre. 
Sverig skulde vel betænke den Sundtoldfrihed, det havde; 
mistede det den engang, skulde det plukke den ud af Neg
lene paa de Danske, før det fik den igjen. Ulfeldts stigende 
Iver kulminerede i det Udbrud, at under de nuværende For
hold, hvor Svenskerne gjorde alt det Bryderi, var en Krig 
bedre end en upaalidelig Fred, de kunde komme, naar de 
syntes. Strømfelt hørte med en vis Ro .paa de mærkelige 
Ytringer; der var en større Sikkerhed i hans Svar end i Kor
fil2 Ulfeldts udfordrende Tale. Med Hensyn til Toldfriheden, 
bemærkede han, var man ikke sikker paa noget; blev Svær
det draget, stod Udfaldet og Sejren i Guds Haand; Menne
skene kunde ikke stole derpaa. Ulfeldt burde ikke tro alt, 
hvad det gemene Folk sagde; hvis han selv vilde lytte til 
alt, hvad han hørte, og som maaske kunde være af den 
største Vigtighed, saa fik han nok at tale om. Disse Bemærk
ninger standsede ikke Ulfeldt i hans Tales Strøm. Med et 
vist Lune undsaa han sig ikke for at slaa om sig til højre 
og venstre og søgte at ramme Peder Vibe, der øjensynligt 
var hans personlige Uven, lige saa godt som sine svenske Mod
standere. Vox populi, vox Dei, ytrede han; Peder Vibes Be
retning vidste at fortælle om, hvorledes det stod til mellem 
Almuen; at Strømfelt ikke selv vidste noget derom, det troede 
han gjerne; antog han da, at man vilde lade Peder Vibe no
get vide, hvis man havde noget i Sinde mod Sverig? nej, de 
vilde gaa frem, som de vilde, og vilde de Svenske siden tage



Peder Vibe ved Hovedet, kunde de jo gjøre det, Savnet for 
Danmark vilde ikke blive saa stort1).

Hvis Korfitz Ulfeldt ved hele denne Maade at tage Sa
gerne paa haabede at kunne indjage Strømfelt og hans Rege
ring Skræk, saa tog han Pejl. Han kunde allerhøjest kun
forbitre Stemningen yderligere. Men i ét Punkt havde han
Ret; Strømfelt var i Virkeligheden uvidende om, hvad der 
foregik. Tvertimod havde han stadigt fra Stockholm faaet 
Ordre til ikke at optræde for skarpt. Da han skulde over
bringe den første Klageskrivelse af 3die Juni, fik han Befa
ling til at bruge Forsigtighed og i Særdeleshed »temoignere 
vort gode Fortroende og nabolige Venskab mod vore Naboer 
de Danske«. I November, samtidigt med hans Samtaler med 
Ulfeldt, paalagdes det ham at undlade at ansøge om Restitu
tionen af Johan Sibrands Gods; han skulde kun klage over 
denne Sag til hvem af Raadet han talte med og forøvrigt 
»notere alle Procedurer«. Enhver Tale om Krig skulde han 
se at slaa hen. Og selv da han i December modtog Ordre 
til i al Hemmelighed at sende alle vigtige Aktstykker op over 
Grændsen, angaves der kun for ham som Grund, at »Sverig ikke 
i Længden kunde stole paa det Naboskab«2). Sagen var na
turligvis den, at den svenske Regering ikke paa nogen Maade 
ønskede, at man i Danmark maatte fatte Uraad om dens 
virkelige Hensigter3). Det var ogsaa Aarsagen til, at man 
var noget i Tvivl om, hvorvidt man skulde forelægge Spørgs- 
maalet om Krig eller Fred for en Rigsdag; endeligt bestemte 
man sig dog dertil og sammenkaldte den til Oktober for at 
være sikker paa at have Stændernes Sympathi med sig4).

Strømfelt til Axel Oxenstjerna, 17. Novbr. (S. A.).
„*) Den svenske Regering til Strømfelt, 3. Juni, 16. og 25. Novbr., 9. 

Decbr. (Reg. 26, Sverig Nr. 111. S. R. R.).
3) Derimod underrettedes Kommissarierne i Osnabriick derom ved en
’ Skrivelse af 1. Decbr. (Reg. 26, Sverig Nr. 111). Axel Oxenstjerna

skrev-selv til sin Søn Johan Oxenstjerna derom d. 13. Decbr. (Gjor- 
well I, 102—103). — Mærkes kan ogsaa Regeringens Svar til Raadet i 
Reval af 14. Oktbr. 1643; den lover heri at tænke paa dettes Klager 
over at maatte betale mere Sundtold end Hollænderne, men det maa 
have Taalmodighed, indtil der tilbyder sig en Lejlighed til at af
hjælpe alle Klagerne over Tolden (Bunge, Quellen des Revaler Stadt- 
rechts II, 243).

4) Sveriges Rikes Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll III, S. XLIY f.



Imidlertid havde man i Stockholm været i nogen Vaklen 
med Hensyn til Tidspunktet for Fredsbrudet. Man havde 
oprindeligt tænkt paa Begyndelsen af Efteraaret, men sidst i 
Juli havde man sendt en ny Ordre til Torstenson, hvori man 
i Betragtning af hans Sejre i de østrigske Arvelande ønskede 
hans Tilbagemarsch opsat til henad Vinteren1). I Oktober 
var saa Rigsdagen traadt sammen. Der rejste sig Stemmer 
mod en Krig. I Ridderskabet talte Bengt Skytte imod den: 
Gustav Adolfs Hensigt at befri Kristendommen vilde blive 
sat tilbage; man burde ikke saaledes søge det partikulære 
Formaal, at man forglemte det universale; Kejseren og Spa
nien vilde triumfere, og desuden kunde Holland og det en
gelske Parlament ikke hjælpe2). Navnlig var det dog inden
for Præsteskabet, at de religiøse Betænkeligheder gjorde sig 
gjældende; Axel Oxenstjerna maatte opbyde al sin Kraft for 
at gjendrive dem, og det lykkedes ogsaa saaledes, at det ned
satte Stænderudskud i sin Beslutning af 16de November ind
rømmede Uundgaaeligheden af en Krig med Danmark og er
klærede, at et Angreb paa dette Rige derfor burde foretræk- 

. kes for selv at være Gjenstand for et saadant frå det. Tids
punktet overlodes til Regeringen3).

Et Par Dage i Forvejen havde der. fundet en mærkelig 
Forhandling Sted i Rigsraadet. Skulde man give Torstenson 
den definitive Ordre til at falde ind i Danmark uden at prøve 
yderligere Forhandlinger og uden at man bestemtere havde 
advaret sin Fjende? Paa enMaade havde man jo allerede tid
ligere afgjort dette Spørgsmaal, men i det Øjeblik man stod 
overfor det i hele dets skæbnesvangre Betydning, var det, som 
om man trængte til at overveje det paany. Desuden var det jo 

. ikke alene et politisk, men ogsaa et militært Spørgsmaal, om 
Tidspunktet var rigtigt valgt. Den mere ængstelige Del af 
Rigsraaderne kom frem med deres Bekymringer; Johan Skytte

*) Ordre af 31. Juli (Reg. 26, Sverig 111).
2) Af Interesse er ogsaa en anden Ytring af ham, at Jalousien i Dan

mark mellem Prindsen og Kongens Svigersønner vilde holde Landet 
i Balance.

3) Stiemmann, Riksdagars besluth II, 1018—22. Uddrag af Rigsdags
protokollen i Allenske Sager Nr. 13. Jvfr. Sveriges Rikes Ridderskaps 
och Adels Riksdags-Protokoll III, S. XLIX.
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tilraadede at have sin Samvittighed fri og udtømme alle'Mid
ler til Freden, Per Banér og Rigsskatmesteren Gabriel Bengts- 
son Oxenstjerna sluttede sig til ham, og Åke Axelsson stem
mede af Hjertet i: man burde være Sveci observantes foede- 
rum. Ogsaa Erik Ryning, Peder Sparre, Thure Bjelke og 
Knud Porse tilraadede at benytte den gamle Form med For
handling paa G-rændsen. Men paa den anden Side optraadte 
Krigspartiet med den yderste Kraft. Rigsdrosten, Rigsmar
sken, Rigsadmiralen, Gustav Horn, Clas Fleming og Mathias 
Soop talte ivrigt for at overrumple Danmark og begynde 
Krigen jo før jo hellere, inden Christian IY’s Forbund med 
Polen og Moskau bleve afsluttede, og inden han gjorde Ne
derlandene Indrømmelser. Forslag om Grændsemøde vilde 
kun give Fjenden Tid; naar man stod med Yaaben i Haand, 
kunde man altid forhandle paa Grændsen, — i Sandhed en 
Opfattelse vidt forskjellig fra den, Traktaterne forbandt med 
Grændsemøderne, og Tegn paa en ny Tid.

Axel Oxenstjerna optraadte i dette .Møde paa en noget 
lignende Maade som tidligere. Han begyndte med at udtale 
sig nærmest for yderligere Underhandlinger, mindede om 
Krigens Usikkerhed, om at de Danske jo tilbøde Forlig, og 
om at Gustav Adolf havde foreslaaet Christian IY Grændse
møde i sin Tid. Spørgsmaalet var, sagde han, om vi efter 
Sædvane og Fordrag skulde lade det komme til Forhandling 
eller, hvis vi ikke vilde det, hvorledes vi da skulde retfærdig- 
gjøre denne Beslutning. Men henimod Diskussionens Slut
ning, netop da Fredspartiets Talere havde havt Ordet, en 
efter anden, slog han om og gjendrev sine tidligere Bemærk
ninger. Da ytrede han, at Karl IX og Gustav Adolf ikke 
havde overholdt Bestemmelserne om Grændsemøde nøje, og 
fremhævede, at Christian IY vedblev med at krænke Traktaterne. 
Naar man var færdig, kunde man som en Ceremoni sende en 
Herold til ham; derimod burde man medgive Torstenson to 
Kommissærer til at føre Forhandlinger; de skulde søge Er
statning for den skete Uret og Garantier for Fremtiden. For 
at faa Hjælp hos en eller anden, særligt hos Nederlandene, 
burde man til Basis for Fredsbrudet tage en plausibel Sag, 
der gjaldt for alle Nationer, som den, at Sundtolden skulde 
afskaffes for alle.



Ved disse Udtalelser havde Axel Oxenstjerna sluttet sig 
Krigspartiets Ønske om at begynde Krig uden at prøve paa 
yderligere Forhandlinger; han havde indskrænket Krigserklæ
ringen til en ren Formalitet, som kun skulde ledsage, ikke 
gaa forud for Angrebet, noget, som han forsvarede i et senere 
Møde ved at fremhæve, at da Christian IY’s Herold 1611 
kom til Karl IX, laa allerede hans Tropper for Kalmar1). 
Men i ét Punkt afveg dog Axel Oxenstjerna fra forskjellige
andre Medlemmer af Regeringen, særligt Rigsdrosten og Rigs-

*

admiralen; han ønskede Tidspunktet for Torstensons Angreb - 
udsat til Sommeren. Det var uden Tvivl kun militære 
Grunde, der< her ledede ham, Ønsket om at have alle For
beredelserne hjemme i Sverig fuldt færdige og den Mening, at 
Sommeren var en bedre Aarstid til Operationerne. Der kom 
hertil den vigtige Omstændighed, at man endnu savnede Efter
retninger fra Feltmarskalken; man vidste end ikke, om han 
havde modtaget den oprindelige Ordre af 25de Maj2). Enden 
paa Diskussionen blev nu, som det synes, at man uden egent
lig Votering betragtede det som afgjort, at Krigen skulde be
gynde uden videre Underhandling, medens derimod Spørgs- 
maalet om Tidspunktet henstilledes, som det hed, til Dron
ningens Betænkning3). Følgen af de fornyede Overvejelser 
mellem hende og Rigsembedsmændene blev en Ordre af 30te 
November til Torstenson4), hvori det overlodes til ham selv 
at afgjøre, hvorvidt han ansaa det for rigtigst at tage Kvar
ter i det Brunsvigske eller om han vilde gaa lige løs paa 
Holsten. Forøvrigt gjentoges den tidligere Begrundelse af 
Krigen, et Indfald fra Pommern tilraadedes, og et Angreb 
østfra lovedes ham. Hertil var der imidlertid knyttet ret 
mærkelige Tillægsordrer. Fanger af Kongens hvervede Folk 
skulde han stikke ind under sine Regimenter; danske Lens
ryttere burde drives til Ploven, Adelige eller andre fornemme 
Mænd, som maatte nægte at betale Kontributioner, skulde han 
»tage ved Hovedet« og gjøre til Fanger, Almuesmænd skulde

b Den svenske Eigsraadsprotokol, 14. Novbr., 12. Decbr.
2) Jvfr. Ordre til Torstenson, 18. Novbr. (S. E. E.).
3) Den svenske Eigsraadsprotokol, 14. Novbr.
4) S. E. E.



nødes til Lydighed. Saaledes disponeredes paa Forhaand over 
de Landsdele, der skulde besættes. Hvad Hertugen af Got- 
torp angik, da skulde hans Land skaanes, hvis han overlod 
det og sine Folk til de Svenskes Tjeneste; men gjorde han 
Vanskeligheder derved, saa skulde han hjælpe med til Hærens 
Underhold, dog saaledes at han behandledes paa en skaansom 
Maade.

Under alt dette havde Torstenson endeligt tiltraadt sin 
Marsch mod Nord. Sagen var, at han-først i Slutningen af 
September havde modtaget Underretning om sin Regerings 
Ordre. Under hans Ophold i Måhren havde hans Korre
spondancelinie været afbrudt; Overbringeren af Skrivelsen af 
25de Maj, Jakob Tornskold, var bleven indesluttet i Oppeln i 
Schlesien, og først paa det nævnte Tidspunkt var det lykke
des ham at sætte sig i Forbindelse med Torstenson. Denne 
brød nu strax op fra Slottet Eulenberg i det nordlige Måh
ren tilbage gjennem Schlesien. Det var her, at han i Okto
ber Maaned for at aflede Opmærksomheden indledede de Un
derhandlinger om Vaabenstilstand med Gallas, hvis Aarsager 
vare denne og Kejseren saa dunkle. Endnu turde han dog 
ikke fremskynde sin Marsch, thi han vidste om det kejserlige 
Indfald under Generalvagtmester Krockow i Pommern, og 
først da han havde modtaget Meddelelser om, at dette var 
blevet resultatløst, turde han for Alvor vende sig til sin ny 
Opgave. Den Ilte  November sendte han fra Freistadt i det 
nordlige Schlesien Jakob Tornskold hjem til Sverig; han 
skulde overbringe en Skrivelse til Axel Oxenstjerna, hvori 
han bad denne forsikre Dronningen, at han skulde efterkomme 
hendes Befaling »med Guds Naade efter min yderste For
stand og Kræfter, saa meget som menneskeligt og muligt er 
og ved denne Tids Forhold staar til at gjøre« *). Da satte den 
paa Legemet saa svage Mand, der maatte tilføje i dette Brev, 
at hans Sygdom ikke tillod ham at skrive mere, sine yderste 
Kræfter ind. Under Udspredelsen af falske Rygter om Ind
fald i Øvre-Pfalz og Baiern, under mange Forholdsregler til 
at skuffe sine Fjender og med en Hurtighed, der vandt Sam
tidens højeste Anerkjendelse som et Exempel og et Mønster

*) S. A.



paa den moderne Krigskunst1), bevægede han sig med sin 
Hær nordpaa. Først ved Havelberg den 1ste December aaben- 
barede han for sine Officerer, hvorhen Marschen gik, og lovede . 
dem fede Kvarterer i Holsten, der i forholdsvis saa lang Tid 
havde nydt godt af Freden. Fra Havelberg gik Marschen 
videre i forskj ellige Afdelinger til Ratzeburg, hvor Styrken 
samledes den Ilte  December. Den følgende Dag overskredes 
Holstens G-rændse2). Tærningerne vare kastede.

*) Jvfr. Contarini, Belazione del congresso di Miinster, Venezia 1864, 
S. 30.

2) Om Torstensons Marsch se Chemnitz TV; 8 ,  134, 169 ff, Boeclerus, 
Historia belli Sveco-Danici S. 14 ff.



Sjette Afsnit.
Torstenson besætter Halvøen, og Gustav Horn falder ind i Skaane. 

Indtrykket heraf i Danmark. Hertug Frederik af Gottorps Holdning. 
Christian IV’s Energi. Det danske Manifest og de øvrige politiske 
Pjecer. Forsøg paa at klare Situationen overfor Sverig. Definitivt di
plomatisk Brud med dette Bige. Forhandlinger i det svenske Bigsraad 
om Fredsbetingelserne. — Christian IV’s Forhold til England, Polen og 
Busland. Valdemar Christians Giftermaalsprojekt strander. Forholdet 
til Kejseren. Underhandlingerne i Osnabruck; Christian TV træder til
bage fra Fredsmæglingen. Kejserens, Kurfyrsternes og de tydske Stæn
ders Stilling til den nordiske Krig. Plettenberg sendt som Gesandt til 
Kjøbenhavn. Underhandlingerne med ham om Hjælp og Alliance. Slaget 
paa Kolbergerheide og dets Følger. Gallas kommer til Holsten, gaar 
atter Syd paa, men foranlediger den svenske Hovedhærs Tilbagemarsch 
til Tydskland. Fornyede Underhandlinger med Plettenberg føre ikke til 
noget Kesultat. — Christian IV’s og Sverigs Stilling til Nederlandene. 
De Geer sendt til Holland. Stemningen i Nederlandene. Generalstaterne 
tilbyde Danmark og Sverig deres Mægling. De danske Forsøg paa at 
hyre Skibe og hverve Folk. De Geers Virksomhed. Hans Flaades Neder
lag og fornyede Udrustning. Frederik Giinther i Haag. Uenighed i 
den nederlandske Begering. Gesandter afsendes til Norden. Gesandterne 
i Stockholm. Sverig antager Mæglingen, men er ikke tilfreds med Ge
neralstaternes Holdning. To af Gesandterne sendes tilbage til Haag. 
De nederlandske Gesandter i Kjøbenhavn. Martin Thyssens Eskadre 
passerer Sundet. Korfitz Ulfeldt nærmer sig til Nederlandene. Christian 
IV antager Mæglingen. — Frankrigs Stilling til Krigen. Det tilbyder 
Mægling. De la Thuillerie sendt som Gesandt til Norden. Stemningen 
imod ham i Kjøbenhavn. Han rejser til Sverig. Den svenske Begering 
antager Frankrigs Mægling. De la Thuillerie kommer tilbage til Kjøben
havn. Ogsaa Christian IV antager Mæglingen. Strid om Fredsprælimi- 
nærerne. Venligere Stemning mod de la Thuillerie. Den danske Flaades 
Nederlag ved Femern. Fredspræliminærerne komme i Stand; et Freds
møde ved Bromsebro berammes 1).

:) Det skal bemærkes, at en nøjere Fremstilling af selve Krigsbegiven
hederne ligger udenfor dette Skrifts Opgave; der vil kun blive taget 
Hensyn til dem, forsaavidt som de have Betydning for Forstaaelsen 
af de diplomatiske Forhandlingers Gang.



Den Hurtighed, hvormed Feltmarskalk Torstenson havde 
fuldført sin Marsch mod Nord fra Schlesien, slappedes ikke, 
da han havde overskredet Holstens Grændse. Inden en Uge 
var gaaet, var den største Del af Holsten i hans Magt. 
Oldeslo, Pinneberg, Breitenburg, Itzeho og Kiel overgave 
sig uden Modstand; umiddelbart derefter kapitulerede baade 
Christianspris og Rendsborg. Kun Krempe og Gluckstadt 
formaaede Svenskerne ikke at bemægtige sig; det blev en 
Ære for Christian IV, at disse to Fæstninger, af hvilke han 
havde fuldført den enes Anlæg og grundlagt den anden, vare 
i Stand til at holde sig hele Krigen igjennem. Men ogsaa 
ud over Slesvig strakte Torstenson hurtigt sin Magt. Den 
4de Januar 1644 brød han op fra Kiel. Fem Dage senere stode 
hans Tropper ved Hertugdømmets nordlige Grændse og 
trængte over denne ind i Nørrejylland, idet de saaledes fuld
komment tilintetgjorde Illusionen om, at det kun var Hen
sigten at tage Vinterkvarter i Holsten og Slesvig. En dansk 
Kavalleristyrke under Oberst Friderich von Buchwald for
søgte at gjøre Modstand ved Kolding; den blev sprængt og 
i vild Flugt kastet nordpaa; efter nogle Dages Kanonade 
lykkedes det ogsaa Torstenson at tvinge den største Del af 
den Styrke, som Rigsmarsken Anders Bilde havde samlet i 
en forskandset Lejr ved Snoghøj, til Overgivelse; over 4000 
Mand bleve gjorte til Fanger. Rundt om i Jyllands Stæder 
bleve svenske Afdelinger derpaa lagte i Kvarter og betydelige 
Brandskatter paalagte; ja selv hinsides Limfjorden følte man 
Fjendens Magt, en svensk Rytterskare under den tydske Oberst 
Helm Wrangel gik over den islagte Fjord og dels adsplittede 
og dels nedsablede den ved Nørre-Sundby samlede Bondehær. 
Og fra Haderslev, hvor Torstenson sejrsstolt havde opslaaet 
sit Hovedkvarter, lod han samle Baade sammen og forberedte 
sig til et Angreb paa Fyen; fik han Middelfart i Hænde, 
haabede han at have gjennemført en Slags Blokade af Dan
mark. »Aldrig faa vi Dansken bedre end nu«, skrev han 
til Axel Oxenstjerna; »gid man nu paa alle Sider maa smedde, 
medens Jernet er varmt«. Dette stemmede jo ogsaa med 
den svenske Regerings Hensigt; i Begyndelsen af Februar 
rykkede Gustav Horn over den skaanske Grændse; han trængte 
heldigt frem og besatte Helsingborg og snart efter Lund,

Fridericia: Danm. ydre polit. Hist. II. 24



medens Anføreren for de danske Tropper Ebbe Ulfeldt trak 
sig tilbage til Christiansstad1).

At det lykkedes de svenske Hære saa let at besætte den 
største Del af Danmark, laa naturligvis væsentligst deri, at 
ingen hverken i Kongeriget eller i Hertugdømmerne anede 
Muligheden af et saadant Overfald. Kun paa de faste Pladser 
og paa enkelte andre Steder fandtes der Spor af Tropper, og 
om Overledelse kunde der ikke være Tale. Der var militære 
Myndigheder i Holsten, som først Dagen efter, at Indfaldet 
var sket, fik at vide, at Torstensons Hær stod paa den neder- 
sachsiske Kredses Grund. Til Gottorp kom Efterretningen 
om Angrebet den 13de December om Eftermiddagen Kl. 5 
og sendtes ved Midnatstide videre til Amtmanden i Aabenraa. 
Men i Hælene paa Efterretningen fulgte som en ny Aarsag 
til at umuliggjøre enhver Modstand den frygteligste Panik. 
Allerede førend Grændsen var overskreden, havde Holsten 
modtaget Masser af Flygtninge fra de nærmeste Egne, skræm
mede af den fremrykkende svenske Hær. Da saa Indfaldet 
var sket, spredte Rædslen sig med Lynets Hurtighed over 
Hertugdømmerne, Rædslen for det uventede, Rædslen for alle 
de Ulykker, som man selv havde gjennemlevet for sytten Aar 
siden, og som man siden atter og atter havde hørt om nede 
fra Tydskland. Allevegne strømmede man sammen til de 
faste Pladser for der at søge et dog kun kortvarigt Ly. »De 
ere os allerede paa Halsen, inden man véd noget derom«, 
gjenlød det rundt om. Og efterhaanden som Lavinen brød 
nordpaa, bredte sig ogsaa Skrækken videre. Hvad der kunde 
flygte, flygtede. Rundt om i Jylland forlode Adelige deres 
Gaarde, Borgere deres Byer2). .Scenerne fra Kejserkrigen

!) Foruden de almindelige Kilder til Krigens Historie se Torstensons 
Brev til Axel Oxenstjerna, Haderslev 16. Jan. (S. A.), og d’Avaugours 
til Mazarin, 20. Jan. (Chéruel, Histoire de France pendant la mi- 
norité de Louis XIV. H, 22 f). Torstensons Ytring om Middelfart 
til den polske Oberst Sadowski efter Urkund. u. Actenstucke zur 
Geschichte d. Kurf. Friedr. Wilhelm I, 199.

2) Plettenberg til Kejseren, Hamburg 22. Decbr. (W. A.). Brev fra 
Friedrich Bauer, Heiligenstedt 13. Decbr. F. Kaadelitz til Amt- 
manden i Aabenraa, »vor Gottorp« 13. Decbr. (G. A.). Neues staats- 
biirgerliches Magazin I, 874. Adler, Efterretninger angaaende Byen 
Kibe 5. Saml. S. 11. Historisk Tidsskrift II, 208.



gjentoge sig. Men ogsaa til Øerne forplantede Frygten sig. 
Til Hovedstaden strømmede en stor Mængde Adelsmænd med 
Koner og Børn og alt det Gods, som de kunde føre med 
sig. Oppe i Helsingør gik man videre endnu; dér fragtede 
en Del Borgere et Skib, satte deres Formue og Ejendele der- 
paa og vilde føre dem ud af Riget til Danzig1).

Værre endnu var det imidlertid, at Rædslen langtfra at 
skabe Enighed i Befolkningen uddybede Kløften mellem Stæn
derne og Samfundslagene, idet den fremkaldte Beskyldninger 
om Ansvaret for Ulykken; de ringere Klasser skjulte saa- 
meget mindre deres Harme, som Lysten til at flygte mest 
synes at have grebet de rige og fornemme2), maaske alle
rede fordi disse lettere kunde gjøre det. I Helsingør viste 
Bevægelsen sig paa en ejendommelig Maade. Da General- 
visitøren for Toldvæsenet Nikkel Kock vilde føre sit Gods 
derfra i Sikkerhed til Kjøbenhavn, rejste Mængden sig imod 
ham, forhadt som han var baade af Danske og fremmede; 
man tillagde ham Skylden for Krigen, og kun ved Udfoldelse 
af Vaabenmagt kunde Tumulten dæmpes3). Men af langt 
større Betydning var det dog, at der, som den sjællandske Adel 
selv udtalte det, hævede sig »et almindeligt Ry ogRaab« imod 
Adelsstanden; man anklagede den for at have forhindret, at 
den menige Mand blev rustet og exerceret; allevegne rejstes 
der hadefulde Beskyldninger imod den, atter en Gjentagelse 
af de Følger, den forrige Krig havde havt4). Hertil kom, 
at som om Virkeligheden ikke indeholdt Grund nok til Skræk 
og til Sorg, satte Overtroen Fantasien i den vildeste Be
vægelse. Rygter løb om, der fortalte, at Vand var forvandlet

*) Cracau til Generalstaterne, Helsingør 4. Jan. (H. A.). Christen 
Skeels og Otte Skeels Begjæring til Eigsraadet, 8. April (Oluf Daas 
Provindsiallandebog, Add. Fol. 96, U. B.). Bruun, Slaget paa Kol
berger Heide S. 15.

2) Joachimi Timmermanni Oratio habita Ripis Cimbrorum 3. Cal. Sep- 
tembr. Anno 1644 (Ribe Kathedralskoles Indbydelsesskrift S. 13).

3) Boeclerus S. 86.
4) Den sjællandske Adels Erklæring, Kjøbenhavn 1. Marts (Oluf Daas 

Provindsiallandebog). I Breve af 8. og 16. Marts, til Generalstateme 
omtaler Cracau den daarlige Forstaaelse mellem Adelen og Borger
skabet i Malmø og Trusler af den simple Mand i Helsingør mod de 
fornemme (H. A.).



til Blod, og at der var fundet Kugler og Krudt i Indvoldene 
paa Dyr; man fyldte de ungdommelige Aviser med disse 
Fabler, og man troede paa dem*).

Men foruden alle disse Ulykker var der nede i Hertug
dømmerne indtraadt en Begivenhed, som rummede et nyt 
Tab for Danmark. Hertug Frederik havde paa engang 
krænket den mellem Hertugdømmerne og Kongeriget be- 
staaende Union, som tilmed for nyligt var bleven fornyet, og 
sine Pligter som dansk Vasal ved at afslutte en Overenskomst 
med Fjenden.

Gottorps Politik hører til de dunkleste Punkter i 
Tidens Historie, og de Aktstykker, der. maatte kunne kaste 
Lys over den, synes at skjule sig godt. Det er sikkert, at 
allerede Gustav Adolf havde rettet sin Opmærksomhed paa 
om muligt at skille Hertug Frederik fra Christian IV 2) ; men 
om han har fundet nogen Gjenklang for sine Ønsker, vides 
ikke. I den følgende Tid mærkes ikke noget til Uenighed 
mellem Kongen og Hertugen i Retning af Forholdet til Ud
landet; gottorpske Sendebud ledsagede ofte de kongelige Ge
sandter til de tydske Rigsmøder og virkede i Fællesskab med 
dem. Men i Sommeren 1643 berettede Salvius fra Hamburg 
hjem til sin Regering, at den hertugelige Raad Christoph 
Hans von Biilow i al Hemmelighed paa sin Herres Vegne 
havde anmodet om, at dennes Lande maatte blive skaanede, 
hvis det kom til Krig mellem Danmark ogSverig3). Salvius 
havde svaret undvigende; men allerede inden denne For
handling havde man i Stockholm, som ovenfor set, i Ordren 
af 25de Maj til Torstenson forudset Muligheden af, at Her
tugen vilde forblive neutral under Krigen. Vist er det nu 
ogsaa, at der i Aarene 1642 og 1643 paa Grund af for- 
skjellige mindre Spørgsmaal, især angaaende kongelige Told- 
paalæg paa Hertugdømmernes Strømme, havde udviklet sig en 
vis Spænding mellem Hertug Frederik og Christian IV, og

*) Stolpe, Dagspressen i Danmark I, 128.
2) Se dette Skrift I, 218.
3) Jeg antager det for sikkert, at Pufendorfs Beretning S. 540 maa 

støtte sig paa en Beretning fra Salvius, skjøndt jeg ikke har truffet 
paa en saadan i det svenske Rigsarkiv.



at den førstnævnte endog havde henvendt sig til det danske 
Rigsraad med Klager over Kongens Fremgangsmaade1). Men 
paa den anden Side var Hertugen uden Tvivl ligesaa uvidende 
om de Svenskes Planer som alle andre nord for Elben. 
Samme Dag som Indfaldet skete, traf en svensk Oberstlieute- 
nant den gottorpske Kansler i Bergedorf i Nærheden af 
Hamburg; han meddelte, at han havde Ordre til at forlange, 
at Hertugen hurtigst skulde tage Beslutning, om han vilde 
være »god kongelig eller svensk«2). Kansleren ilede til Got- 
torp med Efterretningen og Fordringen; kun kort Tid efter 
stod den svenske Oberst Douglas med en Bytterafdeling for 
Gottorp Slot, og den forskrækkede Hertug udbrød i den 
Audiens, han gav ham, om da Svenskerne havde Ørnevinger. 
Torstenson forlangte, at alle de hertugelige Fæstninger, ja 
endog selve Residensslottet skulde indrømmes ham. Fore
løbigt enedes man derom, at Trittau skulde overgives til de 
Svenske mod en Revers, men i Begyndelsen af Januar slut
tedes en ny Overenskomst, hvorefter der tilsikredes Hertugen 
Neutralitet og Frihed for Kontribution og Indkvartering, mod 
at han overlod den svenske Hær Kiel og Eckernforde foruden 
Trittau og desuden betalte 100,000 Rdlr. i visse Terminer3). 
Skjøndt Overenskomsten ikke synes at være bleven fuldkom
ment overholdt fra svensk Side, og skjøndt Hertugen senere 
paastod-, at han havde forstrakt Christian IY med Penge, var 
han i Virkeligheden ved dette Fordrag traadt ud over de 
Pligter, han havde overfor Kongen, hvad enten han kun øn
skede at redde sine Lande fra Krigens Byrder eller havde 
dybere Beregninger for om Tilslutning til Sverig. Det synes 
å-fisjort, at man ved det gottorpske Hof under Krigens videre 
Gang saa med Sympathi paa de svenske Yaabens Held, og 
Begyndelsen var gjort til den Tilnærmelse mellem Gottorp 
og Sverig, som senere greb saa skæbnesvangert ind i Dan
marks Historie4).

0 Waitz, Sclileswig-Holsteins Gcschiclite II, 580—81. Quellensanunluiig 
der schleswig-holstein-lauenburgischen Gesellschaft fur vaterlåndische 
Geschichte II; 2, 128.

2) F. Baadelitzes ovfr. anf. Brev af 13. Decbr.
3) Olearius, Holsteinischer Chronic S. 265 ff.
4) Waitz II, 582 f. Hertug Frederik til Axel Oxenstjerna, 6. Febr. 

(Batjen, Yerzeichniss der Handschriften der Kieler Universitats- 
bibliothek I, 186). Kieler Blåtter 1819 II, 323 if.



Saaledes var Danmark i et overordentligt kort Spand af 
Tid kastet fra Fredens Ro ind i en Malstrøm, om hvilken 
ingen kunde ane, hvor dybt den vilde føre det ned. Tredive- 
aarskrigens Horder oversvømmede største Delen af Landet; 
Kongens eneste Forbundne og tillige hans Yasal var falden 
fra, og i selve Befolkningen gjærede en urolig Bevægelse. 
Men midt i Skrækken og Virvaret stod én Mand fast og 
urokkelig, ligesom gjenfødt ved Stormenes Pust. Det var 
Christian IV selv. Reven ud af den halve Sorgløshed, der i 
den sidste Tid havde betaget ham næsten som en Sløvhed, 
og af det Væv af Intriguer, hvori han saa gjerne havde fær
dedes, men som hans Evner saa lidet passede til, var han 
atter bleven en Handlingernes Mand. Det var, som om Ung
dommens Ild atter gjennemglødede ham trods hans høje 
Alder, optændt som han var af Harme til sine Fjender og 
af Iver efter at forsvare sin Krone og sine Riger.

Det var den 17de December, at Christian IV paa Kjøben
havns Slot modtog Efterretningen om Torstensons Indfald1). 
Først trak der sig et Smil hen over hans Læber, strax der- 
paa stod han som lynslaaet2). Men hurtigt afløstes Skrækken 
af den utrætteligste Energi. Han satte alt i den travleste 
Bevægelse. Medens Rigsraaderne sammenkaldtes til Kjøben- 
havn, udgik Brev paa Brev til Lensmændene og de højst- 
befalende Officerer om at samle, hvad der fandtes af hvervede 
Tropper tilligemed Adelens Rostjeneste. Der blev givet 
Ordre til at have Indseende med Fæstningerne ogsaa i Norge, 
Munition og Kanoner sendtes til de mest truede Punkter, 
Bønderne fik Befaling til at holde Vagt ved alle Rigets 
Strande. Hvad Kongen havde begyndt i Kjøbenhavn, fort
satte han paa Frederiksborg, hvor han, tog hen for at tilbringe 
Julen. Herfra ilede han den 27de December til Fyen. 
Medens der toges kraftige Forholdsregler til Øens Forsvar,

r) Cracau til Generalstaterne, Helsingør 4. Jan. Efter Boeder S. 17 
var det Amtmanden paa Segeberg, der overbragte Efterretningen til 
Kongen. Baggesen har i Militært Bepertorium IV, 151 paavist det urig
tige i den gamle Beretning om, at Kongen først fik det at vide i 
Julen paa Frederiksborg.

2) Gunde Rosenkrands, Soterion in honorem Christiani IVti.



overdroges den højeste Inspektion paa Sjse 11 and til Korfitz 
Ulfeldt og Rigsadmiralen Jørgen Vind; der udstedtes Op
fordringer til de forskjellige Stænder om at raade Bod paa 
Rigets Finansnød ved at yde frivillige Laan af Guld, Sølv og 
rede Penge; tillige gjordes Flaaden klar, Søfolk udskreves og 
hvervedes, og Kaperbreve udstedtes1). Under Kongens faste 
Haand syntes ogsaa Ordenen at vende tilbage. Allerede tre 
Dage efter sin Ankomst til Fyen kunde han til sin Glæde 
skrive fra Assens til sin Rigshofmester: »Jeg er Gud være 
lovet igaar kommen hid og fundet Hæren i en temmelig 
Konfusion, dog har det Gud være lovet, idag flux sat sig, at 
enhver véd nu, hvad de skulle gjøre med de ringe Midler, 
forhaanden ere« 2). Ganske vist havde han snart den Sorg at 
erfare den ulykkelige Affære ved Snoghøj; paa den anden 
Side viste det sig dog ogsaa, at Lille Belt afgav en Grændse 
for Torstensons Sejrsmarch, takket være Kongens Forholds
regler. Men det maatte stadigt staa som yderst tvivlsomt, 
om Kræfterne paa nogen Maade vilde kunne strække til for 
at erstatte, hvad der tidligere var forsømt, og for at kunne 
danne en Modvægt mod Fjendens Styrke. Skrækken og 
Angsten havde ogsaa langtfra fuldkomment lagt sig3), 
Soldaterne lede Mangler i deres Udrustning4), og indenfor 
selve Regeringen, i Rigsraadets Midte, herskede ikke Enighed. 
Hvordan Fremtiden vilde blive, maatte under disse Forhold 
i høj Grad afhænge af, hvorledes Europa vilde stille sig. 
Hvorledes vilde den ny Faktor, som S verig havde kastet ind 
i den almindelige politiske Situation, paavirke det bestaaende 
Alliancesystem? Vilde Sverig kunne bevare sine Forbundne,

!) Cracaus Breve af 4., 9., 28. Jan. Militært Eepertorium IY, 165—71. 
Garde, Sømagtens Historie S. 185. Adelens Erklæring af 1. Marts. 
For skj ellige egh. Breve fra Kongen til Korfitz Ulfeldt og Christen 
Thomesen Sehested. Som en Skyggeside ved Kongens Energi kan 
fremhæves hans egh. Skrivelse til Rigsraadet af 29. Febr., hvori han 
anbefaler at slaa alle ihjel baade høje og lave !for at spare Ud
gifterne til Fangerne og betage Bønder soldaterne »Lyst til at blive 
ved Haandværket«.

2) Egh. Brev af 80. Decbr.
3) Cracaus Brev af 8. Marts. Christen Skeels og Otte Skeels Begjæring 

af 8. April.
4) Adelens Erklæring af 11. Marts (Oluf Daas Provindsiallandebog).



og vilde det kunne vinde nye? Eller vilde Danmark Være i 
Stand til at erhverve Allierede, der vilde komme det til Und
sætning med kraftig Hjælp?

Jævnsides med sine Forholdsregler til sit Riges Forsvar 
havde Christian IY umiddelbart efter Indfaldet i Holsten vendt 
sit Blik til disse Spørgsmaal. Han havde sat sit tydske 
Kancelli i Aktivitet. Der udgik fra det en Række Skrivelser 

- til de forskjellige europæiske Fyrster og Stater, hvori der 
gjordes Rede for Tilstanden og rettedes Opfordringer dels om 
Hjælp, dels om Neutralitet. Der vil være Lejlighed til i det 
følgende nærmere at# komme ind herpaa; hvad her først skal 
fremhæves, er den almindelige Appel til Europa, som Chri
stian IY udsendte fra Odense den 30te Januar ved et aabent 
Brev, som overgaves til Trykken og kaldtes Manifest eller 
summarisk Beretning om de Svenskes Overfald. Det var en 
temmeligt kortfattet Anklage mod Sverig for dets Overtrædelse 
af Traktaterne og en Advarsel til dets Forbundne og alle 
andre om ikke at stole paa en Stat, hvis Troløshed havde 
aabenbaret sig paa en saa utvetydig Maade1). Dette al
mindelige Manifest blev imidlertid ikke det eneste, der udgik 
fra dansk Side. Da Sverig havde anvendt det samme Mid
del, udsendtes senere hen paa Aaret en Gjendrivelse af den 
svenske Regerings Klagepunkter; den havde denne Gang
ikke Form af et Brev, men af en politisk Brochure, var

«

vidtløftigere og rigeligere forsynet med diplomatiske Akt
stykker som Bilag2). Og ved Siden af disse offentlige Mani
fester gik snart en Række Skrifter, i Reglen paa Tydsk, ud
givne af Private, omend vel for en stor Del paa Regeringens 
Opfordring. Nogle vare korte, affattede i Samtaleform eller 
som Nidvers, andre vare vidtløftigere, indeholdende en om
hyggelig Deduktion af Sverigs Uret eller Gjentagelse af de 
hæftigste Angreb. Nogle vare beregnede paa den menige 
Mand, andre paa Soldaterne, nogle paa at ophidse Stemningen 
i Sverig, atter andre, der vare fulde af Citater fra Bibelen *)

*) Werlauff antager, jeg véd ikke med hvilken Ret, Frederik Giinther 
for Forfatter til Manifestet (Forelæsninger over Kilderne til Dan
marks Historie, Ny kgl. Saml. 4to Nr. 869, K. B.).

2) Sandf erdig Erklering oc Svar paa Det svenske Manifest, 9. Aug. 1644.



og klassiske Forfattere, paa at vinde Statsmændene og de 
Lærde. Naturligvis føler man gjennem dem alle Parti
skriftet; men ved Siden deraf vidne de om et glødende Nag 
til Fjenden. Det var en hel politisk Pjecelitteratur, der 
voxede frem i Danmark, og som besvaredes hinsides Sundet1). 
Det var en Efterligning af den Maade, hvorpaa Bogtrykker- 
pressen under hele Trediveaarskrigens Tid havde tjent de 
politiske Partier i Tydskland, men det var første Gang, at 
det i den Grad var Tilfældet i Norden.

Imidlertid maatte det for Christian IV først og fremmest 
være af Betydning at faa selve Forholdet til Sverig klaret. 
Der stod en svensk Hær paa Danmarks Grund, den optraadte 
som Fjende, men selve den svenske Regering havde aldeles 
ikke ladet høre fra sig. Denne mærkelige Tilstand maatte 
have Ende. Medens nu Rigsmarsken Anders Bilde den 26de 
December fra Middelfart sendte en Trompeter til Torstenson
med en Skrivelse, hvori han beklagede sig over det skete og

•  _________

forespurgte om Hensigten dermed2), havde Christian IV to 
Dage i Forvejen givet Peder Vibe i Stockholm Ordre til at 
forlange Regeringens Erklæring, om Indfaldet var sket efter 
dens Befaling; i bekræftende Fald skulde han forlade 
Sverig. Torstenson forhastede sig ikke med at besvare Anders 
Bildes Skrivelse; først efter at have overskredet Jyllands 
Grændse og taget Skandsen ved Snoghøj fandt han, at det 
passede til hans Regning, og gav selv da kun den Erklæring 
fra sig, at Indfaldet var sket for at skaffe hans Hær gode 
Vinterkvarterer efter dens mange Strabadser; forøvrigt hen
viste han hvad Strid der kunde rejse sig deraf til Afgjø- 
relse af de to Regeringer. I Stockholm satte man ogsaa sit

*) Jeg skal ikke lier' opregne Titlerne paa de forskjellige Stridsskrifter 
og Pjecer, men henvise til Warmholtz, Bibliotheca historica Sveo- 
Gothica VIII, 103 ff, - hvor der gives en nogenlunde fuldstændig 
Sammenstilling af dem. Betydeligst var »Schwedischer Meyneyd- 
Spiegel, Jedermånniglich zum Scheusal vor Augen gestellet, Anno 
1644«, en vidtløftigere tydsk Bearbejdelse af Gunde Rosenkrandses 
Dania ad Exteros de perfidia Svecorum.

2) Dette Brev ligesom de andre officielle Breve, vexlede mellem Dan
mark og Sverig, findes trykte adskillige Gange i de forskjellige 
Stridsskrifter.



Svar paa Skruer. Man vedtog den 4de Januar at udtale til 
Christian IV, at man ikke endnu vidste Besked om det i 
Holsten passerede og derfor ikke kunde give noget kategorisk 
Svar, om Torstenson havde Ordre til sin Fremrykning eller 
e j; men paa Grund af Danmarks hele fjendtlige Holdning 
kunde man ikke misbillige hans Adfærd og vilde tvertimod 
se sig nødt til selv at gribe til Yaahen, forsaavidt som man 
ikke opnaaede godvillig Satisfaktion. Yel indvendte Per 
Banér, at det ikke nyttede at skjule, at man havde givet 
Torstenson Ordren, men Oxenstjerna svarede, at man ikke 
var forpligtet til at sige Sagens Sammenhæng1). Under 10de 
Januar udfærdigedes da en Skrivelse af det nævnte Indhold 
til Peder Yibe. Allerede sex Dage efter var man dog kom
men paa andre Tanker. Maaske paa Efterretning om det 
Held, der havde fulgt Torstenson, besluttede man at kaste 
Masken. Et Manifest undertegnedes om Aarsagerne til, at 
man havde besluttet at paaføre Danmark Krig, og overgaves 
til Trykken paa forskjellige Sprog. Under 18de Januar op
sattes der en Instrux for en Herold Nils Nilsson Lindegren, 
der skulde overbringe en Krigserklæring til den danske 
Konge; det var over en Maaned efter, at Freden faktisk var 
brudt2).

Det svenske Svar af 10de Januar til Peder Yibe indløb 
den 27de i samme Maaned til Odense, hvor Kongen og en 
Del af Rigsraaderne vare samlede. Der synes imellem disse 
at have været to Partier, et stemt for Forsøg paa Under
handling, et andet stemt imod ethvert saadant3). Man kunde 
fristes til at antage, at det sidste Parti strax havde Over- 
haand, men at de maadeholdne derefter kom mere til Orde. 
Man besluttede nemlig den 28de Januar at afbryde den diplo
matiske Forbindelse med Sverig. Medens Peder Yibe kaldtes 
tilbage fra sin Post, fik Korfitz Ulfeldt Ordre til at frigive 
den svenske Resident Strømfelt, der ligesom den svenske 
Postmester i Helsingør paa Efterretningerne fra Halvøen var

0 Den svenske Eigsraadsprotokol, 4. og 5. Jan.
2) Instruxen er trykt i Aldre och nyare skånska handlingar for år 

1755 II, 97 ff.
3) Jvfr. Cracau til Generalstaterne, 13. Jan. (H. A.).



bleven sat fast paa Kronborg, og derefter lade ham konvojere 
over Halmstad ind i Sverig1). Men den 9de Februar afgik 
der fra det danske Rigsraad en Skrivelse til det svenske 
Raad, hvori der trods alt, hvad der var foregaaet, foresloges 
Afholdelsen af et Grændsemøde i April Maaned. Derimod be
sluttede Kongen ikke at modtage Herolden med Krigserklæ
ringen. Denne havde, iklædt sin Herolddragt, ladet blæse 
Ufred paa Grændsen mellem Skaane og Sverig; han var der- 
paa af de Danske bleven ført til en Gaard tre Mile fra Hel
singborg ; her var han bleven omringet af Bønder med Bøsser 
og Spyd, der havde tvunget ham til at levere Fejdebrevet fra 
sig, men dog atter havde givet ham det tilbage igjen. Der- 
paa var han bleven ledsaget til Helsingborg og videre til 
Helsingør; men her nægtede man at efterkomme hans An
modning om at maatte rejse til Kongen. Snart kom der 
ogsaa Meddelelse fra denne om, at han ikke vilde modtage 
en Krigserklæring saa længe efter, at Freden var brudt. 
Herolden blev derpaa ført paa en Baad tilbage til Helsing
borg og rejste saa, ikke uden Fare for Angreb fra de sam- 
menstimlende danske Bønder, hjem over Grændsen igjen2).

I Sverig vare imidlertid Modet og Forhaabningerne voxede. 
Ganske vist havde man allerede strax ved Krigens Udbrud 
tænkt sig Muligheden af at kunne bemægtige sig Sundet, 
men ved Siden heraf havde man dog langtfra været rolig 
overfor Udfaldet. Det er i det foregaaende paavist, med hvor 
alvorlige Blikke Axel Oxenstjerna havde opfattet den ny 
Situation; sex Aar senere udtalte han sig saaledes derom: 
Det var et hazardøst Consilium. Misericordia est Dei, quod 
salvati sumus3). Man havde i Raadet. tænkt paa Muligheden 
af at maatte forsvare Stockholm, og ude i Befolkningen var 
man langtfra uden Ængstelighed4). Da kom Efterretning

J) Brev til Peder Yibe (Reg. 27, Sverig Nr. 281) og til Korfitz Ul- 
feldt (Sjæll. Tegn.), 28. Jan. Boeclerus S. 87.

2) Christ. IY’s aabne Brev af 13. Pebr. (Særskilt trykt). Egb. Brev 
til Korfitz Ulfeldt, 14. Pebr. Heroldens Beretning til det svenske 
Rigsraad (den svenske Rigsraadsprotokol, 13. Marts) og hans senere 
Relation (Aldre och nyare skånska handlingar II, 102 ff).

*) Carlsson, Sveriges historia under konungarne af Pfalziska huset I, 31.
4) Adlersparre, Historiska Samlingar I, 349. Nic. Rudbeckius, Pane- 

gyricus pro pace inter Christinam reginam Sveciæ et Christianum 
IV. regem Daniæ 1645 dictus, Arosiæ 1646.



paa Efterretning om Torstensons Held. Den 9de Februar ud
viklede Axel Oxenstjerna for Rigsraadet, hvorledes alt var 
gaaet over Forventning, de kejserlige Tropper vare ikke fulgte 
efter Torstenson, og Danmark var ødelagt; derfor var der nu 
Haab om at kaste Kongen af Danmark overende, noget som 
ikke havde været muligt i adskillige hundrede Aar. Og paa 
given Anledning lagde han til, at Torstenson burde blive i 
Jylland; Tabet af Tydskland kunde erstattes med denne 
Erobring; siden burde Flaaden angribe Sundet, og man maatte 
se at kaste Dansken ud af Besiddelsen af denne Havarm1). 
Det var et Øjeblik, som om hele Danmarks Erobring, der 
senere blev Karl Gustavs Ærgjerrigheds Maal, allerede nu 
skulde blive det, man tilstræbte. Man gav Torstenson Ordre 
til at lade, som om han var tilbøjelig til Forlig, men til i 
Gjerningen at betale Danmark »saasom en vor og vort 
Fædrelands argeste Fjende.« Han skulde med Anspændelse 
af sine yderste Evner søge at indtage Fyen og sikre sig 
Havnene ved Beltet; ved Sommertid vilde man da med Flaa- 
dens Hjælp gaa løs paa Sjælland; Krigen med Danmark 
vilde da forhaabentligt kun blive af kort Varighed2). Sam
tidigt opfordrede man den norske Provinds Jemteland til at 
falde fra Danmark3). Under disse Forhold var der naturlig
vis ikke Tale om at gaa ind paa det danske Rigsraads Til
bud om Grændsemøde; det var et i Realiteten ganske af
visende, omend i Formen noget undvigende Svar, der afgik 
den 2den Marts fra Stockholm; med det afsluttedes ogsaa denne 
Række af Underhandlingerne; to Dage efter tog Vibe Afsked4).

Snart efter saa man dog i det svenske Rigsraad Sagerne 
fra en noget anden Side. Det viste sig, at de svenske Hæres 
Held havde visse Grændser, og Udlandet begyndte at røre 
sig. »At ville drive Christian IV ud af Kongeriget« — de 
Ord, hvormed Rigsmarsken Jakob de la Gardie betegnede 
Tanken om Danmarks fuldstændige Erobring, — var ikke

J) Den svenske Eigsraadsprotokol, 9. Febr.
2) Breve til Torstenson af 27. Jan. (S. K. E.) og 14. Marts (Geijer 

III, 887—89).
3) Den svenske Eigsraadsprotokol, 15. Febr.
4) Den svenske Eigsraadsprotokol, 4. Marts.



c-

alene i og for sig en særdeles vanskelig, maaske umulig Op
gave, men vilde ganske sikkert ogsaa give Anledning til alle- 
li aande Forviklinger. Da man derfor i Slutningen af Marts 
gav sig til at drøfte Fredsbetingelserne, forlod man hurtigt de 
videstgaaende Planer. Danmarks gamle Yen Ake Axelsson 
raadede endog til at lade sig nøje med Varberg og Bahus, 
men forøvrigt var den overvejende Stemning for at forlange 
de tre Sundprovindser, Skaane, Halland og Bleking; skulde 
det gaa galt, kunde man sætte Bahus istedenfor Skaane; men 
desuden vilde man have den fuldkomne Sundtoldfrihed 
anerkjendt for alle Skibe, Gods og Folk fra alle S verigs 
underliggende Provindser samt ethvert Forbud mod Gjennem- 
førsel af nogen Slags Yare ophævet1).

Imidlertid, havde man jævnsides med Spørgsmaalet, om 
Fredsbetingelserne i det svenske Rigsraad maat-tet beskjæftige 
sig med Overvejelser af Sverigs Stilling til de fremmede 
Mæglingstilbud. Det fremtidige Forhold mellem Nordens to 
Riger var nemlig i Færd med at blive til et europæisk 
Spørgsmaal.

Naar Christian IV vendte sit Blik mod Europas Stater 
for at se sig om efter mulige Forbundne, da maatte han 
selvfølgeligt nærmest’ tænke paa de Magter, han allerede i 
Forvejen enten var i Forbund med, eller som han havde for
handlet med om Alliance. Det første gjaldt særligt om Eng
land, det sidste om Polen, om Rusland og navnlig om 
Kejseren.

De traktatmæssige Krav, som Christian IV i Henhold 
til Forbundet af 1639 havde paa Hjælp fra England, vare 
imidlertid i dette Øjeblik fuldkomment værdiløse. I Efter- 
aaret 1643 havde det skotske og engelske Parlament forenet 
sig med hinanden; i det følgende Aars Februar Maaned 
faldt Skotterne ind i England, og Tiden, medens Kampen 
førtes mellem Danmark og Sverig, betegnes forøvrigt paa de

J) Den svenske Bigsraadsprotokol, 22. og 23. Marts. Jvfr, Hammar- 
strom, Om freden vid Bromsebro S. 33.



britiske Øer ved de Kongeliges Nederlag ved Marston-Moor, 
ved Newbury og endeligt ved Naseby. Under disse Omstæn
digheder var det givet, at der ikke var Tale om paa dansk 
Side at vente Undsætning fra Karl I. Det var ganske vist 
denne, hvem Christian IV vedblivende nærmest stod i For
handling med om Hjælp, medens det var Parlamentet, som 
Sverig betragtede som sin naturlige Yen, og som ogsaa, 
omend først sent, tilbød det Forbund mod Danmark1). Men 
at Kongen ikke gjorde sig alvorlige Forhaabninger om, hvad 
der kunde bygges paa Karl I ’s Venskab, viste sig derved, at 
han føjede Parlamentet i forskjellige Ønsker, saaledes om at 
Sundtolden maatte blive nedsat til den tidligere Fod, og om 
at engelske Undersaatter atter maatte faa indrømmet Ret til 
først at betale Sundtolden paa Tilbagerejsen fra Østersøen2); 
i Foraaret 1645 afsluttede han endog en Handelstraktat med 
Parlamentets Kommissærer3), og det skjøndt en Oberst 
Mackay, som ved Krigens Begyndelse var bleven sendt til 
England for at hverve, strax var bleven fangen af Parla
mentets Tropper4). Det var ogsaa stadigt meget mere Karl 
I, der anmodede Christian IY om Hjælp, end omvendt. Derom 
var Oberst Cochran i Danmark saavel 1644 som 1645 og 
Oberst John Henderson i Efteraaret 1644, selvfølgeligt uden 
at udrette noget, og da Christian IY gav Henderson det 
Hverv med tilbage at forsøge paa at faa Karl I til at over
lade sig tolv mindre Skibe, blev ogsaa han tagen til Fange 
af Parlamentet, kastet i Tower og anklaget for at have ført 
Krig imod Parlamentet og Kongeriget 5).

J) Den svenske Regerings Instruxer for Hugo Moat paa hans Sendelse 
til England af Febr. og Marts 1644 (Reg. 26, Sverig Nr. 111). 
Pufendorf S. 606.

s) Christian IY til Karl I, 11. Marts 1644 (Auslånd. Reg.). Breve til 
Tolderne i Sundet, 13. og 81. Marts (Sjæll. Tegn.). Der nævnes 
ogsaa Breve fra Christian IY til Parlamentet af 5. Jan. og 12. Marts 
(Journal of the Commons IH, 516).

3) Overenskomsten af 12. April 1645 (England Nr. 45). Brev til Tol
derne i Sundet, 2. Maj (Sjæll. Tegn.). Jvfr. Journal of the Com
mons IV, 275, 291, 308.

4) Christian IY til det skotske Parlament, 30. Maj 1645 (Auslånd. 
Reg.).

5) Christ. IV til Karl I, 26. Juni, til Henderson, 28. Novbr. 1644, til 
Parlamentet, 5. Juni 1645 (England Nr. 39 og Auslånd. Reg.). Jvfr.



Paa en noget lignende Maade, som det gik med Eng
lands Forhold til den nordiske Krig, gik det med Polens. 
Ogsaa for dette Riges Vedkommende skyldtes dets Neutralitet 
Uoverensstemmelse mellem Kongen og Befolkningen eller 
rettere sagt Adelen. Christian IV havde her Grund til at 
nære større Forhaabninger. Det var Kong Vladislav, der 
atter og atter i Løbet af de sidste Aar havde opfordret ham 
til fælles Skridt imod Sverig. Nu var det ham selv, der i de 
første Dage af Januar kunde sige til den polske Gesandt 
Henrik. Donhoff, at han ved Forsvaret af sit Land var tvun
gen til at yde det, som Kongen af Polen saa længe havde 
bedt om, hvorfor han haabede, at denne ikke vilde svigte 
ham x). Nogen Tid efter afsendtes Overskænken Heinrich 
Blome til Polen for yderligere at virke for Hjælp. Kong 
Vladislav sammenkaldte ogsaa en Rigsdag til Warschau, 
men Adelen frygtede for en Udvikling af dens Konges 
Krigsmagt, saameget mere som denne kort i Forvejen var 
bleven befæstet ved en Sejr over Tartarerne, og modsatte 
sig en Krig med Sverig. De Forsøg, som Christian IV gjorde 
paa at formaa den oftere omtalte General Baudissin til paa 
egen Haand, omend med Vladislavs Understøttelse, at falde 
ind i Lifland eller Pommern, førte heller ikke til noget, 
skjøndt han havde sendt ham Penge; allerhøjest blev der 
skaffet nogle Tropper til Veje, som sendtes til Øsel til Dæk
ning af denne 0 2). Kongen af Polen førte ganske vist nogle 
Underhandlinger med Kejseren om fælles Hjælp til Danmark, 
og ud paa Efteraaret stillede han igjennem Baudissin en Und- 
sætning paa 5000 zaparogiske Kosakker i Udsigt, forsaavidt

Rushworth, Collections VI, 981. Instrux for Cochran 1645 (Ludlow, 
Memoirs, London 1711, S. 514—17, jvfr. S. 544, 548. The kings 
Cabinet opened or certain packets of secret letters and papers, Lon
don 1645, S. 39—43). Journal of the Commons IY, 89.

0 Christ. IY til Donhoff, 4. Jan. (Reg. 27, Sverig Nr. 305).
*) Siri, Mercurio IV; 1, 156 f, 264. Slange S. 1209. Christ, IV til 

Baudissin, 12. Marts, til Vladislav, 28. Novbr. (Ausl. Reg.); egh. 
Breve til Korfitz Ulfeldt, 7. og 28. Jan. Martin Rasch til Christ. 
IV, 29. Febr., 6. og 27. April (G. A.). Baudissin til Christ. IV, 
16/26 Decbr. (Polen Nr. 23 b). — Ogsaa Nikkel Kock var paa Rejsen 
fra Rusland i Foraaret 1644 i Polen (Rasch til Christ. IV, 28. Marts, 
G. A.; Vladislav til Christ. IV, 5. Maj, Polen Nr. 22).



som Kejseren vilde indrømme ham nogle Fyrstendømmer i 
Schlesien til Samlingsplads for disse Folk og selv lade en 
Styrke paa 4000 Mand foretage en Diversion mod Pommern. 
Men da var allerede det Tidspunkt forhi, hvor Kejseren 
ønskede at støtte Danmark, og Sagen faldt hen1). Lige saa 
lidt frugtede Sendeisen af Dionysius von Pudewils, Prinds 
Christians Marskalk, til Kong Yladislav i September 1644, 
hvoraf Christian IY dog synes at have ventet sig Resultater. 
Det var den for Danmark og Polen fælles Fare ved Sverigs 
Besiddelse af Pommern, som Pudewils skulde holde frem for 
Polakkernes Øjne; men han opnaaede ikke nogen aktiv Hjælp, 
kun et Laan af 50,000 Rdlr. Tvertimod tilraadede Vladis- 
lav nærmest Fred med Sverig, dog med den karakteristiske 
Tilføjelse, at Danmark skulde lade et Yindu staa aabent til 
Brug ved fremtidig Lejlighed. Først hen paa Foraaret 1645 
vendte Pudewils tilbage til Kjøbenhavn2).

Endnu mindre Glæde havde Christian IY imidlertid af 
den Tilnærmelse, han havde indledet overfor Rusland. Valde
mar Christians Brudefærd var løben sælsomt af. Begyndelsen 
havde ganske vist varslet godt. Efter at have lagt Rejsen 
gjennem Polen og Lithauen, hvor han havde været Gjenstand 
for al mulig Artighed, var han ogsaa paa Vejen gjennem Rus
land bleven modtagen paa den mest forekommende Maade og 
behandlet ikke som en fremmed, men som den, der allerede 
var knyttet til Czarens Hus. I Pleskow, i Nowgorod, i Twer 
og alle andre Stæder, hvor han passerede forbi, ilede man 
med at bringe ham Salt og Brød, Tegnet paa Lydighed mod 
Øvrigheden; kostbare Gaver strømmede ind til ham, medens 
han midt i Vinterens Kulde for paa sin Slæde hen over 
Ruslands Sletter. Ogsaa ved Modtagelsen i selve Moskau i 
Slutningen af Januar 1644 udfoldedes den mest glimrende

>) Christ. IV til Kejseren, 9. Novbr. (Auslånd. Reg.). Kejserens Svar, 
17. Jan. 1645 (Østrig Nr. 35 b).

2) Instruxer for Pudewils, 4. Septbr. og 14. Decbr. 1644. Vladislavs 
Rekreditiv for ham, 19. April 1645. Pudewilses Relation, Kbhvn., 20. 
Juli (Polen Nr. 23). Kronijk van het historisch genootschap te 
Utrecht 1868 S. 714. Urkunden u. Actenstiicke z. Geschichte des 
Kurf. Friedrich Wilhelm I, 159, 162.



Pragt, der maatte gjøre et godt Indtryk paa den livslystne 
nnge Prinds, saameget mere som den ledsagedes af den 
største Hjertelighed fra Czarens og hans Families, Side. Men 
snart vendte Bladet sig. Allerede i de første Dage af Februar 
Maaned begyndte man at opfordre ham til at træde over til 
den græsk-katholske Keligion og lade sig omdøbe efter dennes 
Ritus med hele Legemets Neddykken i Vand, og kort efter 
stillede man dette som en absolut Betingelse for Ægteskabet. 
Valdemar Christian afviste imidlertid paa det bestemteste 
dette Forlangende; men Følgen var, at Venligheden forvand
ledes til Kølighed. Han blev sat under Opsyn for at for
hindre en mulig Flugt; Vagter omgave hans Bolig, og da 
Oberst Adam Heinrich Pentz og Sivert Urne, Prindsens og 
Gesandtskabets Marskalker, forlode Moskau for at rejse til
bage til Danmark, blev deres Bagage underkastet et om
hyggeligt Eftersyn for at sikre sig imod, at Valdemar Chri
stian var skjult deri. Religiøse Konferencer mellem hans 
Hofpræst og den russiske Gejstlighed vexlede nu med For
søg paa at vinde Greven ved Udsigten til at faa sin Brud at 
se, hvis han vilde give efter, og ved Forsikringer ikke alene 
om, at hun var smuk, men ogsaa om, at hun kun én Gang 
i sit Liv havde været beruset. Med en for hans Karakter, 
som den ellers synes at lægge sig for Dagen, næsten mærke
lig Standhaftighed veg Valdemar Christian imidlertid ikke 
fra sin Beslutning. I Maj forsøgte han endog en Gang ved 
Nattetid at bane sig en Vej ud af Moskau igjennem en af 
Stadens Porte; han gjennemborede selv nogle af de vagt
havende Soldater, men blev tilsidst dreven tilbage. Hans 
Fangenskab havde dog kun til Formaal at hindre ham fra 
at rejse bort; han savnede ikke helt sin personlige Frihed 
eller endog forskjellige Adspredelser. Paa denne Maade trak 
Tiden ud heleAaret 1644 og en stor Del af 1645. Da synes 
en Del sammenstødende Omstændigheder at have foranlediget 
en Forandring i det russiske Hofs Sindelag. Kong Vladislav af 
Polen virkede ved en Gesandt til Moskau for Valdemar 
Christians Frigivelse, Adam Heinrich Pentz vendte tilbage 
fra Danmark med Skrivelser fra Christian IV, og endeligt 
døde Czar Michael Feodorowitz den 12te Juli og efterfulgtes 
af sin Søn Alexis. Denne tog den Beslutning at tillade

Fridericia: Danm. ydre polit. Hiat. II. 25



Prindsen at forlade Rusland. I August 1645 lagde han da 
Vejen fra Moskau tilbage gjennem Polen1).

Hvad der har været de dybere Bevæggrunde til den 
russiske Czars Adfærd, vides ikke. Har det virkeligt været 
religiøse Betænkeligheder hos den russiske Gejstlighed, der 
dreve ham til at optræde paa denne Maade mod Sønnen af 
en Fyrste, hvis Venskab han selv havde søgt, eller gjorde der 
sig. andre Hensyn gjældende ? Derom er det foreløbigt umuligt 
at komme til Klarhed. Men vist er det, at der allerede den
gang yar dem i Rusland, der mente, at Efterretningen om 
Torstensons Indfald i Holsten og TJdbrudet af Krigen mellem 
Danmark og Sverig medvirkede til, at Czaren ikke ønskede 
at knytte sig for nøje til Christian IV 2). Og i al Fald 
kunde der selvfølgeligt under disse Forhold ikke være Tale 
om, at den Opfordring, som Kongen den 6te Januar 1644 
rettede til Michael Feodorowitz om at tænke paa, hvor
ledes Sverigs Magt kunde stækkes, kunde faa nogen Betyd- 
ning3). De, Forhaabninger, Christian IV havde gjort sig, 
om at vinde en Allieret herovre i Øst, bleve til intet.

En langt større Interesse maatte imidlertid for Christian 
IV knytte sig til Spørgsmaalet om det tydske Riges og 
Kejserens Stilling til Fredsbrudet i Korden. Dette Spørgs- 
maal havde en dobbelt Side. Kunde Kongen af Danmark 
for det første bevare sit Hverv som Fredsmægler i Osnabriick 
efter at have faaet Krig med den ene af de Parter, han 
skulde mægle imellem, og hvad vilde Følgen blive af hans 
Opgivelse af dette Hverv? Og dernæst vilde han, kunne, vente 
Hjælp af Kejseren, i hvilken Grad, med hvilken Hurtighed 
og paa hvilke Betingelser?

I Osnabriick og Munster fremkaldte Efterretningen om 
Torstensons Indfald i Holsten den største. Overraskelse. Af 
de tilstedeværende Diplomater var jo kun Salvius maaske be-

J) Oluf Parsbergs og Sten Bildes Relation af 31. Aug. 1645 (Rusland 
Nr. 25). Biisching, Magazin X, 218—76. P. v. Haven, Nye og forbedrede 
Efterretninger om det russiske Rige H, 472—533. Kronijk van het 
historisch genootschap te Utrecht 1868 S. 712, 714, 716—18.

*) Jvfr. en Optegnelse af Czarens Livlæge Wendelin Sybelista i Bu- 
sching, Magazin X, 213.

3) Rusland Nr. 20.



kjendt med, hvad der forestod; for alle de andre betød Be
givenheden en fuldkomment ny Situation. Det er i det fore- 
gaaende set, at denne traf de danske og kejserlige Gesandter 
midt i hemmelige Forhandlinger om Ordningen af Mellem
værendet mellem deres Herrer. Man var ikke kommen syn
derligt vidt derved; nu da Forholdene med ét vare saa for
andrede, foreslog Grev Auersperg i Juledagene Just Hog et 
ligefremt Forbund mellem Kejseren og Christian IY. Just 
•Hog, i højeste Grad urolig ved de nye Begivenheder, synes 
at have stillet sig venligt dertil og skal endog have slaaet 
paa, at hans Konge vilde være tilbøjelig til at ofre den 
pfalziske Sag. Auersperg bemærkede, at det ved et Forbund 
maatte betinges, at ingen af Parterne maatte slutte Fred med 
Sverig, uden at de begge vare tilfredsstillede, og forlangte, at 
ogsaa Baiern skulde optages i Alliancen; paa den anden Side 
synes han at have tilbudt Ret til at opkræve Elbtolden i 
nogle A ar1). Yi kjende ikke Just Hogs nærmere Udtalelser 
om disse Punkter, vi vide ikke, hvilke Indrømmelser han i 
dette Øjeblik var villig til at gjøre for at skaffe Danmark en 
hurtig Hjælp; men snart trængte Mistilliden til Kejseren sig 
atter frem hos ham; han frygtede — og Salvius gjorde navnlig 
ved Hjælp af den polske Afsending Griessheim øjensynligt sit 
til at forøge denne Frygt —, for at der bestod en hemmelig 
Aftale mellem Kejseren og de Svenske; det var Rygterne om 
Vaabenstilstandsforhandlingerne mellem Gallas og Torstenson, 
der særligt indgave ham en saadan Mistanke2). Under disse 
Forhold, uden Tillid til de Kejserlige og med bittert Kag 
mod de Svenske, bestemte Just Hog sig til lige før Nytaar

’) Til denne Konference mellem Auersperg og Hog kjenden jeg kun af 
Kochs ellers ofte saa upaalidelige Referat i hans Geschichte des 
deutsehen Reiches unter der Regier ung Ferdinands III. 1, 351, hvor 
Samtalen endog ved en mærkværdig Misforstaaelse henlægges til 7. 
Januar 1642. Auersperg omtaler i et Brev af 4. April 1644 til 
Christ. IY sine Forhandlinger den 6. Jan. (Monumenta Hungariæ 
historica, Diplomataria XXI, 148). Om Elbtolden jvfr. Kejserens 
Instrux for Plettenberg, 27. Januar 1644 (W. A.).

2) Om de danske Gesandters Frygt se Gaertner II, 398—401, 431 tf, 
460, jvfr. 384—87. Bidenbach meldte 10. og 28. Januar fra Wien, 
at Kejseren benægtede Rygterne om Yaabenstilstand (Østrig Nr. 43).



at forlade Osnabriick1). Han foretog dette Skridt uden at 
have Ordre dertil fra sin Regering, men Krabbe, Lippe og 
Langermann bleve jo ogsaa tilbage. Og desuden, ban havde 
i Virkeligheden kun gjættet sin Konges Tanker; thi den 25de 
December havde Christian IV afsendt Ordre til Just Hog, 
Gregers Krabbe og vistnok ogsaa Christoffer von der Lippe 
om at begive sig hjem til Danmark; derimod skulde Langer
mann blive tilbage i Osnabriick2).

Det stod Tflart for Christian IV, at han i al Fald fore
løbigt maatte træde tilbage fra sin Fredsmægling. Paa den 
anden Side var det ham dog om at gjøre ikke at afbryde 
enhver Forbindelse med Fredskongressen; kom et Forbund i 
Stand mellem ham og Kejseren, kunde der muligvis blive 
Tale om en Forbindelse ogsaa mellem begges Fredsunder
handlinger, og under alle Omstændigheder var det en Nød
vendighed at kunne følge de almindelige Forhandlingers Gang3). 
Derfor udtalte Krabbe og Lippe, førend de i Slutningen af 
Januar efterkom deres Rejseordre, at deres Hjemkaldelse kun 
betød en Suspension og ikke en Opgivelse af Fredsmæg
lingen, og derfor blev Langermann tilbage4). Valget af ham 
som Resident i Osnabriick synes forøvrigt ikke at have været 
heldigt; i hvert Fald havde han indflydelsesrige Modstandere. 
Krabbe og Lippe toge endog ikke i Betænkning før deres 
Afrejse fra Osnabriick at advare de kejserlige Gesandter mod 
ham som en Mand, der ikke kunde tie, og som var i For- 

-bindelse med de Franske og Svenske5 6), og hjemme i Dan
mark sluttede Kansler Christen Thomesen Sehested og andre

J) Gaertner II, 341 f.
2) Brev til Just Hog og Gregers Krabbe, 25. Decbr. (Sjæll. Tegn.).
3) Jvfr. de kejserlige Gesandters Skrivelse af 11. Febr. (Gaertner H, 

451—54)..
4) Gaertner II, 431 ff, 446, 455 fif. Langermann til Chr. IV, 6. Febr.

(Osnabriick Nr. 7).
6) De kejserlige Gesandter til Kejseren, 17. Marts (Gaertner II, 543). 

De franske Gesandter d’Avaux og Servien beskyldte derimod Langer
mann for at være mere kejserlig end . dansk og for at forraade, hvad 
man sagde til ham, til de Kejserlige. . (Brev af 3. Juni til de la Thu- 
illerie, P. A.).



sig til Ankerne over ham1). Følgen blev, at han ud paa 
Sommeren kaldtes tilbage og afløstes af Hans Leonhard 
Klein 2).

For de kejserlige Gesandter, Auersperg og Crane, havde 
Gesandtskabets Afrejse ikke været efter Ønske. De havde 
med en vis Tilfredshed erfaret om Krigens Udbrud, de haa- 
bede paa, at jo større Dimensioner Fjendskabet mellem S ve
rig og Danmark antog, desto mere vilde Sandsynligheden 
voxe for, at Christian IY kastede sig i Kejserens Arme. Der
for havde de arbejdet paa at betage de Danske den jo ogsaa 
ubegrundede Mistanke om, at Kejseren stod bagved de Sven
skes Angreb for at befri sine Arvelande fra Fjenden; de 
havde modsat sig et af den venetianske Gesandt, vistnok paa 
Salvius’s Foranledning, fremsat Forslag om, at han, ligesom 
han allerede var Mægler i Munster mellem Frankrig og Kej
seren, saaledes ogsaa skulde være det i Osnabruck; thi de

»

ønskede, at Christian IY’s Mægling ikke skulde betragtes som 
endt og han derved fjernes fra Kejseren; tvertimod vilde de 
have Udsoningen mellem Danmark og Sverig henlagt til den 
almindelige Fredskongres. Navnlig havde de dog søgt at 
forebygge enhver Forhandling mellem de danske Gesandter 
og Salvius, som kunde indlede en direkte Fredsunderhandling 
mellem de to nordiske Magter. Dette var ogsaa lykkedes 
dem; derimod havde de ikke kunnet forhindre de tre Gesand
ters Afrejse, og Langermanns Forbliven var kun en tarvelig 
Trøst3). De forespurgte endog hos Kejseren, om de selv 
skulde følge de Danskes Exempel og rejse bort, men fik en 
bestemt Ordre til at blive. Ikke desto mindre var Christian 
IV’s Tilbagetræden fra Fredsmæglingen en væsentlig Grund 
ved Siden af adskillige andre til, at Forhandlingerne paa

x) Clir. Thom. Sehested til C hr. IY, 9. April (Krigsministeriets Afleve
ring, Christian IY, C.), og Chr. IV’s egh. udat. Svar. Ogsaa Chri
stian Kantzau skrev til Chr. IY, at Langermann ikke gjorde mere 
Nytte end det femte Hjul paa en Vogn; han foreslog Klein til hans 
Afløser (Brev af Hamburg, 26. Marts, G. A.).

2) Chr. IV’s Pas for Klein, 1. Juni (Friedensverhandl. u. Alliancen 
Nr. 1).

3) Se de kejserlige Gesandters forskjellige Skrivelser hos Gaertner II, 
354, 356, 362, 387, 429, 431. Jvfr. Pufendorf S. 544 (o: 554).



Fredskongressen en Tidlang gik næsten fuldkomment i Staa, 
og det endskjøndt saavel de franske Sendebud d’Avaux og 
Servien som Salvius’s Kollega Johan Oxenstjerna i Marts 
1644 endeligt ankom, henholdsvis til Munster og Osna
bruck 1).

Imidlertid havde de kejserlige Gesandter godt indset, at 
Muligheden for at knytte Christian IY nøje til Kejseren væ
sentligst beroede paa Hurtigheden og Styrken af den Hjælp, 
denne vilde yde Kongen. Det varede jo ikke længe, inden 
der dukkede Efterretninger op om, at Frankrig vilde optræde
som Mægler i Horden, og omend de søgte at modarbejde

«

denne Plan ved at udsprede Rygtet om, at den franske Re
gering havde været Medvider i de svenske Angrebsplaner, var 
det dog klart, at det bedste Middel til at forebygge Virkelig- 
gjøreisen af den franske Mægling var en hurtig Hjælpesen
ding til Danmark2). Herpaa trængte ogsaa Krabbe og Lippe 
med megen Iver; selv efter sin Bortrejse skrev Lippe fra 
Bremen til Osnabruck, at det gamle Ord: Dum deliberatur 
Romæ, expugnatur Saguntum, forhaabentligt ikke maatte blive 
:til Virkelighed. Disse Opfordringer rapporterede Auersperg 
og Crane med Sympathi til Kejseren 3).

Det var jo i Virkeligheden heller ikke i Osnabruck, men 
hos de tydske Fyrster, hos Kurfyrsterne og navnlig hos Kej
seren, at Afgjøreisen af Spørgsmaalet om Alliancer laa. Chri
stian IV havde ogsaa strax efter Krigens Udbrud opfordret 
Ferdinand III til at benytte sig hurtigst muligt af Torsten
sons Marsch mod Nord til at lade sine Hære følge efter ham 
og støtte sig; noget senere afgik den flanderske Adelsmand 
Bernard d’Aranda, der var en Ven af Korfitz Ulfeldt, som 
Kongens Gesandt til Kejseren. Opfordringer om Bistand 
sendtes tillige til forskj ellige af Kurfyrsterne og til andre 
tydske Fyrster og Stæder, særligt indenfor den nedersachsiske 
Kreds, hvor Kongen navnlig haabede paa Hjælp fra de bruns

*) Jvfr. Odhner S. 86 ff.
*) Crane til Lippe, 1. Marts (Gaertner II, 511). Auersperg til Christ. 

IV, 4. April (Monumenta Hungariæ historica, Diplomataria XXI, 
147—49).

3) Gaertner II, 444—46, 478.



vigske Hertuger og Liibeck *). Men ogsaa til Rigsdeputations
dagen, som var samlet i Frankfurt, henvendte Christian IV 
sig i Februar Maaned* 2). Foruden en Anmodning om ikke 
at skride til nogen Fred med Sverig, hvori han ikke var inde
sluttet, rettede han imidlertid ogsaa en anden Anmodning til 
denne Forsamling. Den gik ud paa Udstedelsen af en Gene
ralamnesti. Det -var Christian IV’s gamle Tanke, som han 
saaledes ikke havde opgivet under de forandrede Forhold; 
men han havde i dette Øjeblik den særlige Hensigt dermed, 
at han ved Amnestiens Gj en nemførelse haabede at skille de 
evangeliske Stænder, særligt Landgrevinden af Hessen, fra 
Sverig.

Det var paa en temmeligt forskjelligartet Maade, at Chri
stian IV’s Henvendelser bleve optagne og besvarede. Indenfor 
den nedersachsiske Kreds kom han kun til at kunne regne 
paa én trofast Allieret, hans egen Søn, Ærkebiskop Frederik 
af Bremen. Denne var nemlig strax bleven behandlet som 
Fjende af de Svenske; Generalmajor Konigsmark var falden 
ind i Verden og Bremen og havde brandskattet disse Stifter; 
dog var det lykkedes foreløbigt at tvinge ham til Tilbagetog. 
Da Ærkebispen saaledes utvetydigt havde taget Parti, ud
nævnte Christian IV ham i Marts Maaned til sin Generalis- 
simus3), og Frederik tog imod denne Stilling og opslog sit 
Hovedkvarter i Gliickstadt. Derimod bevarede de brunsvigske 
Hertuger Neutraliteten. Hvad Liibeck angik, forbød Raadet 
Hvervinger af Soldater, Salg af Krigsfornødenheder og Kjøb 
af Gjenstande, som de Svenske havde taget i Holsten. Men 
herfra og til at hjælpe Christian IV var et stort Skridt, som 
Liibeck ikke vilde gjøre, og det saameget mindre, som Kon
gens Forbud mod Handel paa Sverig, der bragtes til Ud
førelse ved danske Kapere, i høj Grad skadede Hansestaden. 
Og selv da Christian IV i September ophævede dette For-

J) Breve til Kejseren, 1., 11. Jan., til Kurfyrsterne af Koln, Sachsen og 
Baiern, 3. Jan., 18. og 29. Febr., til Hertugerne af Brunsvig-Lune- 
burg og til Liibeck, 2., 3. og 6. Jan. (Ausland. Reg.).

2) Brev af 18. Febr. (Gaertner n, 472—76).
3) Brev af 11. Marts (Ausland. Reg.).



bud undtagen for Krigsammunition, holdt Liibeck sig dog 
tilbage*).

Anderledes var Stemningen hos de fleste af Kurfyrsterne. 
For dem var det ikke tvivlsomt, at Øjeblikket var gunstigt 
til endeligt at skaffe sig den Allierede i Danmark, som der 
saa længe havde været Tale om at vinde. Kun Frederik Vil
helm af Brandenburg dannede en Undtagelse. Han stod i 
et for venskabeligt Forhold til Sverig til at kunne være med 
til Skridt imod dette Rige. Da Deputationsdagen i Frank
furt i April sendte en truende Skrivelse til Dronning Chri
stina, nægtede den brandenburgske Gesandt sin Underskrift. 
Dog ønskede Frederik Vilhelm nærmest en Bilæggelse af den 
nordiske Krig og tilbød derfor i Marts Maaned ved Af
sendelse af en Adelsmand Werner von Schulenburg sin Mæg
ling til Christian IV, hvilken denne dog afslog* 2). Af de 
andre Kurfyrster var Johan Georg den ivrigste for at staa 
Danmark bi. Da Efterretningen om Torstensons Indfald kom 
til Frankfurt, raadede den sachsiske Gesandt strax til, at alle 
tydske Fyrster skulde forene sig mod Sverig og hjælpe Chri
stian IV 3). Johan Georg opfordrede Kejseren til at skynde 
sig, lovede Kongen sin Medvirkning til Oprettelsen af den 
indre Fred i Tydskland og opmuntrede ham til at søge at 
omstemme Landgrevinden af Hessen til en velvilligere Hold
ning mod Kejseren, et Raad, som Christian IV fulgte, dog 
uden Resultat4). Ogsaa Kurfyrsterne af Baiern, Koln og 
Mainz sympathiserede med Tanken om Hjælp til Danmark

*) Zeitschrift des Yereins fur liibeckische Geschichte III, 408 ff. CJir.
IV til Liibeck, 10. Marts og 5. Septbr. (Auslånd. Reg.).

2) Urkund. u. Actenstiicke I, 598—604, 849—51, 855. Pufendorf, De 
rebus gestis Friderici Wilhelmi S. 35—36, 44 ff. Frederik Vilhelm
til Chr. IV, 29. Marts (Brandenburg Nr. 32). Chr. IV til Frederik j
Vilhelm, 24. Juni (Auslånd. Reg.). 1

3) Urkund. u. Actenstiicke I, 834—35. i
4) Siri, Mercurio IV; 1, 167. Johan Georg til Chr. IV, 19. Marts og 

26. April (Sachsen Nr. 48). Chr. IV’s Instrux for Klein paa hans 
Sendelse til Landgrevinden af Hessen, 26. Juni (Miinster Nr. 4). 
Landgrevinden til Klein, 28. Aug. (Hessen Nr. 10). Klein til Chr.
IV, Osnabriick 9. Septbr. (Osnabruck Nr. 8). Jvfr. Rommel, Ge
schichte von Hessen VHI, 667—68.



og mødtes i Enighed derom paa et Møde i Passau1). Dog 
var det ganske vist ikke for Christian IV’s Skyld. Kurfyr
sten af Baiern udviklede for Kejseren, at der maatte kunne 
drages en stor Fordel af Danmarks Krig med Sverig, thi den 
danske Flaade vilde under den kunne gjøre Forbindelsen mel
lem Sverig og Tydskland usikker. Kurfyrsten af Koln glæ
dede sig over Muligheden for Katholikerne til at vinde For
dele i Bremen Stift og paany faa Fodfæste i den neder- 
sachsiske Kreds — sikkert nok en Betragtning, som Christian 
IV, hvis. han erfarede den, langtfra kunde dele. Kurfyrsten 
af Mainz saa maaske mindst egennyttigt paa Sagerne, men 
indskrænkede sig ogsaa til at tilraade at sende en Gesandt til 
Kongen for at trøste ham og forehygge, at han gav efter 
for Sverig2).

Kejseren, der jo tilsidst holdt Spørgsmaalet om Stillingen 
til Danmark i sin Haand, saa paa Sagen omtrent paa samme 
Maade som Flertallet af Kurfyrsterne. Ogsaa han satte Allian
cen med Christian IV og den Fordel, der kunde opnaas her
ved, som Formaalet, Hjælpesendingen som Midlet. I Januar 
Maaned havde han givet sin Besident i Hamburg, Georg von 
Plettenberg, Ordre til at begive sig til Christian IV. Hans 
Instrux betonede først og fremmest Alliancen. Det udtaltes, 
at der efter Sverigs mod Folkeretten stridende Overfald paa 
Danmark ikke mere kunde være Tale om Fredsforhandling. 
Gesandten skulde derfor opfordre Kongen til at indtræde i 
en »Real-Konjunktion« med Kejseren mod Sverig; Krigen 
skulde derefter betragtes som et fælles Anliggende og Fred 
kun sluttes med begge Parters Samtykke og fælles Overlæg. 
Bedst var det, hvis Kongen vilde gjøre det første Forslag; 
men hvis dette ikke skete, skulde Plettenberg gjentage Auers- 
pergs Tilbud om Elbtoldens Forlængelse og dernæst foreslaa 
Pragfreden som Grundlag. Medens Kejseren saaledes fordrede 
et sikkert Forbund, skulde Gesandten ganske vist, naar Kon
gen forlangte en hurtig og ilsom Hjælp, love denne, men til-

*) Jvfr. Droysen, Geschichte der preussischen Politik III; 1, 278.
2) Kurf. af Baiern til Kejseren, 5. Febr., til Chr. IY, 26. Jan., 2., 27. 

April. Kurf. af Koln til Kejseren, 28. Febr. (Baiern Nr. 3), til Chr. 
IV, 23. Marts (Koln Nr. 6). Kurf. af Mainz til Kejseren, 29. Febr. 
(Baiern Nr. 3). Jvfr. Siri IV; 1, 131—32.



lige bede om 200,000 Rdlr. til at remontere Rytteriet; dog 
skulde ban ikke holde for stærkt derpaa, men Kongen maatte 
i al Fald have Proviant i Beredskab. I en ny Instrux paa
lagdes det Plettenberg at modarbejde en mulig Mægling fra
fransk Side og i det hele at søge at forebygge en Udsoning 
mellem Danmark og Sverig1).

Til Kejserens diplomatiske Iver svarede nu imidlertid 
ikke en tilstrækkeligt energisk Udfolden af de militære Kræf
ter. Ganske vist ønskede han at skaffe Danmark saa megen 
Bistand som muligt fra Stænderne og befalede i Midten af 
Januar Fyrster og Stæder i den nedersachsiske Kreds at 
støtte Christian IV 2) ; det er dog allerede set, hvor ringe Re
sultatet var. Desuden rettede han en lignende Opfordring til 
Polen og Spanien. Medens Kong Vladislav holdt sig tilbage, 
tilbød derimod Statholderen i de spanske Nederlande sin Hjælp 
til Christian IV 3). Men hvad Kejserens egen Hjælpesending 
angik, stod det temmeligt slet til med den. Det var Menin
gen, at General Gallas i Begyndelsen af Marts skulde bryde 
op med Hovedhæren fra Arvelandene mod Pommern og Mek- 
lenburg og derfra mod Holsten; tillige skulde General Hatz- 
feldt trænge frem mod Bremen og rense disse Egne for de 
svenske Tropper4). Men Virkeligheden kom ikke til at svare 
til disse Hensigter. Ovre i Øst truede der Fare fra den 
siebenbiirgske Fyrste Rakoczy, hvem den svenske og franske 
Regering indtrængende opfordrede til Angreb paa Østrig; med 
Kurfyrsten af Koln var der nogen Uenighed om Overkom
mandoen over Hatzfeldts Tropper, og hertil kom, at selve 
Hærens Fremrykning var forbunden med mange Slags Vanske
ligheder. Hverken Hatzfeldt eller Gallas vare betydelige Hær
førere, og de brunsvigske Hertuger ønskede ikke de kejserlige 
Troppers Gjennemmarsch. Saaledes gik det til, at Hatzfeldt 
slet ikke indtraf paa den nordlige Krigsskueplads, men efter

b Instrux og Biinstrux af 27. Jan. Kejseren til Plettenberg, 5. Febr. 
(W. A.).

2) Kejserens Brev af 27. Jan. (Gaertner II, 414).
3) Koch I, 476. Don Francisco de Melos til Chr. IV, 14. Jan. (Neder

landene Nr. 48). Jvfr. Gaertner H, 486.
4) Kejseren til Hatzfeldt, 2. Marts (Gaertner II, 517), til Chr. IV, 2. 

Marts og 5. April (Gaertner II, 515. Østrig Nr. 35 b).



en kortvarig Bevægelse i denne Retning vendte sig mod 
Franken. Og hvad Gallas angaar, da brød han først op fra
Bohmen i Slutningen af Maj1).

Spørgsmaalet var nu, hvorledes Christian IY vilde stille 
sig til de Betingelser, som Kejseren øjensynligt satte for sin 
Hjælp. Vilde han finde sig i at afslutte en Alliance, som 
bandt ham til at lade sin Skæbne følge Kejserens og ude
lukkede ham fra Muligheden af kun at rette sig efter Hen
synet til sin egen Fordel, naar han vilde søge Fred, eller 
mente han, at Uafhængigheden vilde være at foretrække for 
saadanne Pligter, især da den tilsvarende Hjælp lod saalænge 
vente paa sig? At Sagen kunde være tvivlsom, fik Pletten- 
berg allerede at mærke i Hamburg. Han traf nemlig der 
Rigskansleren Just Hog, der paa sin Rejse fra Osnabruck var 
bleven nødt til at standse i den nævnte By, fordi Torstenson 
nægtede ham Pas; senere lykkedes det ham dog at komme 
over Lubeck til Kjøbenhavn2). Det viste sig nu, at Just 
Hog trods sine Udtalelser under den sidste Konference med 
Auersperg for Tiden aldeles ikke var gunstigt stemt for noget 
Forbund med Kejseren, Han omtalte for Plettenberg Ryg
terne om en Aftale mellem denne og Sverig, beklagede Lang
somheden i Kejserens militære Bevægelser og erklærede 
aabent, at hvis det var Østrigs Hensigt at. puste til Uenig
heden i Norden, da var det bedre for Christian IY at gaa 
ind paa hvilkesomhelst Fredsbetingelser med Sverig; Kejseren 
og Riget vilde da bagefter komme til at savne hans Hjælp3). 
Uden den kejserlige Gesandts Vidende havde Just Hog ogsaa 
stillet sig paa en venskabelig Maade overfor den franske Resi
dent i Hamburg, de Meules4). Men det tydeligste Bevis paa 
Rigskanslerens daværende politiske Sindelag haves dog ved 
en anden Kjendsgjerning. Hans forhenværende Kollega i 
Osnabruck, Christoffer von der Lippe, havde nemlig paa Hjem
rejsen fra denne By opsat et Indlæg til Kansler Reventlov,

J) Chemnitz IY; 4, 63 f, 68. Kejseren til Hofkrigsraadet, Maj (W. A.).
2) Just Hogs Skrivelse til Torstenson, 11. Jan., og dennes Svar af 23. 

Jan. (Gaertner II, 345, 394). Slange S. 1210.
3) Plettenberg til Kejseren, 29. Jan. og 2. Febr. (W. A.).
4) de Meules til Rorté, 2. Febr. (Bibi. nation.).



hvori han bestemt tilraadede et Forbund med Kejseren og 
advarede mod at slutte en Fred, hvorfra denne var udelukket; 
dog skulde Kongen søge at skaffe sine Trosfæller Amnesti. 
Dette Indlæg var blevet sendt til Just Hog, men han havde 
ladet det blive liggende uden at befordre det videre til dets 
Bestemmelsessted. Christoffer von der Lippe blev meget for
nærmet herover, opsatte den 2den Marts i Hamburg et nyt 
Indlæg af samme Indhold og lod det paategne af to af sine 
Kolleger mellem Kongens Kaader, Dr. Beimar Dorn og Dr. 
Frands Stapel; han indsendte det tilReventlov med den An
modning, at Kansleren ikke maatte tage ham hans Mening 
ilde op, selv om den syntes andre ubetimelig*).

Saaledes havde Plettenberg erfaret, at Stemningen ikke 
udelt var for en Tilslutning til Kejseren. Kort efter modtog 
Kejseren Bernard d’Aranda som Christian IY’s Gesandt; han 
var ikke fornøjet med hans Forebringende; thi d’Aranda op
fordrede ham vel til.at benytte sig af Øjeblikket til den fæl
les Sags Fremme, men var derimod aldeles ikke bemyndiget 
til at gjøre noget Forslag om Forbund2). Paa denne Maade 
vare Udsigterne ikke de bedste for Plettenberg.

Han kom til Kjøbenhavn den 13de Marts og havde to 
Dage efter sin første Audiens hos Kongen. Paa Opfordring 
afleverede han strax efter en skriftlig Proposition, hvori han 
tilraadede Forbund med sin Herre, fremhævede som Betin
gelse, at begge Parter ikke maatte slutte Fred uden hinandens 
Samtykke, men forøvrigt forbeholdt Kejserens Ratifikation paa 
de Aftaler, som maatte blive trufne3). Paa dette Tidspunkt 
vidste man allerede i Kjøbenhavn, at Frankrig og General
staterne ønskede at mægle i den nordiske Krig. Man vilde 
foreløbigt ikke antage en saadan Mægling, men om man 
skulde forpligte sig til ikke at gjøre det, derom vare Menin
gerne delte. Der var vel dem, som Lippe og maaske Ditlev

J) Lippes Indlæg af 2. Marts (Keg. 27, Sverig Nr. 305).
2) Siri, Mercurio IV; 1, 169 f. Bidenbach omtaler i et Brev til Chr. 

IV af 20/30 Marts, at d’Aranda var kommen til Wien den 15/25 Marts 
(Østrig Nr. 43). Han kom tilbage til Danmark vistnok i de første 
Dage af Maj (Cracau til Generalstaterne, 15. Maj, H. A.).

3 Plettenbergs udaterede Indlæg (Beg. 27, Sverig Nr. 305) og hans 
Skrivelser til Kejseren af 26. Marts og 11. April (W. A.).



Reventlov, der vare stemte for den nøje Forbindelse med 
Kejseren, men imellem Rigsraaderne gik Stemningen vistnok 
i modsat Retning.

Det Svar, som Kongen tilsendte Gesandten, holdt paa en 
Maade en Middelvej. Han lovede at ville gjøre sit yderste 
mod Sverig og ikke at ville slutte Fred »uden Kejserens 
Vidende«. Men paa dette og et Løfte om kun at slutte 
Fred med dennes Samtykke og Deltagelse var jo en storFor- 
skjel, og Kongen tilføjede desuden en Beklagelse over, at 
Kejseren ikke strax havde foretaget en Diversion herop, og 
et Ønske om Opnaaelse af Enighed i Tydskland*). Pletten- 
herg var naturligvis ikke tilfreds med denne Erklæring. Han 
havde ganske vist den Trøst, at da han kort Tid efter frem
stillede sine Betænkeligheder for Ditlev Reventlov, søgte denne 
at betage ham dem ved at bortforklare forskj ellige Punkter 
og paastaa, at de i Hovedsagen vare enige. Men da han 
igjen nogle Dage efter havde en længere Konference med' 
Korfitz Ulfeldt, der forøvrigt ellers behandlede ham med 
megen Velvillie, saa viste det sig, at Rigshofmesteren ikke 
var enig med den tydske Kansler og ikke vilde indrømme hans 
Fortolknings Rigtighed, men udtalte, at Resolutionen var given 
for overilet, og at der hørte længere Tid til at behandle en 
saa vanskelig Sag* 2). Nogen Tid i Forvejen havde Christian 
IV, uden Tvivl af Hensyn til Generalstaterne, ogsaa afslaaet 
den af Statholderen i de spanske Nederlande tilbudte Hjælp3).

Det traf sig nu tilmed saa uheldigt for Plettenberg, at 
Christian IV midt under disse Forhandlinger forlod Kjøben- 
havn. Sagen var, at han ansaa.Øjeblikket for kommet til at 
føre et Kontrastød mod sin Modstander. Han var beroliget 
med Hensyn til et Angreb paa Øerne, i al Fald indtil den 
svenske Flaade viste sig i Østersøen, og dette havde endnu 
langt tilbage. Paa Halvøen var Torstensons sejrsstolte Ro 
bleven noget forstyrret ved heldige Udfald fra Gliickstadt,

9 Kongelig Resolution til Plettenberg, 20. Marts (Reg. 27, Sverig Nr. 
305).

2) Plettenberg til Kejseren, 11. April, jvfr. 14. Maj og 12. Juni (W. A.).
3) von Hagen til Chr. IV, Briissel ®/18 Marts (Nederlandene Nr. 47 b).
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ved de omstrejfende saakaldte Snaphaner, hvilke ogsaa for
uroligede Horn i Skaane, og ved Overfald fra Fyen. Dog var 
det ikke mod Jylland eller Skaane, at Kongen vilde rette sit 
Angreb; det skulde gjælde Elfsborg og Goteborg; han selv 
vilde komme med sin Flaade, medens Hannibal Sehested rvk-

t/

kede frem fra Nord af med et norsk Troppekorps. Han havde 
de bedste Forhaabninger. Den 26de Marts skrev han fra Kjø
benhavns Slot de egenhændige Linier til Korfitz Ulfeldt: »Jeg 
er vis paa, at, om Gud i Himlen giver sin Naade dertil, at 
jeg kan sætte en Fod der i Landet, da falder det ganske 
Elfsborg Len fra deres Landsmænd og til mig«. I de første 
Dage af April afgik han saa med Flaaden, satte Krigsfolk i 
Land paa Hisingen og søgte at blokere Elfsborg og Goteborg. 
Men Resultatet svarede ikke til Forventningerne; han for- 
maaede ikke at udrette noget videre. Da erfarede han, at 
den hollandske Flaade, hvis Udrustning vi senere nærmere 
skulle betragte, var i Nordsøen. Han vendte sig med 
Hurtighed imod den, kæmpede med den den 16de Maj i 
Listerdyb, sejlede derfra tilbage til Norge for atter i Begyn
delsen af Juni at afgaa til Nordsøen. Først den 22de Juni 
kom han tilbage til Kjøbenhavn1).

Under Kongens Fraværelse havde Plettenberg ved Hen
vendelser til Prinds Christian søgt at skaffe sig bedre Vilkaar 
og navnlig bestræbt sig for at komme ind paa en Forhand
ling om Betingelserne for Hjælpesendingen, men Prindsen 
havde henvist til Nødvendigheden af at indhente Ordrer fra 
sin Fader2). Imidlertid havde man i Wien opsat et Udkast 
til et Forbund mellem Christian IY og Kejseren paa Grundlag 
af den tidligere Instrux for Plettenberg3). Da nu Kongen 
kom tilbage til Kjøbenhavn, forelagde Plettenberg ham dette 
Udkast; for at skræmme Kongen til dets Antagelse frem
hævede han, at Modstandernes Gesandter i Miinster og Osna- 
brtick trængte stærkt ind paa Udlevering af de kejserlige

*) Se om disse Begivenheder Bruun i Danske Samlinger VI, 274, og 
Bruun, Slaget paa Kolberger Heide S. 16.

2) Plettenberg til Prindsen, 5. April, og Prindsens Svar af 8. April 
(Beg. 27, Sverig Nr. 305).

3) Udkast af 10. Maj (Beg. 27, Sverig Nr. 305).



Fuldmagter, og at der saaledes var Udsigt til, at Freden 
kunde gjøre et Skridt fremad paa Kongressen, uden at Chri
stian IV var med. Men Kongen var i høj Grad misfornøjet 
med Gallas’s Langsomhed; han erklærede, at han først maatte 
se Virkningen af Kejserens Løfter, førend han bandt sig ved 
noget Forbund *); netop i disse Dage kom ogsaa den franske 
Gesandt de la Thuillerie til Kjøbenhavn for at tilbyde Frank
rigs Mægling.

Forhandlingerne baade med den ene og den anden af 
de fremmede Magters Gesandter bleve imidlertid atter pludse
ligt afbrudte. Store Begivenheder forberedtes.

Den 1ste Juni var den svenske Flaade gaaet under Sejl 
fra Dalerø under Befaling af Admiral Clas Fleming. Dens 
Afsejling hilsedes med store Forventninger af den svenske 
Regering. Dog havde man vaklet i Beslutningen om, hvad 
densFormaal egentligt skulde være. I et Rigsraadsmøde den 
22de Maj havde Axel Oxenstjerna fraraadet at angribe de 
danske Øer; Flaaden burde holde Østersøen fri og aabne 
Handelen paa Sverig, som Christian IV havde forbudt; der
imod burde den ikke aabne Sundet* 2). Det var i Overens
stemmelse hermed, at Rigskansleren tilraadede, at Torstenson 
burde vende sig mod Gallas; Betænkelighederne ved at blotte 
Tydskland havde i dette Øjeblik Overhaand hos ham, og For
mynderregeringen efterkom hans Ønske, da den under 27de 
Maj gav Torstenson Ordre til at gaa mod Gallas. Denne 
Beslutning var motiveret med Faren for, at Kejseren skulde 
erobre Østersøens Kyst, og der var tilføjet de betydningsfulde 
Ord: Pommern og Søkanten ere som en Bastion for Sverigs 
Krone; deri bestaar vor Sikkerhed mod Kejseren, og var det 
den fornemste Grund, som bragte Gustav Adolf i Vaaben 
mod: Kejseren3). Men ikke desto, mindre udstedtes der tre 
Dage efter en Instrux for Admiralen, der hvilede paa en 
ganske modsat Betragtning, Efter den skulde Flaaden søge 
til Neustadt eller Christianspris for at virke sammen med

*) Plettenberg til Prinds Christian, 23. Juli, til Chr. IV, 7. Septbr., til 
Kejseren, 2. og 9. Juli (Reg. 27, Sverig Nr. 305 og W. A.).

2) Den svenske Rigsraadsprotokol, 22. Maj.
a) Reg. 27, Sverig Nr. 304.



Torstenson, hvis Tropper den skulde føre ind ad Grønsund 
og hjælpe til at sætte sig fast i Sjselland; derefter skulde 
Admiralen bemægtige sig Kronborg og Indsejlingen til Øre
sund og senere vende sig mod Kjøbenbavn; der var og- 
saa Tale om at hjælpe Gustav Horn over fra Skaane til 
Sjælland1). Vi vide ikke, hvad Grunden har været til den 
svenske Regerings forandrede Beslutning; men vist er det,
at den sidste Instrux blev bestemmende for Flaadens Be
vægelser.

Flaaden havde først sat Kurs ad Pommern til; derpaa 
havde den vist sig et Øjeblik helt oppe i Sundet foran Dragør. 
Der var kommet Skræk i Hovedstaden og dens Omegn; alle 
Bavner ved Stranden vare bievne tændte, Trommerne vare 
bievne rørte, og Prinds Christian havde samlet baade Ryttere 
og Fodfolk, men overensstemmende med Ordren havde den 
svenske Flaade ikke vovet sig videre, den var sejlet Sydvest 
paa og havde lagt sig i Kieler-Fjord. paa Rheden udenfor 
Christianspris. Her raadslog Admiralen Clas Fleming med 
Torstenson, men fandt til sin Sorg, at der endnu ikke var 
truffet tilstrækkelige Forberedelser til et Angreb paa Øerne; 
det var nødvendigt at oppebie et gunstigere Øjeblik2). Da 
kom Christian IY ham i Forkjøbet.

Den 27de Juni gik Christian IY i Kjøbenhavn ombord 
paa Orlogsskibet Trefoldighed. Spændingen var stor; man 
imødesaa den forestaaende Søkamp som en Begivenhed, der 
vilde afgjøre Danmarks Skæbne. Den 1ste Juli fandt saa 
det navnkundige Slag Sted paa Kolberger Heide. Slaget var 
i Virkeligheden uafgj ørende, begge Parter tilskreve sig Sejren, 
men ingen kunde gjøre det med Rette. Den svenske Flaade 
lagde sig et Par Dage efter tilbage paa Rheden for Christians
pris ; men dens Planer vare ikke opgivne; den 4de Juli skrev 
Torstenson — maaske ubekjendt med Ordren til ham af 27de 
Maj — til Axel Oxenstjerna, at hvis de Kejserlige ikke kom 
altfor hastigt, vilde han, saasnart som han havde samlet til
strækkelige Skuder, optage sin tidligere Plan mod Fyen3).

*) Bruun, Slaget paa Kolberger Heide S. 18.
*) Bruun S. 20 ff.
3) S. A.



Men atter faa Dage og den danske Flaade, der efter Slaget 
havde trukket sig mod Nordost, sejlede paany frem og be
gyndte den 7de Juli den Blokering af den svenske Flaade, 
som varede over 3 Uger1).

Denne Blokering var en betydningsfuld Begivenhed. Uaf
hængigt af alle andre Omstændigheder forhindrede den enhver 
Tanke om et Angreb paa Øerne og gjorde den svenske Flaade 
ude af Stand til at gribe ind i Krigens Gang midt i Somme
rens Hjerte. Derimod kom den ikke til at udrette alt, hvad 
Kongen havde ønsket; han havde tænkt sig, at medens den 
kejserlige Hjælpehær endeligt engang rykkede frem til hans 
Undsætning, vilde han kunne ødelægge sin Modstanders Sø
magt, indespærret som den var i »Hullet« ved Christianspris; 
i sin dristige Fantasi tumlede han med Tankerne om derefter 
at vise sig for selve Stockholm som Sejrherre og give hele 
Krigen en anden Vending. Men det gik anderledes. Natten 
mellem den 1ste og 2den August lykkedes det den svenske 
Flaade, over hvilken Generalmajor Karl Gustav Wrangel 
havde faaet Befalingen efter Clas Flemings Død, at sejle ud 
igjennem Kieler Bugt forbi den danske Flaade, hvis saa Fej
len var blandt de kommanderende paa denne2). Den svenske 
Flaade gik hurtigt tilbage til Elfsnabben.

Der forestod imidlertid ogsaa Kongen en anden Skuffelse. 
Kejserens Hjælpesending bragte ham ikke den Fordel, han 
havde ventet.

I  Juli Maaned var Gallas endeligt ankommen til Mek- 
lenburg med sin Hær; han erobrede Boitzenburg fra de Svenske 
og rykkede derefter mod Holsten; den 19de Juli stod han i 
Oldeslo. Her kom Christian Pentz til ham, og der aabnedes 
Underhandlinger imellem dem. Gallas forlangte en betydelig 
dansk Styrke til Hjælp, et Par Maaneders Sold til sine Sol
dater og fri Underholdning, saalænge han stod paa Kongens 
Grund. Desuden ønskede han, at Fæstningen Gluckstadt 
maatte overlades ham, og at Christian IV vilde antage Kej
serens Fordring om ikke at indgaa nogen Fred uden hans 
Samtykke. Hverken paa den sidste politiske Betingelse eller * *)

9 Bruun S. 115.
*) Bruun S. 161 ff.
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paa de militære Forlangender i den omtalte Udstrækning 
kunde nu Pentz gaa ind, og lige saa lidt hans overordnede, 
Kongens Generalissimus i Gluckstadt, Ærkebiskop Frederik; 
dog blev der tilført Gallas nogen Hjælp af Penge og Trop
per1). Men Gallas’s Tilbøjeligheder og Evner svarede ingen
lunde til Situationen; istedenfor at benytte Øjeblikket til ved 
en hurtig Fremrykning at skille Torstenson fra Tydskland 
og kombinere en Angrebsplan med de Danske, hvis Flaade 
jo netop da laa ved Kieler-Fjord, tilbragte han Tiden i Ør- 
kesløshed i Oldeslo. Herved fik Torstenson Lejlighed til at 
trække sine rundt om paa Halvøen spredte Troppekorpser 
sammen, først ved Gottorp og derefter ved Rendsborg; kun 
nogle enkelte mindre Afdelinger efterlodes hist og her. Og 
da Gallas endeligt satte sig i Bevægelse og bemægtigede sig 
Kiel den 3die August, var den- svenske Flaade jo allerede 
brudt ud af sit Fængsel. Faa Dage efter begav Torstenson 
sig paa Marschen mod Syd; han havde bestemt sig til at 
efterkomme den fra Stockholm allerede i Maj Maaned givne 
Ordre i den Tanke, at Gallas enten vilde levere et Slag i 
Holsten eller følge med ham til Tydskland. Det sidste blev 
Tilfældet. Paa Marschen gjennem Holsten rykkede Gallas 
efter Torstenson; to Gange, ved Neumunster og ved Oldeslo, 
saa det ud, som det skulde komme til et alvorligt Sammen
stød, men begge Gange holdt den kejserlige Hærfører sig til
bage. Saaledes kunde Torstenson trække sig uforstyrret ud 
af Holsten mod Ratzeburg, medens Gallas valgte en sydligere 
Vej over Lauenburg og derpaa passerede over Elben.

Paa en vis Maade havde Gallas ganske vist ydet Danmark 
nogen Hjælp. Han havde været den umiddelbare Anledning 
til, at Torstenson forlod Halvøen, hvorved der skabtes en stor 
Lettelse for dennes Beboere, saameget mere, som det lykkedes 
de Danske i Løbet af en temmelig kort Tid at forjage de 
efterladte svenske Afdelinger fra de af dem besatte Lande og 
Pladser. Men paa den anden Side havde Gallas ikke for- 
maaet at bibringe Torstenson nogetsomhelst Nederlag eller at 
medvirke til den svenske Flaades Ødelæggelse. Derfor her- *)

*) Slange S. 1248—49.



skede der i Danmark den yderste Misfornøjelse med hans 
Handlemaade; de danske Afdelinger forlode ham i Bardewik 
i det Lunebiirgske, og det regnede ned med Spottegloser over 
hans Uduelighed, hans Fraadseri og Praleri.1) Og kort efter 
blev det ogsaa klart, hvor megen Betydning det havde, at 
Torstenson havde været i Stand til at føre sin Hær uskadt 
ud af Danmark; thi allerede i Begyndelsen af September 
sendte han Oberst Helm Wrangel tilbage til Holsten og 
Jylland, og det viste sig saaledes, at Befrielsens Time ingen
lunde var slaaet for disse Landsdele. Med Hovedhæren var 
Torstenson dragen ind i Hjertet afTydskland; han havde vendt 
sin Opmærksomhed mod at knuse den kejserlige Styrke, 
skjøndt Regeringen i Stockholm nu paalagde ham at have ét 
Øje med de Kejserlige og to med de Danske og anbefalede ham 
fortrinsvis at tænke paa Bevarelsen af Holsten og Jylland 
og endog maaske ved Hjælp af Flaaden paa Erobringen af Fyen2).

Det var ubetinget et Uheld for Plettenberg, at da Gallas 
rykkede ind i Holsten, var Kongen ikke tilstede iKjøbenhavn, 
saaledes at Gesandten ikke kunde benytte Fordelen ved denne 
Situation. Thi da Christian IV i Midten af August kom til
bage til Hovedstaden og modtoges med Jubel3), var det vist
nok allerede klart, at Gallas ikke vilde yde det, som man 
havde sat sin Lid til, og snart efter maa man have faaet 
Efterretning om, at han havde forladt Holstens Grund. Under 
disse Forhold frugtede de fornyede Bestræbelser, Plettenberg 
gjorde for at bevæge Kongen til et Forbund, ikke noget, 
skjøndt han sandsynligvis forebragte de Trusler, som en ny 
kejserlig Instrux paalagde ham at fremsætte, og som gik ud 
paa, at hvis Christian IV sluttede Separatfred, vilde Kejseren 
til stor Fare for Danmark afstaa et Stykke tydsk Land til 
Sverig4). Lige saa lidt hjalp hans Beklagelser over, at de

*) Suhms nye Samlinger IY; 1, 144.
2) Den svenske Reg. til Torstenson, 9. Septbr. (Reg. 27, Sverig Nr. 304).
3) Bruun S. 167.-
4) Instrux for Plettenberg af 29. Juni. (W. A.). — Jeg skal lade usagt, 

om den Grev Adolf Schwarzenberg, for hvem der udstedtes Kreditiv 
til det danske Hof i Maj (W. A.), og som ogsaa omtales af Siri 
(Mercurio IY; 2, 90) og Slange (S. 1249), er kommen hertil.
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danske Tropper havde skilt sig fra Gallas. Kongen fastholdt 
sit tidligere Standpunkt; han lovede at meddele Kejseren, 
naar han vilde slutte Fred, men nægtede at gaa ind paa nogen 
Forpligtelse om dennes Deltagelse i Freden; han havde fattet 
Mistillid til ham, saameget mere som der ikke var Tale om 
Imødekommenhed med Hensyn til Amnestien, og ønskede 
ikke at hinde sig yderligere. Derimod erklærede han, at der 
fra hans Side ikke var noget til Hinder for, at de kejserlige 
Gesandter i Munster og Osnabruck udvexlede Fuldmagter med 
deres Modstanderes Befuldmægtigede, ihvorvel hans egne Af- 
sendinge ikke vare tilstede1). Om dette Punkt kunde han enes 
med Kejseren; thi Muligheden af en almindelig Fred vejede 
ikke længere saa meget i Vægtskaalen hos ham, efterat han 
havde. set det ringe Ddbytte af Gallas’s Sendelse, og hos 
Kejseren fremtraadte paa dette Tidspunkt efter Torstensons 
fornyede Marsch i Retning af Arvelandene og efter en Række 
uheldige Kampe af den baierske Hær mod Franskmændene 
et stærkere Ønske om at fremme Fredstraktaten2). Men i 
Virkeligheden betegnede jo denne Tilladelse fra Christian IV’s 
Side en Fjernelse af ham fra Kejseren. I  Slutningen af Au
gust havde Christian IV ogsaa antaget baade den franske og 
hollandske Mægling, og da han havde givet den kejserlige 
Resident Meddelelse derom, ansaa han sine Forpligtelser for 
opfyldte3). Disse Begivenheder dannede ogsaa paa en Maade 
en Epoke. Med dem var Afslutningen given paa den Række 
Underhandlinger, der i en lang Række Aar havde havt til 
Formaal at knytte Kejseren til Christian IV imod Sverig.

Det var Polen og Rusland samt Kejseren og det tydske 
Rige, som Christian IV havde haabet skulde blive de Stater,

x) Plettenberg til Kejseren, 17. Septbr. og 1. Oktbr. (W. A.). Breve 
til og fra Plettenberg. (W. A.). Plettenberg til Christian IY, 7., 
9. og 20. Septbr. (n. St.), og Kongens Erklæringer af 5. og 22. Septbr. 
(Keg. 27, Sverig Nr. 305 og Gaertner, III, 457—59). Eeventlov
til Klein, 18. Au g. (Friedensverhandlung. u. Alliancen Nr. 1). 

a) Jvfr. Odhner S. 92 f.
3) Jvfr. Christ. IY til Kurfyrsten af Sachsen og de paa Deputations

dagen i Frankfurt værende kurfyrstelige Eaader, 31. Januar 1645 
(Auslånd. Eeg.).



hvem Begivenhederne i Norden nærmest kaldte til Indblanding. 
Men det gik anderledes. Medens disse Magter kun kom til 
at spille en underordnet Rolle eller slet ingen, blev det de to 
Vestmagter Nederlandene og Frankrig, S verigs Allierede, der 
kastede deres Indflydelse i Vægtskaalen.

Christian IV var selvfølgeligt ikke blind for den Betyd
ning, Nederlandenes Stilling havde for den nordiske Krig. 
Allerede den 25de December 1643 sendte han en Skrivelse til 
Greneralstaterne, hvori han beklagede sig over Indfaldet i Hol
sten. Snarere end en saadan Krig, skrev han, havde han 
ventet, at Himlen skulde falde ned1). Kort efter beredte han 
sig paa at sende Frederik Gunther som Gesandt til Haag for 
yderligere at virke for hans Interesser i Forening med den 
danske Resident Martin Tanke og for i al Fald at søge at 
forhindre Hjælp til Sverig2). Snart indsaa han ogsaa, at det 
var rigtigt at være imødekommende mod de forskj ellige 
Klager, som Hollænderne allerede længe havde fremsat, og 
som det nu kunde antages, at de vilde forebringe endnu 
stærkere. I Marts Maaned gik han ind paa Afskaffelsen af 
de nye Bropenge i Helsingør, tilstod Lettelser med Hensyn 
til Skibsmaalingen i Norge, befalede Visitørerne kun at under
søge Ladningen en eneste Gang, forsaavidt som der ikke var 
Sikkerhed for, at der var sket Bedragerier, og befalede i det 
hele at ophøre med enhver brutal Visitation3). Derimod var 
der indtraadt et nyt Forhold, som uden Tvivl maatte give 
Anledning til hidtil usete skarpe Klager. Det var det For
bud mod Handel paa Sverig, som Kongen udstedte for derved 
at indføre en Slags Blokade af sine Fjender. Ganske vist* 
gjorde han ogsaa selv i dette Punkt hurtigt en Indrømmelse, 
idet han tilstod Hollænderne Ret til at handle paa de preus
siske og liflandske Stæder, men Munition, Salt og Korn vare

*) Copia zweyer Schreiben des Konigs in Dennem., 1644, S. 1—2.
2) Allerede den 5. Jan. 1644 udstedtes Kreditiv og Instrux for Gunther 

(Auslånd. Reg. og Reichstags-Acta Nr. XVIII B). Men et nyt 
Kreditiv udstedtes d. 5. Febr. for ham; jvfr. Cracau til General
staterne, 14. Febr. (H. A.).

3) Christ. IV til Cracau, 7. Marts. Cracau til Generalstaterne, 23. Jan., 
26. Marts og 9. April (H. A.). Christ. IV til Hans Ulrik Gyldenløve, 
22. Marts (Sjæll. Tegn.).



undtagne herfra, og selve Sverig vedblev at være spærret for 
Nederlænderne1). Det maatte derfor være i høj Grad tvivlsomt, 
om Indrømmelsen vilde faa Betydning for Stemningen hos 
Kjøbmændene.

Medens Christian IY paa denne Maade indtog en Hold
ning overfor Generalstaterne, som tildels skulde bøde paa de 
Skridt, hvorved han tidligere havde udfordret dem, men som 
dog ogsaa var paavirket af Ønsket om uafhængigt deraf at 
gjøre sine Fjender saa megen Skade som muligt, havde man 
i Sverig underkastet den Maade, hvorpaa man skulde stille 
sig til Nederlandene, den alvorligste Overvejelse. Da man i 
sin Tid havde taget Beslutningen om at paaføre Danmark 
Krig, havde man ikke opfyldt de Bestemmelser, som For
bundet af 1640 indeholdt om, at den af de kontraherende 
Parter, der mærkede Handelens Frihed krænket, skulde paa
kalde den andens Mægling, førend han greb til Yaaben. 
Sagen var jo den, at den svenske Regering dels havde ønsket 
at omgive sine krigerske Planer med den størst mulige 
Hemmelighedsfuldhed, dels havde adskillige andre Grunde end 
Besværingerne af Handelen til at ville Danmark til Livs. 
Det var først den 20de December 1643, at man fra Stockholm 
af havde givet den svenske Resident i Haag Spiering Instrux 
om at opfordre Generalstaterne til at give Raad og yde Hjælp 
for igjen at bringe Handelens Frihed, som Danmark gjorde 
Indgreb i, paa Fode2). Men idet man saaledes ikke havde 
efterkommet Traktatens Bestemmelser, maatte man være klar 
paa, at der var givet Generalstaterne Ret til heller ikke paa 
deres Side at holde sig dens Allianceartikler efterrettelige. Der
for var det nødvendigt, hvis man alligevel vilde søge at sikre 
sig deres Bistand, da at bestræbe sig for at vinde dem ved 
store Løfter.

*

Det var til de Geer, at man satte sin Lid. Han var 
paa engang Nederlænder og Svensker, indflydelsesrig i begge 
Lande. Allerede i Maj 1643 havde man paatænkt at sende

0 Christ. IY’s egh. Brev til Rigsraadet, 6. Marts. Christ. IY til Cracau, 
14. Marts (Holland Nr. 70).

2) H. A.



ham til Nederlandene for at vinde Stemningen1). Det var 
dog ikke sket, men i December gjenoptoges Tanken. Man 
forudsaa Muligheden af, at Generalstaterne ikke lode sig be
væge til Forbund; da gjaldt det at skaffe sig saamange 
Privatmænds eller Byers Understøttelse som muligt. Den 
12te December forhandlede man i Rigsraadet om de Ge’ers 
Instrux. Hovedspørgsmaalet var, om man skulde stille Neder
lænderne Sundtoldfrihed i Udsigt. Axel Oxenstjerna udviklede 
som sædvanligt Grundene for og imod. Særligt karakteristiske
vare Grundene imod. Det er ondt at binde sig, bemærkede

0

han omtrent, eftersom vi, hvis Gud giver os Lykke til at be
mægtige os Sundet, dog ikke i Længden ville holde et ..saa- 
dant Løfte, og det er og ondt at give bort en Rettighed, 
som andre have havt, i Særdeleshed eftersom den moderat 
benyttet kan komme Riget til stor Styrke. Imod disse aaben- 
hjertige Betragtninger satte han nu Sammenligningen med 
andre Havarme: Dower, Calais og Gibraltar ere fri, den, søm 
sejler over Ens Strømme, er fri, og hertil kom den praktiske 
Bemærkning: Yi maa give vore Forbundsfæller bedre Yilkaar 
end Jyden. Under Diskussionen rejste der sig nu Stemmer 
imod at søge Allierede for at være desto friere, men Oxen
stjerna var ikke enig heri og udtalte endeligt, at man for 
at borttage den Mistanke, der vilde rejse sig ved en svensk 
Erobring af Sundet, skulde love Toldfrihed til de Privatfolk, der 
vilde hjælpe, og ligeledes til de Stater, der eventuelt vilde 
staa bi med Yaabenmagt2). Nogle Dage efter udfærdigedes 
Instruxen for de Geer3). Han skulde arbejde sammen i Hol
land med Spiering; denne sidste skulde optræde mere officielt, 
de Geer mere skjult og underhaanden. Først og fremmest 
skulde de søge at tilskynde Generalstaterne til en almindelig 
Krig, især saaledes at deres Flaade forenede sig med den 
svenske, gik lige løs paa Sundet og dér aftvang Kongen af 
Danmark saadanne Betingelser, at Navigationen gjennem 
Sundet blev fri og umolesteret for begge, og at man ikke 
lod sig nøje med Løfter om denne Frihed, men at der gaves

x) Den svenske Rigsraadsprotokol, 26. Maj.
2) Den svenske Rigsraadsprotokol, 12. Decbr.
3) Instrux af 20. Decbr. (Handl. ror. Skandin. hist. XIII, 259—70).



tilstrækkelig Kaution derfor. Vilde Generalstaterne imidlertid 
ikke gaa ind herpaa, skulde Sendebudene anholde om Penge, 
om fornødent under Paaskud af den tydske Krig. Hvis dette 
nu heller ikke lod sig sætte igjennem, saa skulde de Geer 
prøve paa at formaa Provindsen Holland eller, hvis denne 
undskyldte sig, da Amsterdam og Stæderne i Nordholland 
og Prisland eller ogsaa Zeeland til! at hjælpe Sverig. 
Glippede ogsaa dette, skulde han søge Forhandling med de i 
Østersøhandelen interesserede Kjøbmænd for at faa dem til 
at gjøre noget eller i det mindste til at tillade Sverig at befragte 
nogle af deres Skibe, saaledes at han kunde skaffe en Flaade 
tilveje. Desuden var det paalagt de Geer som en Hoved
opgave at hverve Tropper. Saafremt han ikke fik tilstrække
lige Subsidier hertil fra Nederlandene, skulde han skaffe 
100,000 Rdlr. tilveje, dog mod senere Erstatning. For at faa 
Privatfolk til at laane disse Penge, skulde der loves Øer og 
andre Steder i Danmark, som maatte erobres, dog under 
den svenske Dronnings Overhøjhed; desuden skulde der til- 
sikres dem, at Sverig vilde tage Hensyn til dem ved Fredens 
Bestemmelser om Sundtolden.

Medens den svenske Regering saaledes gav de Geer de 
mest detaillerede og vidtgaaende Ordrer og omend i noget 
taagede Udtryk gav Nederlandene eller nederlandske Kjøbmænd 
Løfte om Sundtoldfrihed som Vederlag for en eventuel Hjælp *), 
fik Spiering uden Tvivl særlige Instruxer, der gik ud paa i 
sine Forestillinger aldeles overvejende at holde Danmarks 
Krænkelser af Handelens Frihed frem som Sverigs Grund til 
Krigen* 2). Hermed stemmede ganske vist ikke fuldkomment 
det svenske Manifest, som tryktes i Midten af Januar. I 
dette vare ogsaa de forskjellige andre Punkter, hvori Sverig 
mente sig forurettet af Danmark, behandlede; men dette Mani
fest var jo rettet til hele Europa og ikke alene til Neder
landene. Dog traadte i dets Slutning Hensynet til disse 
stærkt frem. Det hed nemlig her, at det ikke var nok at se

) At m&B forstod Instruxen til do Geer paa denne Maade, fremgaar
sikkert af Axel Oxenstjernas Udtalelser i Rigsraadsmødet den 26. 
April 1644.

2) Dette fremgaar af Spierings forskjellige Indlæg til Generalstaterne.



til med lukkede Øjne, disputere de mari clauso aut libero 
og paastaa, at commercia ere juris gentium; de andre Magter
— og herved tænktes selvfølgeligt særligt paa Generalstaterne
— burde tvertimod forene deres Kræfter med Sverigs for at 
aabne Sundet og erholde Gjennemfartens rette Frihed.

Under alt dette havde Udbrudet af Krigen i Norden 
fremkaldt den stærkeste Bevægelse i Nederlandene. Selve 
den Omstændighed, at der i de Egne, hvor Kjøbmandsskibene 
færdedes i saa talrige Skarer, herskede Ufred, truede manges 
Interesser. Men forøvrigt opfattedes Begivenhederne paa en 
højest forskjellig Maade. Allerede tidligere havde der jo i 
Bedømmelsen af det nordiske Spørgsmaal vist sig en kjendelig 
Uoverensstemmelse hos de Regeringsfaktorer og i de Ind
flydelsessfærer, af hvilke Nederlandenes Politik bestemtes. 
Nu, da Spørgsmaalet havde faaet en saa akut Karakter, traadte 
Uoverensstemmelsen langt stærkere frem. Indenfor det ora- 
niske Hus og særligt hos Statholderen Frederik Henrik her
skede Misfornøjelse med Sverigs Adfærd. Det var Krigen 
til Lands imod Spanien, som det oraniske Hus fortrinsvis 
interesserede sig for; det var paa den, at det ønskede Neder
landenes Kraft sat ind, og hvad der svækkede Førelsen af 
denne Kamp — og hertil maatte ubetinget regnes den svenske 
Hærs Marsch mod Nord og den derved frembragte Lettelse 
for Kejseren og det østrigske Hus —, kunde det kun be
klage. Hertil kom, at ligesaavel som Oranierne følte nogen 
Interesse for det oldenborgske Dynasti, saaledes nærede de 
den varmeste Sympathi for Stuarterne i England; de havde 
haabet, at Karl I i sin Kamp for Kongemagten skulde faa 
Hjælp fra Christian IV, men enhver Udsigt til en saadan 
Hjælp maatte svinde hen, da Kongen af Danmark blev hen
vist til Selvforsvaret. Derfor var det Frederik Henriks Op
gave at forhindre Hjælp fra Nederlandene til S verig; allerede i 
Januar Maaned satte han sig i Forbindelse med den danske 
Resident Martin Tanke og slog overfor ham paa, at Dan
mark burde komme overens med Nederlandene om en be
stemt Fod for Sundtolden, f. Ex. som den havde været 1628, 
for derigjennem at skille Generalstaterne fra deres nordiske 
Forbundsfælle og endog muligvis opnaa en Alliance mellem 
dem og Danmark. Den Kreds af Mænd, som nærmest sluttede



sig til Oranierne, fulgte Statholderens Meninger; men ogsaa 
andre Hensyn svækkede i dette Øjeblik Sympathien for Sverig. 
Der var mange, som med Frygt og Ængstelse saa hen til 
denne Stats store Magtudvikling. Østersøtoldene havde vist, 
hvor skadelig denne kunde være for den hollandske Handel; 
skulde det nu ske, at Sverig ogsaa blev Herre over Sundet, 
vilde det let kunne hændes, at hvilke Ubehageligheder man 
end havde havt af Danmarks Herredømme over denne Hav
arm og hvilke gode Løfter Sverig end maatte give for Frem
tiden, Herredømmets Overførelse paa en stærkere Haand dog 
vilde blive endnu farligere for Handelens Frihed.

Imod disse Opfattelser stode dog andre. Der var dem, 
som mente, at Øjeblikket i al Fald var kommet, hvor det 
var Nederlandenes Sag at benytte Omstændighederne til at 
opnaa saa store Fordele for sig selv som muligt i Sund og 
Østersø; derfor burde man melde sig som bevæbnet Mægler 
og sende en Flaade til de nordiske Farvande for at have et 
Øje med alt, hvad der skete; og skulde det desuden ikke 
være muligt ved en klog Benyttelse, af Situationen selv at 
bemægtige sig Indgangen til Sundet med Kronborg og Hel
singborg, saaledes at det med endnu større Ret end tidligere 
vilde kunne siges, at Nøglerne til Sundet laa i Amsterdams 
Havn? Og ved Siden af denne Tankegang gik desuden en 
anden, som bemægtigede sig en stor Del af Gemytterne, 
især i Provindsen Nordholland. Den var beaandet af det 
gamle Had til Sundets Behersker, dette Had, som i sin Tid 
havde været en af Hoveddrivfj edrene til Traktaten af 1640 
med Sverig, og som stadigt gjemtes dybt i Kjøbmændenes 
Hjerter. Dette Nag fostrede Ønsket om at se den nederlandske 
Flaade bryde Sundtoldens Lænker, sejle forbi Kronborg og 
tiltvinge sig Toldfrihed for Fremtiden. For mange af de 
hollandske Kjøbmænd stillede Spørgsmaalet sig som: nu eller 
aldrig. De søgte paa bedste Maade at udbrede Naget og 
tillige Haanen mod Danmark, og skulde det ikke kunne lykkes 
dem at drive Generalstaterne til Krig, ønskede de dog paa 
egen Haand at støtte Foretagender til Gunst for Sverig1).

0 Om Stemningen i Nederlandene se: Aitzema V, 683 f. Hugonis 
Grotii Epistolæ (1829) S. 31. Relation fra Haag, ,6/26 Jan. (Gaert- 
ner II, 403—406). P. C. Hooft til J. de Wicquefort, Amsterdam



Der var under disse bølgende Stemninger en rig Lejlig
hed for de to Magters Repræsentanter til at søge. at vinde 
Terræn for deres Interesser. Foreløbigt var det Martin Tanke 
og Spiering, der udkæmpede Striden. Tanke kunde bruge 
Frygten for Sverigs Østersøherredømme og udmale det uret
færdige i Krigen; men han manglede Penge* 1). Dette var 
saameget uheldigere, som hans Modstander ikke sparede paa 
klingende Mønt for at vinde sig Yenner. Spiering havde jo 
desuden Traktaten af 1640 i Baghaanden. Ganske vist var 
der, som allerede set, Mangler ved dens Benyttelse, men Resi
denten søgte at afkræfte Betydningen af disse ved forskjellige 
Udflugter. Dels fremhævede han, at allerede Generalstaterne 
havde brudt Traktaten ved deres Forhandlinger i Gluckstadt 
1641, dels gjorde han den højst mærkelige Paastand gjæl- 
dende, at Torstensons Indfald slet ikke kom Sagen ved, men 
at Sverig først var optraadt aktivt ved Angrebet paa Skaane, 
hvilket laa senere i Tiden, end det havde underrettet Neder
landene om Danmarks Udesindethed2).

Imidlertid toge Generalstaterne efter at have konfereret 
med Frederik Henrik i Slutningen af Januar den Beslutning 
at tilbyde de krigsførende Parter deres Mægling. Efter Be
grundelsen heraf i Skrivelserne til Dronningen af Sverig og 
Christian IY var det tydeligt, at det var det fredeligsindede 
Parti, der havde Overhaand, thi man beklagede i dem begge 
stærkt Krigen som skadelig for Fredsmæglingen i Tydskland,

7. Jan. (Hooft, Brieven, 1750, S. 532). Tanke til Christ. IV, 7., 
9., 30. Jan., et udateret Brev (fra Januar), 15/25 Febr. (Holland 
Nr. 75). Lettres de M. J. de Wicquefort avec les réponses de M. G. 
Barlée, 1712, S. 200 f. Kinderen, I)e nederlandsche Republiek en 
Munster gedurende de jaren 1650—66, S. 432—37. Capellen, Ge- 
denkstukken II, 69—71. Af hollandske Pjecer imod Danmark kunne 
nævnes: Seeckere Poincten, waerop gefondeert is d’Orloogh der Swee- 
den tegen de Deenen, Amsterdam 1644, og: Antwoordt op seecker 
Deens Manifest. Frangenti fidem fides frangatur eidem, Hoorn 1644.
I den sidste citeres »het wel bekende Liedtje«, hvori de Danske 
kaldes for Svin. — Cracau i Helsingør var i Begyndelsen venligt
sindet mod Danmark, men svingede senere om.

x) Tanke til Generalstaterne, 8/18 Marts, til Christ. IV, 15/25 Febr. 
(Holland Nr. 75).

2) Spiering til Generalstaterne, 16. Febr., 8. Marts, 12. Maj (H. A.)



for den evangeliske Sag og tillige for Handelen paa Østersøen* 1). 
Som det imidlertid kunde ventes, fik dette Mæglingstilbud i 
dette Øjeblik ikke nogen videre Betydning. S verig gav et
undvigende Svar, og hvad Christian IV angaar, da modtog 
han vel Cracau, der overbragte sin Regerings Skrivelse, sær
deles venligt, men erklærede, at førend han indlod sig paa 
Fredsforhandlinger, maatte Sverig tilbagegive de tagne Lands
dele, og henviste forøvrigt til, at han havde afsendt Frederik 
Gunther til Haag2).

Man havde vistnok heller ikke i Nederlandene ventet, at 
dette første Mæglingsforsøg skulde føre til noget videre Re
sultat. Opmærksomheden var i Aarets første Maaneder for
trinsvis henvendt paa et andet Punkt, nemlig paa de Bestræ
belser for at fragte Skibe, kjøbe Ammunition og hverve Krigs
folk, som begge de to krigsførende Magter havde gjort Neder
landene til Skueplads for.

Paa Christian IV’s Yegne var det i denne Henseende 
særligt hans Faktor i Amsterdam, Gabrielis Marselis, der vir
kede og skaffede Penge. Han fandt Understøttelse hos to 
unge danske Adelsmænd, Henrik og Jørgen Bjelke, Sønner af

) Arend III; 5, 475—76. Generalstaternes Resolut., 5. og 9. Febr. 
Generalstaterne til Christina og Christ. IV, 5. og 8. Febr. (H. A.).

2) AitzemaV, 636. Christ. IV til Gunther og Tanke, 22. Febr. Cracau 
til Géneralstaterne, 16. Marts (H. A.). — Jeg skal her bemærke, at 
dei i G. A. (Holland Nr. 73) findes et Udkast til et Fredsforslag 
mellem Danmark og Sverig, øjensynligt fra de første Maaneder af 
1644. Det er ved en Tilskrift bagpaa betegnet som »Salvij Lugen (?) 
der Friedens Puncten«, hvoraf de første tre Ord ere med Tankes 
Haand, men det andet Ord meget utydeligt. Udkastet gjenfindes trykt
i Udtog hos Siri IV ; 1, 130—31, og siges der at være et hollandsk
Mæglingsforslag. Det gaar ud paa, at Christian IV skulde give Af
kald paa sine Fordringer paa Rugen og Sverig derimod paa sine paa 
Norge; alle svenske Handelsskibe skulde være fri for Sundtold, 
Christian IV skulde ikke forbinde sig med Sverigs Fjender, og en Del 
af hans Flaade skulde forene sig med Svenskernes for at hjælpe disse 
til at slutte Fred med Kejseren. Skaden i Holsten og den Sverig 
til Søs tilføjede Skade skulde gaa lige op imod hinanden; Christian 
IV skulde tillade de svenske Tropper at blive i hans Lande i Vinter
kvarter til Enden af April; han skulde ikke slutte Forbund med 
Spanien og England, og Grev Valdemar Christians Bryllup maatte 
ikke være skadeligt for Sverigs Interesser. — Jeg antager Forslaget 
for et ikke officielt, der har kurseret i Holland.



Norges Kansler Jens Bjelke. Den første af disse havde tjent 
under Frederik Henrik og var bleven udnævnt til dennes 
Hofjunker; han havde først ført et Kompagni til Fods og 
senere deltaget i Søslaget 1639 i Dynerne; men paa Efter
retningen om Torstensons Indfald ansaa han det for sin Pligt 
kun at tænke paa sit Fædreland. Sammen med sin Broder 
arbejdede han paa at faa Danske og Nordmænd, der vare i 
hollandsk Tjeneste, til at vende tilbage til Hjemmet. Desuden 
hjalp de Marselis med at indkjøbe Vaaben og fragte et Orlogs
skib, der skulde føre Munition og Hvervede til Danmark. 
Bjelkerne havde den Fordel, at deres Fader var vel anskreven 
i Holland for en venlig Optræden mod de nederlandske Kjøb- 
mænd i Norge og havde sin egen Faktor paa Stedet; men 
ikke destomindre var Sagen forbunden med mange Besvær
ligheder, idet de Svensksindede naturligvis lagde dem alle 
mulige Yanskeligheder i Vejen. Dog lykkedes det dem at 
opkjøbe et betydeligt Forraad Geværer og Kugler og faa disse 
indskibede i et større og et mindre Skib, der laa ved Vlie. 
I Februar Maaned gik saa Henrik Bjelke under Sejl og kom 
til Danmark i Marts med sine Vaaben og en Del Officerer, 
hovedsagentlig vistnok Landsmænd 1).

De hollandske Myndigheder havde i Begyndelsen ikke 
gjort noget videre Skridt for at hindre de Danskes Forholds
regler, men kun betydet Bjelkerne, at der ikke maatte hverves 
andre end Danske. Imidlertid opbød Spiering hele sin Ind
flydelse for at udvirke et Forbud. Det lykkedes ham endeligt 
ogsaa, men da var allerede Henrik Bjelkes Skib afsejlet. 
Sagen havde dog sin Betydning; thi Jørgen Bjelke var bleven 
tilbage og søgte i Forening med nogle andre danske Adels- 
mænd som Peder Juel og Tønne Redtz at fortsætte Hver- 
vingerne. Det lykkedes ham ogsaa at overvinde Vanskelig
hederne og hen paa Sommeren at føre et ikke ringe Antal

J) Optegnelser om Jørgen Bjelke i Add. 4to Nr. 386, U. B. Dansk 
Post-Aviisz. Copia aff en SkrifFuelse udaff Skanderborg fra d. 27. 
Februarij. Item (Brev fra Skaane) 8. Martij Anno 1644, 4to. Jvfr 
om Henrik Bjelke Bruun, Curt Adelaer S. 181 ff, og om Jens Bjelkes 
Forhold til Hollænderne Y. Nielsen, Jens Bjelke S. 296—98, og det 
nævnte Hdskr.



Officerer til Norge. Men det var ktm sket ved en snild Be
nyttelse af Omstændighederne; thi Forbudet hestod, og Myn
dighederne havde blot set igjennem Fingre med dets Krænkelse1).

Alt, hvad der udrettedes fra dansk Side, var dog kun af 
ringe Betydning, naar man sammenligner det med Resulta
terne af de lignende svenske eller svensksindede Bestræbelser, 
hvad enten man tænker paa Udbyttet for Krigens Gang eller 
paa det Lys, der derved kastedes over Nederlandenes Stilling 
til de to nordiske Modstandere.

Hvad Marselis og Bj elkerne vare i denne Henseende for 
Danmark, var Louis de Geer for Sverig, men rigtignok i en ganske 
anden Maalestok. I den første Halvdel af Januar havde han 
indskibet sig i Kalmar og kom i Februar til Holland2). 
Han indsaa strax, at der for Øjeblikket ikke var noget at 
vente hverken af Frederik Henrik eller af Generalstaterne, og 
satte sig derfor i den ivrigste Bevægelse for ad privat Vej 
at fragte Skibe og hverve Søfolk; thi hans Hensigt var ikke 
nogen mindre end at skabe en hel Flaade, som han vilde føre 
til Undsætning for det Land, som havde givet ham et nyt og saa 
indbringende Hjem. Han havde mægtige og rige Forbindelser, 
og han var fremfor alt i Besiddelse saavel af store Midler 
som af betydelig Kredit. Selv betragtede han desuden Sagen 
ikke alene som en politisk Idræt, der tiltalte ham — »je suis 
le marchand converti en homme de guerre«, skrev han fra 
Amsterdam til Sverig3), — men tillige som en storartet Forret
ning; de Udgifter, han satte sig i, vare kun Forskud til den 
svenske Regering, som han haabede at faa rigeligt erstattede; 
at han senere ikke opnaaede en saadan Erstatning i den Ud
strækning, han havde ventet, vidste han ikke dengang4).

De betydelige Foranstaltninger, de Geer traf, vakte na
turligvis stor Opsigt. De forskjellige politiske Partier i Neder

Add. 4to Nr. 336. Spiering til Generalstaterne, 14. Jan., 8., 24., 29. 
Febr., 1., 4., 14. og 18. Marts. Generalstaternes Resolutioner, 25—27. 
Febr., 1., 4., 5. Marts. Hollands sekrete Resolutioner, 12., 19., 24. 
Marts. Jvfr. Garde S. 191.

2) Gaertner H, 422. Commelyn, Frederick Hendrick van Nassauw, Prince 
van Orangien, zyn Leven en Bedrief, Amsterdam 16ol, H, 156.

3) Geijer IH, 389.
4) Jvfr. herom Handl. ror. Skandin. hist. X lll, 273—76. Geijer HI, 390.
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landene delte sig med Hensyn til deres Opfattelse af, hvor
ledes man skulde gaafrem; hertil kom Uenighed om, hvilken 
Myndighed, der havde Ret til at-skride ind. Først sejrede 
i Generalstaterne den Anskuelse, at man burde forbyde den 
svenske Udrustning, ligesaavel som man havde forbudt den 
danske; det var desuden ikke heldigt at unddrage sig selv et 
stort Antal Skibe og Søfolk, førend man havde taget Beslut
ning om, hvilket Omfang man vilde give sin egen ved den nor
diske Krig fremkaldte Søudrustning. I  Slutningen af Marts 
afgik der Kommitterede fra Haag til Amsterdam for at under
søge Sagen; de opfordrede det derværende Admiralitetskolle
gium til at forhindre, saavel at de Geer hyrede flere Skibe, 
som at de allerede hyrede sejlede ud1). Men de Svensksindede 
i Provindsen Holland vidste at bringe denne Befaling til at 
strande. Medens der hidtil havde været nogen Yaklen selv i 
den nævnte . Provindses Forsamling, vedtog man nu meget 
hurtigt en Indstilling til Generalstaterne om Ophævelse af 
Forbudet, og Hollands bestemte Optræden bevirkede, at Gene
ralstaterne umiddelbart efter, trods Martin Tankes og Frederik 
Gunthers Bestræbelser, sluttede sig til dets Indstilling2). 
Det var den første større Sejr for det svensksindede Parti og 
et virkeligt Brud paa Nederlandenes Upartiskhed.

De Geer havde saaledes frie Hænder til at fortsætte sin 
Virksomhed. Efterat han havde skaffet omtrent 30 Skibe 
tilveje, forlod denne Eskadre under Befaling af Martin Thijssen, 
hidtil Ekvipagemester i Zeeland, i April Maaned Ylie og
satte Kursen mod Elben. Efter nogen Kanonade ved Mun-

*

dingen af denne Flod med det danske Skyts, der var op
stillet der af Statholderen i Gliickstadt, gik Flaaden videre 
nordpaa og lagde sig i Listerdyb3 * * *). Der fandt nu Aftaler

0 Arend III; 5, 481. Hollands sekrete Eesolutioner, 14. April (H. A.).
2) Hollands sekrete Eesolutioner, 15. og 16. April. Generalstaternes 

Eesolutioner, 16. April. Tanke til Generalstaterne, 9I1S, 19/29 Marts, 
15. April (H. A.). Christian IV til Frederik Henrik, 24. Marts 
(Auslånd. Eeg.).

3) Commelyn H, 156 f. Man havde tidligere i Gliickstadt frygtet for,
at de Geers Flaade skulde gaa ind ad Elben og afskære Gliickstadt
Ira Tilførsel fra Hamburg (Kaj Ahlefeldt til Ditlev Eeventlov, 16.
Marts, G. A.).



Sted imellem Admiralen og Feltmarskalk Torstenson, og Me
ningen var, at Eskadren efter at have faaet 800 Bøsseskytter 
ombord skulde sejle Nord om Skagen til Østkysten af Jyl
land og der hjælpe med til Overførslen af de svenske Tropper 
til Fy en. Da var det, at Udførelsen af de betydningsfulde 
Planer strandede ved Christian IY’s Indgriben. Som allerede 
tidligere berørt, afgik han paa Efterretningen om den truende 
Fare med Størstedelen af den ved Goteborg liggende Flaade- 
afdeling til Vesterhavet1). Den 16de Maj fandt saa en skarp 
Træfning Sted, idet Martin Thijssens Eskadre sejlede frem og 
angreb Kongen, men efter en haardnakket Kamp blev saa 
ilde tilredt, at den maatte trække sig tilbage til den saakaldte 
Kongens Havn ved List, hvorhen Christian IV’s Skibe ikke 
kunde forfølge den, dækket som den var af den indtrædende 
Flod. Kort efter Slaget forlod Kongen vel disse Farvande, 
men en anden dansk Eskadre under Ove Gjedde og Pros 
Mund afløste ham hurtigt, og imellem den og Thijssens Flaade 
kom det paany den 24de Maj til et alvorligt Sammenstød, 
der atter endtes til Uheld for Svensk-Hollænderne. Disses 
Tilstand maa i det hele have været meget ynkelig efter de 
gjentagne Kampe; Skibene trængte til at repareres, man 
savnede Vand og Proviant, de Saarede maatte bringes i Land, 
og Matroserne synes at have været tilbøjelige til Mytteri. 
Derfor benyttede Thijssen sig af en Storm, der nødte hans 
danske Modstandere til at søge til Søs, til at slippe ud og 
sejle tilbage til Holland. Saaledes havde de Geers store An- 
strængelser foreløbigt kun ført til Ydmygelser. Hvad der 
havde været en Fare for Danmark, var blevet til en Sejr. 
Indtrykket heraf var heller ikke ringe hjemme i Holland; jo 
større Overraskelsen var, desto større var ogsaa Omslaget i 
Stemningen. Der rejste sig en stærk Bevægelse mod de Geer 
rundt om baade blandt de Familier, hvis Forsørgere eller 
Slægtninge havde ladt deres Liv eller kom kvæstede tilbage, 
og blandt de Forretningsmænd, der stode i merkantil For-

J) Om Efterretningerne til Danmark om de Geers Rustninger jvfr. Ga
briel Marselis til Christ. IV, Amsterdam 26/16 Marts, Korfitz Ulfeldt 
og Chr. Thom. Sehested til Christ. IY, 9. April (Krigsministeriets 
Aflev., Christian IV., C.).



bindelse med ham. I Amsterdam fandt et Opløb Sted mod 
den hidtil saa populære Mand, der maatte dæmpes med 
Magt, og de Geers Kredit sank et Øjeblik betydeligt. Men 
netop under Ulykken maa hans Energi have vist sig kraf- 
tigst; uden at det er muligt nøjere at paavise Sagens 
Gang, lykkedes det ham hurtigt paany at udruste en Flaade, 
over hvilken Martin Thijssen atter fik Kommandoen, og som 
stak til Søs i Juli Maaned1).

Medens saaledes en Privatmand paa egen Haand, men 
dog med Generalstaternes Tilladelse, to Gange sendte en 
Hjælpeflaade til S verig, havde den nederlandske Re
gering endeligt bestemt sig til at afsende særlige Gesandt
skaber til begge de krigsførende Magter. Om selve denne 
Beslutning havde der ikke hersket synderlig Uenighed, men 
derimod vel om Maaden, hvorpaa det skulde ske, og om de 
Instruxer, der skulde medgives dem. De forskjellige politiske 
Anskuelser havde kæmpet derom, og det saameget mere som 
der var gjort de yderste Anstrængelser fra Danmarks og 
Sverigs Repræsentanters Side for at opnaa et gunstigt Resultat.

I Begyndelsen af Marts var Frederik Gunther kommen 
til Holland. Efter et Par Dages Ophold i Amsterdam rejste 
han til Haag og forebragte nu i den følgende Tid en Række 
Indlæg saavel for Generalstaterne som for Provindsen Hol
lands Forsamling, hvori han dels søgte at modarbejde de 
Geer, dels arbejdede for den almindelige Politik2). Hans 
Indlæg vidnede om en ikke ringe Dygtighed; han formaaede 
i dem at faa de vigtigste Punkter frem paa en indsmigrende 
og vindende Maade; han vidste at gjøre Christian IY’s hid
tidige Holdning saa lys som muligt og i de stærkeste Udtryk 
at bryde Staven over Sverigs Fremgangsmaade. Der var 
Fantasi i hans Skrivelser; Interessen maatte vækkes, naar 
han i livlige og plastiske Vendinger paaviste Sverigs Hen
sigter og den fra dette Rige truende Fare. Men hans Evner 
havde øjensynligt deres Begrændsning; ligesaa vel som hans

N  N

’) Se herom Bruuns Afhandling i Danske Samlinger VI, 263 ff. Comme- 
lyn II, 156—57. Timmermann, Oratio S. 20 ff.

2) Fr. Gunthers Indlæg af 16. Marts, 26. Marts (5. April), 25. April, 10. 
Maj. Jvfr. Christ. IV til Gunther og Tanke, 18. Febr. (H. A.).
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Personlighed synes at have været lidet i Stand til at gjøre 
Indtryk1), ligesaa lidt forstod han at beregne Virkningen af 
sine Trusler.

Giinther. begyndte med at opfordre Generalstaterne til 
at understøtte Christian IV. Selvfølgeligt gjorde han sig 
dog ingen Forhaabninger med Hensyn til denne principale 
Paastand, men lagde Vægten paa Forestillingerne om ikke at 
hjælpe Svenskerne, hverken direkte med Vaabenmagt eller 
ved at vedblive at betale Subsidier til Krigen eller endeligt 
ved at tillade deres Rustninger. Han gjorde gjældende, at 
det nu tydeligt nok havde vist sig, hvor megen Sandhed der 
var i Sverigs Forsikringer om, at det kæmpede for Religions
friheden i Tydskland. Det var Herredømmet paa Østersøen 
og dens Kyster, som var dets Formaal. Af Østersøens syd
lige Kyster havde det Magten over hele Strækningen und
tagen Liibeck og Preussen; nu gjaldt det at udvide Be
siddelsen over den øvrige Del af Kredsen; det var den Brud, 
om hvilken man anstillede denne blodige Dands. Og naar 
den svenske Regering talte om at kæmpe for Handelens 
Frihed, da var det kun en Maskerade, der opførtes. Thi det 
havde jo allerede længe været klart, at Sverig netop selv 
gjorde alt for at hindre denne Frihed; Sundtolden var langt
fra saa stor som den Told, der var paalagt i Pillau, og som 
i saa høj Grad fordyrede Brødpriserne i Nederlandene; op- 
naaede man nu ved Hollændernes egne Midler og eget Blod 
at sikre sig Herredømmet over hele Østersøen, da vilde snart 
nye Toldpladser og nye Kasteller vise, hvorledes Svenskerne 
vilde behandle disse Landes Indbyggere og alle andre Nationer 
paa deres Pillausk. Fra disse Advarsler imod Sverig gik 
Giinther over til paa det alvorligste at fraraade Nederlænderne 
at blande deres egne mulige Klager mod Danmark sammen 
med Sverigs. Havde de Klager at fremføre, da vilde de staa 
sig meget bedre ved at fremføre, dem alene paa en forsonlig 
og venskabelig Maade; thi Kongen af Danmark vilde langt 
lettere findes villig til at gjøre Indrømmelser af sig selv, 
end naar de maatte synes Verden at være aftvungne ved

»Le bon petit Giinther« kalder den franske Eesident i Haag Brasset 
ham i et Brev til Borté af 11. Marts (Bibi. nation.).



paatænkte krigeriske Foretagender. Men skulde Nederlandene 
trods alt støtte Sverig, da maatte han minde dem om, at 
Krigenes Udgang altid var tvivlsom, og at Christian IV 
desuden i saa Fald kunde blive nødt at søge sig Hjælp og 
Bistand, hvor han kunde finde den, og vilde være undskyldt 
for Gud og hele Verden med Hensyn til, hvad der kunde 
følge paa.

Imod Gunthers Overtalelser satte nu Spiering de yderste 
Anstrængelser. Han appellerede til Forbundet af 1640, 
brugte Henvisninger til Sverigs Magt, forklarede, hvorledes 
Svenskerne ved Besættelsen af Helsingborg i Virkeligheden 
blokerede Sundet, hvilket burde være en Grund mere for 
Nederlænderne til ikke at betale Sundtold, truede med, at 
Spaniens Magt vilde stige ved Danmarks Sejr, og søgte sær
ligt at mistænkeliggjøre Christian IV ved at minde om tid
ligere Ytringer af ham, der gik ud paa, at hans ældre Trak
tater slet ikke vare afsluttede med Generalstaterne, men med 
Kongen af Spanien som Landets Fyrstex).

Det er vanskeligt at afgjøre, hvem af de to Modstandere 
der gjorde mest Indtryk: Gunther ved sine Profetier om, 
hvad Fremtiden vilde bringe for Farer — Profetier, som 
langtfra vare uden Grund —, Spiering ved sin sikre Hen
visning til Nutiden. Derimod vides det, at Frederik Gunther 
ikke har været heldig med sine Trusler om, hvad hans Konge 
vilde gjøre, hvis Nederlandene stillede sig ugunstigt til ham. 
Ganske vist havde han her, i det mindste officielt, ikke nævnet 
Nederlandenes egen Fjende, Spanien, som Danmarks mulige 
Forbundsfælle; tvertimod var det egentligt kun en Sammen
slutning mellem Danmark, Polen, Moskau, Brandenburg og 
Hansestæderne, som han havde antydet, men ikke desto 
mindre opfattedes hans Ord som sigtende i den førstnævnte 
Retning. Skjøndt Christian IV jo virkeligt havde afslaaet 
Tilbudet om Hjælp fra Statholderen i Brussel, gik der Ryg
ter om, at der i Dunkerque udrustedes omtrent 90 Skibe, 
hvoraf en Del antoges at være bestemt til Danmark2), og 
nogen Tid efter meldte ogsaa Cracau hjem fra Helsingør, at

0 Spiering til Generalstaterne, 12. Maj (H. A.). Jvfr. Aitzema V, 636 f.
2) Cappelen II, 70.
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de danske Ministre havde ytret, at naar Kongen i sin store 
Nød blev forladt af sine Naboer, vilde han se sig nødt til 
at henvende sig om Hjælp til Spanien, ja til selve Tyrkerne, 
og lade dem røve og plyndre i Østersøen mod nederlandske, 
svenske og andre Skibe efter deres eget Forgodtbefindende, 
om der saa skulde vendes op og ned paa alting og Handel 
og Skibsfart gaa helt til Grunde1). Det var slige Udsigter, 
som man ogsaa frygtede i Gunthers dunkle Vendinger, og 
som frastødte Gemytterne mere, end de skræmmede2).

Imidlertid gik der mere end to Maaneder hen, før Gun- 
ther i Maj fik noget endeligt Svar. I det fastholdtes det 
tidligere Tilbud om Mægling, men forøvrigt var Resolutionen 
noget tveægget. Der meddeltes om det med Sverig 1640 
afsluttede Forbund; i Henhold til det havde Sverig dristet 
sig til at kjøbe og befragte Skibe i disse Lande og forsyne 
dem med Krigsforraad og Folk, men det benægtedes, at dér 
var givet nogen egentlig Bevilling dertil. Derimod under
rettede man Gunther og Christian IV om, at man paa Grund 
af Faren for, at denne vilde søge Alliance med Staternes 
Fjender, havde besluttet sig til at sende et større Antal 
Orlogsskibe end sædvanligt med Handelsflaaden som Konvojer 
til de nordiske Farvande. Der var i det sidste noget ilde
varslende, og det var kun en tarvelig Erstatning, at Frederik 
Gunther som Gave erholdt en Guldkjæde til en Værdi af 
600 Gylden3).

Det var kun i lidet, at Svaret til Gunther havde løftet 
Sløret for den nederlandske Regerings Beslutninger. Men der 
kunde ogsaa saameget mindre være Tale derom, som man 
endnu ikke var kommen til Enighed om dem og i al Fald 
ønskede at omgive dem med Hemmelighedsfuldhed.

Paa Generalstaternes Opfordring havde de forskjellige 
Stater tidligt paa Aaret givet sig til at undersøge Traktaten 
af 1640. Man var imidlertid selv i Holland hurtigt kommen 
til det Resultat, at den ikke under de nuværende Forhold * *)

x) Cracau til Generalstaterne, 12. Juni (H. A.).
*) Aitzema Y, 636.
®) Comxnelyn II, 158. Generalstatemes Resolutioner, 27. Maj. General

staterne til Christ. IV, 27. Maj (Reichstags-Acta Nr. XVIII B).



kunde forpligte til umiddelbar aktiv OptrædenJ). Stemningen 
rundt om havde samlet sig om Prindsen af Oraniens Forslag, 
der gik ud paa at sende Ambassader til Danmark og S verig 
og lade dem ledsage af et betydeligt Antal Orlogsskibe. 
Meningerne havde været noget delte om disses Styrke; Hol
land vilde have nogle flere, Prindsen vistnok nogle færre; 
Holland tænkte paa eventuelt at lade dem optræde fjendtligt, 
Prindsen maaske nærmest kun paa Konvojeringen af Handels
skibene. Man var dog enedes om et Antal af 42, og Gesandterne 
bleve udnævnte; der skulde afgaa tre til hvert Rige, og der 
toges dertil Cornelis van Beveren og Andries Bicker, Med
lemmer af de Kommitteredes Raadskollegium, Gerard Schaap, 
Borgemester i Amsterdam, Albert Sonck, Medlem af Stats- 
raadet, Cornelis van Stavenisse, Raadspensionær i Zeeland, og 
Joachim Andreae, Hofraad. Da Beveren bad om Fritagelse, 
afløstes han af Jacob de W itt, Borgemester i Dordrecht. 
Witt, Bicker og Stavenisse skulde gaa til S verig, de andre 
tre til Danmark* 2). Deres Hovedinstruxer opsattes i Slut
ningen af April; den for Gesandterne til Danmark talte kun 
om Mæglingen og paalagde dem endog ikke at indblande 
»partikulære Sager« i den for ikke at give Anledning til For
sinkelse; i den for Gesandterne til Sverig hed det, at de 
skulde opfordre den svenske Regering til at lade Vaabnene 
hvile og rømme Danmark, saasnart dette Rige afstod fra Be
sværingerne af den svenske og nederlandske Handel; desuden 
skulde man tilstræbe ved Fredsforhandlingerne at faa sluttet 
et Sikkerhedsforbund (ligue guarantie) mod den af de tre 
Stater, der imod Freden krænkede Handelens Frihed3). Men 
man var paa det rene med, at der hertil skulde slutte sig 
en nærmere og hemmelig Instrux, som skulde give nøjere 
Anvisninger vedrørende Varetagelsen af Nederlandenes 
egne Interesser. Med Hensyn til disse trængte snart den 
Anskuelse igjennem, baaren oppe af Provindsen Holland og

!) Hollands sekrete Eesolutioner, 12. Marts.
2) Arend III; 5, 478, 480, 482. Generalstaternes Eesolutioner af 80. 

April og 27. Maj.
3) Instruxer af 7. Maj (Ny kgl. Saml. Pol. Nr. 629, K. B. Dette Ma

nuskript indeholder de nederlandske Gesandters Beretning om deres 
Eejse til Danmark og Sverig med forskjellige Bilag).



særligt af Staden Amsterdam, at man skulde opfordre S verig 
til ved Underhandlingen at antage sig Nederlandenes Sag 
som sin egen og arbejde paa Gjenoprettelsen af selve 
Speierfreden. Det var et Nederlag for den danske Politik, 
der jo netop havde ønsket Særunderhandlinger med General
staterne, og som selvfølgeligt aldeles ikke kunde gaa ind paa 
nogen Toldfod fra 1544. Paa den anden Side var det ganske 
vist ogsaa langtfra det, som S verig vilde; thi det syntes jo, 
som om Nederlandene kun vilde benytte S verig til deres For- 
maals Opnaaelse og ikke selv yde nogen Hjælp. Imidlertid 
afhang dette i en betydelig Grad af, hvilke Tvangsforholds
regler, man besluttede at tage imod Danmark. Men her 
hørte Enigheden indenfor de nederlandske Statsmyndigheder 
op. Det Spørgsmaal, der laa for, var, om de nederlandske 
Handelsskibe skulde betale Sundtold eller ej. Det var paa 
et Forbud herimod, at Spiering og tillige Sverigs Gesandt i 
Paris Hugo Grotius rettede deres Anstrængelser *), og Pro
vindsen Holland stillede i Begyndelsen af Maj, tilskyndet af 
Amsterdam* 2), det Forslag til Generalstaterne, at Skibene ikke 
skulde betale Sundtold, men indskrænke sig til en simpel 
Angivelse af hvilke Varer der vare indladede. Dette mod
satte Prindsen sig imidlertid paa det bestemteste, Majoriteten 
af Staterne sluttede sig til ham, og man vedtog, at Kjøb- 
mændene foreløbigt skulde holde sig til det Reglement, som 
Overenskomsten af 1641 havde indført3). Hermed var dog 
Knuden ikke løst. Det lykkedes nemlig Holland at faa ind
ført i Udkastet til den hemmelige Instrux nogle Bestemmelser, 
som kunde komme til at gjøre denne Beslutning illusorisk. 
Det hed i Paragraferne 9 og 10, at hvis Svenskerne ikke 
vilde tillade Skipperne at betale Sundtold, undtagen at de 
ogsaa betalte en lignende Afgift til dem, og hvis de vare 
stærke nok til at paabyde dette, da skulde man rette sig 
derefter under. Protest og undlade at betale, og vilde Dan

*) Generalstaternes Resolutioner, 15. Juni. Brandt en Cattenburgh S. 363.
2) Beslutninger af Amsterdams Raad, 8. og 11. April (Vreede, Inleiding 

tot eene geschiedenis der Nederlandschen diplomatie I, Beil. S. 12 f).
3) Hollands sekreté Resolutioner, 11. og 12. Maj. Generalstaternes 

Resolut., 11. og 12. Maj.



mark ikke finde sig heri, da skulde Konvojilaaden, som ellers 
skulde blive liggende ved Lappen, bringe Skibene med Magt 
til Østersøen enten gjennem Sundet eller Beltet. Det var 
om disse Paragrafer, at der rejste sig den største Uenighed. 
Thi efterat man havde udnævnt Kommissærer til at høre 
den ved Hæren værende Prinds af Oraniens Mening om for- 
skj ellige andre Bestemmelser i den hemmelige Instrux, ud
talte han sig uopfordret imod de nævnte Paragrafer og for 
at foreslaa Christian IV, at Skibene skulde afgive en Er
klæring om at betale ved Tilbagerejsen; hvis Kongen ikke 
gik ind herpaa, skulde man føje sig og betale efter Toldfoden 
af 16411). Provindsen Frislands Deputerede sluttede sig til 
Prindsen, men Holland rejste den bestemteste Modstand der
imod. Der fandt nu vidtløftige Forhandlinger herom Sted 
indenfor Generalstaterne, men Resultatet blev et Nederlag for 
Prindsen. Paragraferne bleve staaende2). Ogsaa om et andet 
Punkt havde man været uenig. Det gjaldt Spørgsmaalet om, 
hvad man skulde gjøre med Hensyn til Christian IV’s For
bud mod Handelen paa de svenske Havne. Prindsen havde 
her tilraadet, at man foreløbigt skulde lade sig nøje med at 
faa Tilladelse til Handelen paa Konigsberg, Narva og Reval, 
hvad Kongen var villig til at indrømme, og forhandle videre 
om de andre Havne; men det blev vedtaget, at Sejladsen 
paa Sverig skulde tvinges igjennem mod Kongens Forbud; 
dog tilføjedes imod Hollands Ønske, at det kun skulde ske, 
hvis Antallet af Skibe gjorde det Umagen værdt3).

Saa blev da Instruxen endeligt vedtagen den 15de Juni i 
Generalstaternes Forsamling4), og tolv Dage efter afsejlede

__________ -i

Gesandterne fra Vlie ombord paa den Konvoj eskadre, der 
under Befaling- af Admiral Witte Corneliszoon de With skulde 
ledsage den ikke mindre end 700'Skibe store Handelsflaade

0 Generalstaternes Resolutioner, 4., 5., 10. Juni og en unævnt Dag 
(H. A. og Ny kgl. Saml. Fol. Nr. 629). Generalstaternes Kommis
særer til Generalstaterne, 13. Juni (H. A.).

2) Frislands Kommitteredes Erklæring, 6. Juni. Hollands sekrete Re
solutioner, 20., 21., 22., 23. Juni (H. A.).

3) Hollands sekrete Resolutioner, 26. Maj (H. A.). Arend III; 5, 521 f.
4) Instruxen af 25. Juni (Ny kgl. Saml. Fol. Nr. 629).



til Norge og Sundet1). Yed Skagen skiltes de Gesandter, 
der skulde til Sverig, fra dem, der skulde til Danmark, og 
toge Kursen over ad Goteborg til. De fandt imidlertid Ad
gangen til denne Stad blokeret af danske Krigsskibe og først 
efter forskjellige Forhandlinger med Hannibal Sehested som 
Øverstbefalende for den danske Krigsmagt i denne Egn og 
efter at have maatte finde sig i at gjøre en betydelig Omvej 
naaede de Goteborg og fortsatte derpaa Rejsen til Stockholm, 
hvor de ankom den 23de Ju li2).

Man havde i Sverig ingenlunde med Glæde erfaret om 
Generalstaternes Beslutning at tilbyde deres Mægling i den 
nordiske Krig. Det var ikke den Art Medvirkning, man 
havde haabet. Man følte, at det var en Udvej fra Neder
lændernes Side for at unddrage sig de Forpligtelser, som 
Forbundet af 1640 rimeligvis kunde paalægge dem, man op
fattede det som et Forsøg paa at opkaste sig til Voldgifts
dommere og paalægge Sverig Love, som et Middel til at sikre 
sig Toldfriheden i Sundet uden at sætte deres egen Magt ind 
derpaa. Men paa den anden Side stod det klart for den 
svenske Regering, at den ikke uden Fare for at kaste Neder
lænderne over i Danmarks Arme kunde undlade at antage 
deres Mægling, naar den tilbødes. »Man maa sige til Hol
lænderne« , ytrede Axel Oxenstjerna i Rigsraadet i April 
Maaned, »at de ere os velkomne, skjøndt de ikke ere det, og 
bede dem kooperere til Navigationens Frihed«3).

Faa Dage efter de nederlandske Gesandters Ankomst til 
Stockholm aabnedes Underhandlingerne med dem. Den 
svenske Regering erklærede sig hurtigt villig til at antage 
den tilbudte Mægling4), og man talte allerede strax om et 
Sted mellem Halmstad og Laholm som passende til Freds
mødet. Snart viste det sig dog, hvilken Uoverensstemmelse 
der var tilstede. Det havde mindre at betyde, at man en

J) Commelyn II, 159. Aitzema V, 741. Om Handelsflaadens Størrelse 
se Gesandterne til Generalstaterne, 16. Juli (Ny kgl. Saml. Fol. Nr. 629).

2) Aitzema Y, 742 f.
*) Den svenske Kigsraadsprotokol, 28. Marts, 11., 26., 27. April.
4) Det svenske Rigsraads Erklæring af 80. Juli (H. A.).



Tidlang stredes om Excellencetitlen til Gesandternex) ; det 
vigtigste var, at man fra svensk Side ønskede at opnaa et 
virkeligt Forbund, hvorved Nederlænderne ikke alene bandtes 
til at samvirke diplomatisk, men aktivt, ikke alene til at er
hverve betryggende Bestemmelser om Forholdene i Sundet, 
men ogsaa til at sikre Sverig en saakaldt Kaution, det vil 
sige Dele af Danmark. Oxenstjerna søgte paa bedste Maade 
at gjøre gjældende overfor Gesandterne, at det vilde blive en højest 
besynderlig Stilling for dem at optræde som Mæglere, naar de 
dog vilde varetage deres egne særlige Interesser, og da Neder
lænderne paa Forespørgsel om, hvad de vilde opnaa, havde 
betegnet Speierfredens Tilbageførelse som Maalet, ytrede han 
sig end mere skeptisk, om dette vilde kunne naas uden 
Vaabenmagt. Særligt skarpe blev dog Forhandlingerne, da de 
Svenske beklagede sig over, at man fandt sig i det af Chri
stian IY udstedte Handelsforbud og endog betalte Sundtold, 
hvorved Danmarks Modstandsevne forøgedes; man truede 
endog med selv at ville forbyde al Handel paa Danmark; 
senere kom hertil Klager, som ogsaa forebragtes af Spiering 
i Haag, over at man nægtede at føre de svenske Skibe med 
Magt gjennem Sundet* 2). De nederlandske Gesandter følte 
sig ikke ret vel ved Situationen; de havde det Indtryk, at 
Sverig besværedes mere ved denne Krig end ved den lang
varige Krig i Tydskland, og at man derfor burde passe paa, 
at der ikke blev sluttet Fred, forinden Nederlandene vare 
bievne tilfredsstillede3). De søgte derfor at opnaa et lige
fremt Løfte af den svenske Kegering om, at dette ikke skulde 
ske, og de stillede til Gjengjæld i Udsigt, at Generalstaterne, 
hvis der ikke opnaaedes Forlig med Danmark, vilde træffe 
Aftaler med Sverig, som det hed, sive intra sive extra me- 
diationem, enten indenfor eller udenfor Mæglingen. Men 
man- var fra svensk Side ikke villig til at lade sig nøje med 
noget, der lignede Talemaader; man lovede vel at tage sig

x) Axel Oxenstjerna bemærkede den 19. Aug. i Eaadet : Kunde vi 
binde dem i en Traktat om Sundtolden og om Kaution, saa maa de 
gjerne hedde Excellencer.

2) Generalstaternes Resolutioner, 20. Septbr., 7. Oktobr. Spiering til 
Generalstaterne, 5. Oktobr. (H. A.).

3) Gesandterne til Generalstaterne, 12. Aug. (H. A.).



af Nederlandenes Sager ved Fredstraktaten, men forpligte sig 
til ikke at slutte Fred, førend de havde opnaaet deres Ønsker, 
det vilde man paa ingen Maade, inden man havde erholdt et 
bestemt Tilsagn om eventuel Krig mod Danmark. Herpaa 
kunde nu Gesandterne efter deres Instruxer ikke gaa ind, 
men tilbøde at ville skrive til Haag efter Ordrer. Oxenstjerna, 
som derved indsaa, at de virkeligt ikke havde hemmelige 
Befalinger om Alliance, truede dem med, at Frankrig paa
skyndede Fredsforhandlingen, og forestillede dem, at de ikke 
i Løbet af hundrede Aar paany vilde faa en saadan Lej
lighed som nu til at opnaa gunstige Yilkaar. Men da Ge
sandterne saa i Oktober Maaned erklærede sig villige til at 
sende en af deres Midte hjem for at trænge paa en imøde
kommende Resolution, lovede Oxenstjerna dem, at man ikke 
under deres Fraværelse vilde slutte nogen Separatfred med 
Danmark førend 1ste Maj eller 1ste Juni -1645; selve Freds- 
forhandlingen skulde kunne begynde en Maanedstid efter den 
25de Januar; han udtalte tillige, at S verig vilde have fri 
Gjennemfart gjennem Sundet, Certifikaterne frie og utaxerede 
uden Inkvisition og de tidligere Forlig fortolkede med Hen
syn til disse Punkter. Enden blev nu den, at ikke en, men 
to af Gesandterne skulde rejse til Holland. Dertil udsaas 
Bicker og Stavenisse; de forlode Stockholm den 1ste De
cember, men kom paa Grund af Modvind først til Haag 
den 15de Januar1).

Imedens Forholdene udviklede sig saaledes i Sverig, vare 
de nederlandske til Danmark bestemte Gesandter, ankomne den 
3die Juli til Lappen. Med Samtykke af Slotsherren paa 

- Kronborg Hans Ulrik Gyldenløve gik de under Salut i Land 
ved Helsingør. I én Henseende gik alt fredeligt og godt. 
Der blev ikke Tale om Anvendelse af den hemmelige In- 
struxs § 9, thi da der ingen svenske Skibe var i Sundet, 
fulgte det af sig selv, at de ledsagende Koffardiskibe uden 
Indvendinger betalte den sædvanlige Sundtold2). Derimod * *)

9 Om Gesandtskabet i Sverig se: Aitzema Y, 743 ff. Arend III; 5, 
524 ff. Gesandternes Bapport (Ny kgl. Saml. Fol. Nr. 629). Den 
svenske Bigsraadsprotokol, 16., 24., 26., 31. Juli, 1., 7., 22., 23. Aug., 
3., 10., 12., 31. Oktobr., 4. Novbr.

*) Aitzema V, 746 f.
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rejste der sig alvorligere Vanskeligheder paa et andet Punkt. 
Allerede længe havde man i Kjøbenhavn været misfornøjet 
med Efterretningerne om, at en stor Orlogsflaade skulde af- 
gaa som Konvoj eskadre; Christian IV’s Ministre „havde udtalt til 
Cracau, at man vilde betragte et sligt Skridt som et fjendtligt 
og angribe Flaaden, selv om Kongens egen Styrke ikke skulde 
være saa stor som Hollændernes1). Da nu Begivenheden 
virkeligt var indtraadt, og baade Cracau og Gyldenløve havde 
givet Meddelelse herom til Kjøbenhavn, ytrede sig den største 
Misfornøjelse ved Hoffet. I gjentagne Skrivelser opfordrede 
Korfitz Ulfeldt Gesandterne til at give Skibene Ordre til at 
vende tilbage: den store Flaades Ankomst var noget nyt, idet 
man ellers kun plejede at bruge en 9—10 Skibe til Konvoj, 
den var tillige en Krænkelse af Kongens Højhedsret paa hans 
Have og Strømme, og ingen Stat vilde kunne finde sig i, 
at fremmede paa den Maade med væbnet Magt vilde paa
lægge den Love paa dens eget Gebet. Ulfeldt gik saa vidt, 
at han slog paa, at man kun havde gjort det for at nøde. 
Danmark til ikke at taale det og saaledes fremkalde 
Krigen2). Imidlertid rejste Prinds Christian fra Kjøbenhavn 
til Helsingør, tog Flaaden i Øjesyn og lod gjøre de neder
landske Gesandter lignende Forestillinger. Og Gesandterne 
lode sig forskrække. Uden at indhente nogen Ordre fra deres 
Herrer gave de største Delen af Flaaden Befaling til at 
strejfe om mellem Skagen og Goteborg og op ad Norges 
Kyster; kun et ringe Antal Skibe holdtes tilbage ved 
Helsingør3).

Nogen Tid efter afgik Gesandterne til Kjøbenhavn; de 
bleve her modtagne med megen Yenlighed4); men nogen 
virkelig Underhandling var der foreløbigt aldeles ikke Tale 
om at faa i Gang. Sagen var, at Kongen jo var fraværende, 
ombord paa sin Flaade i Østersøen. Gesandterne anmodede 
vel om, at det maatte tillades dem selv at rejse ud og træffe

x) Cracau til Generalstaterne, 21. Maj (H. A.).
2) Ulfeldts Skrivelser af 16. (6.) og 8. Juli (Ny kgl. Saml. Fol. Nr. 629).
3) Aitzema V, 747.
4) Om deres Beværtning se Sekretæren Cornelis van der Heydens Be

retning (H. A.).



Kongen paa Søen, men denne Anmodning blev afslaaet. 
Dog blev Ventetiden snart for lang, man maatte søge en 
Udvej, og man enedes da med Christian IV’s Samtykke1) om, 
at de skulde modtages i Audiens af Prindsen, skjøndt deres 
Kreditiver kun løde paa Kongen. Den 7de August fandt da 
Audiensen Sted. Prindsen opfordrede dem til at overgive 
deres Proposition skriftlig; dette gjorde de den næste Dag 
og udbade sig tillige en ny Audiens for nærmere at forklare 
forskjellige Punkter. Denne berammedes til den 9de August2). 
Men den kom ikke i Stand. En ejendommelig Begivenhed 
bragte Gemytterne ude af Stemning dertil.

Man havde i nogen Tid været klar paa, at Kampene i 
Listerdyb ikke havde fjernet den fra de Geers Skibe truende 
Fare. Man vidste, at Flaaden atter var undervejs, og at der 
denne Gang ingen Eskadre var i Vesterhavet eller Kattegat 
for at standse den. Man var paa en Gang spændt paa dens 
Komme og i høj Grad forbitret paa de »Svensk-Hollændere«, 
som man kaldte dem, der vare ombord eller støttede den3). 
Nede fra Østersøen udstedte Christian IV den 7de August 
en Befaling om, at alle, som tjente de Geer imod Danmark, 
skulde fængsles4). Men to Dage efter, den 9de August, viste 
Admiral Thijssen sig med 22 Orlogsskibe og nogle Brandere 
foran Kronborg. Klokken 10 om Formiddagen passerede han 
langsmed den skaanske Kyst forbi Fæstningen; der faldt 
Skud fra denne, Skibene besvarede dem, men noget alvorligt 
Sammenstød fandt ikke Sted. Ud paa Aften lagde Flaaden 
an ved det af Svenskerne besatte Landskrona; men den næste 
Morgen stod den atter sydpaa5). I Kjøbenhavn var alt 
kommet i det livligste Røre; mange tusinde Mennesker stim
lede op paa Voldene, vovede sig op i Taarnene og paa høje 
Huse eller kjørte med Kalescher og Karosser ud til Amager. 
Allevegne hørtes Udbrud af Harme og Forbitrelse; man ind
skrænkede sig ikke til at udstøde Forbandelser mod de Geer

9 Christ. IV ’s egh. Brev til Chr. Thom. Sehested, 29. Juli.
2) Aitzema V, 748—50.
3) Cracau til Generalstaterne, 14. Aug. (H. A.).
4) Nytt forråd af aldre och nyare handlingar rorande nordiska historien 

I, 51 f.
5) Cracau til Generalstaterne, 21. Aug. (H. A.).



og hans Folk; det var selve Nederlandenes Regering og dens 
i Kjøbenhavn værende Gesandter, som man lod det gaa ud 
over. Rundt om hed det, at Hollænderne havde Skylden, de 
havde udrustet Flaaden, til deres Havne var den søgt til
bage, dér var den bleven repareret, og derfra var den for 
anden Gang løben ud; Hollænderne vare Forrædere, de havde 
Freden i Munden, men Sværdet i Haanden. Ingen Hollænder 
kunde gaa i Fred paa Gaden, ja selv Gesandterne betragtede 
deres Liv som truet1). Sagen var jo ogsaa i Virkeligheden 
den, at Martin Thijssens Gjennemsejling betød meget mere 
end en øjeblikkelig Fare; den var Grundskudet mod den 
Illusion, man længe havde svævet i, om at Kronborg vilde 
være i Stand til at spærre enhver fjendtlig Passage; den var, 
som en samtidig Forfatter bemærkede, en Aabenbarelse af 
den store Hemmelighed, at Sundet kunde passeres imod 
Kongen af Danmarks Villie2). Imidlertid var den svensk
hollandske Flaade kommen i Kamp først med de Pramme 
eller Blokskibe, som laa i Drogden, og derefter lidt syd for 
Dragør med en Del af selve den danske Flaade, ombord paa 
hvilken Christian IV befandt sig. Men Resultatet blev kun, 
at, omend Thijssens Eskadre maaske led noget Tab, kunde 
den dog vedblivende efter sin Hensigt styre sin Kurs ned i 
Østersøen3).

Bevægelsen i Kjøbenhavn lagde sig ikke strax; den var 
endnu levende, da Kongen nogle Dage efter ankom til Hoved
staden4). Ikke destomindre træffe vi ham og hans Ministre 
langtfra utilbøjelige til at indlade sig paa alvorlige Under
handlinger med Nederlænderne. Situationen var jo heller

*) Cornelis van der Heydens og Gerard Schaaps Beretninger. Witte 
Corneliszoon de With til Generalstaterne, 28. Aug. (H. A.).

2) Jvfr. Jacobus Stypinann, Gratulatio panegvrica ad principem ac do- 
minam Christinam de felici novi regiminis auspicio et prima thrium- 
phati maris victoria, Gryphiswald 1645.

3) Cracau til Generalstaterne, 21. og 25. Aug. (H. A.). Bruun, Slaget 
paa Kolberger Heide S. 167 ff.

4) En Beretning om et Sammenstød d. 13. Aug. i et Værtshus ved 
Børsen mellem en Student Christen Skiønning og to Skippere, der 
anklagede den første for at have talt haanligt om Kronborg, Pram
mene og Flaaden, findes i Acta Consistorii for 14. Aug.
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ikke af den Beskaffenhed, at den tillod at afvise disse. Det 
havde jo netop vist sig, hvor ringe den Hjælp var, der kunde 
ventes fra Kejseren. Den svenske Østersøflaade var und
sluppen fra Kielerfjord, og efter Affæren i Sundet var der 
Udsigt til, at den vilde forene sig med Thijssens Eskadre. 
I Landet selv traadte det hyrdefulde ved Krigen stadigt 
stærkere frem. Indtægterne formindskedes, Udgifterne stege, 
Indkvarteringen og Underholdet af Soldaterne trykkede haardt, 
Rigsraadet og Stænderne stredes om Skattepaalægene*). Nu 
meldte ogsaa Gesandterne, at Sverig havde antaget deres Mæg
ling * 2). Hvor farlig end denne var for Danmark, langt værre 
vilde det være, hvis Generalstaterne paa Grund af et Afslag fra 
dansk Side forenede sig med Sverig. Under disse Forhold 
bestemte Christian IY sig til at bekæmpe den Misstemning 
mod Nederlandene, som han selv uden Tvivl nærede fuldt saa 
stærkt som nogen af hans Undersaatter, og prøve paa at stille 
sig venligt til dem, uden derfor at opgive sine Klager over
de Geer og hans Rustninger3).

Allerede Tanke og Giinther havde jo forsøgt paa at ind
lede særskilte Underhandlinger for at skille Nederlandenes 
Klager fra S verigs. Denne Traad blev nu optagen i Kjøben- 
havn, og den Mand, der gjorde Begyndelsen, var ingen anden 
end selve Rigshofmesteren Korfitz Ulfeldt. Under en Sam
tale med Gesandterne den 15 de August begyndte han med 
at lade falde Antydninger om, at der var ikke nogen Magt, 
som bedre end Nederlandene kunde tvinge Sverig til at over
holde Freden, hvis en saadan kom i Stand; han vidste, til
føjede han, imidlertid vel, at der manglede noget i Forholdet 
mellem Danmark og Nederlandene til at bygge paa ved en 
slig Overenskomst, men han troede ganske vist, at der ved 
Underhandlinger mellem dem vilde kunde opnaas Enighed 
om saadanne Toldlister og øvrige Betingelser, at al Skinsyge 
og al Misforstaaelse vilde kunne fjernes for Fremtiden. Ul
feldt lagde til, at det altid havde været hans Raad, at Dan
mark skulde stille sig paa en venskabelig Fod overfor Neder-

1) Jfvr. Cracau til Generalstaterne, 28. Maj, 4., 12. Juni (H. A.).
2) Breve af 21. og 24. Aug. (Ny kgl. Saml. Fol. Nr. 629).
3) Aitzema V, 754.



landene; for dette havde ogsaa hans Fader virket i sin Tid som 
Afsending til Haag, og det havde kun været to eller tre 
ledende Mænd, som nu vare døde, der havde været en væ
sentlig Hindring for et bedre Forhold; Sagerne havde nu 
staaet anderledes, hvis den ulykkelige Krig ikke var kommen 
imellem 1).

Som det vil ses, havde Ulfeldt givet disse Ytringer en 
vis personlig Karakter. Han havde fremstillet sig selv som 
den stadige og oprigtige Talsmand for en nederlandsk-venlig 
Politik og skudt Skylden for den modsatte Retning over paa 
nogle afdøde, som han maaske dog vilde have været i For
legenhed med at betegne nærmere. Disse Udtalelser have 
vistnok maattet overraske de nederlandske Gesandter noget. 
Det var jo tvertimod Ulfeldt, som altid — og sikkert ikke 
uden Grund — var gaaet og gjaldt for Tilhsengeren af 
Kongens Sundtoldpolitik, det var ham, som de hollandske 
Kjøbmænd havde betragtet som deres værste Fjende næst 
Nikkel Kock, og endnu under Gesandternes Ophold i Kjøben- 
havn havde en Borger fra Amsterdam klaget til dem over, 
at Ulfeldt havde behandlet ham paa den brutaleste Maade 
og kaldt ham for en Forræder og en Skjælm, der var værdig 
til at hænges2). Sagen forholdt sig ikke heller saaledes, som 
Ulfeldt fremstillede den, men det, som i Virkeligheden var 
Tilfældet, var, at der var i Færd med at forberedes et Om
slag i Korfitz Ulfeldts politiske Meninger. Han, der hidtil 
havde været Tilhænger af en Politik, der tillagde Neder
landenes Stilling til Danmark altfor liden Betydning, var i 
Begreb med at gaa over til en anden Opfattelse.

At han imidlertid ikke havde handlet paa egen Haand ved 
at indlede disse Samtaler med Gesandterne, fremgik af de 
følgende Dages Forhandlinger. Efterat Gesandterne havde 
svaret noget undvigende paa Rigshofmesterens Forebringende 
med Henvisning til den »ligue guarantie« mellem Neder
landene, Sverig og Danmark, som deres Instrux talte om, 
udnævnte Christian IV Just Hog, Gregers Krabbe og Ditlev 
Reventlov til som Kommissærer at forhandle med dem. Da

*) Gesandternes Eapport under 25. Aug.
2) Gesandternes Eapport under 7. Aug.



Gesandterne derpaa gave sig til at klage til disse over nye 
Toldpaalæg i Norgex), grebe Kommissærerne Lejligheden til 
at ytre, at det var dem kjært at kunne komme til at kon
ferere med dem om Tolden; de vidste vel, at Svenskerne 
havde gjort alt for at fremstille, hvad der hørte dertil, i et 
saa hadefuldt Lys som muligt, og for at faa Generalstaterne 
til at forebringe deres Klager ved Fredsunderhandlingen; men 
derved vilde denne sandsynligvis blive uden Kesultat; deres 
Konge tilbød dem derimod en separat Forhandling, hvis de 
havde noget at bringe frem. Men Gesandterne lode sig ikke 
ved dette Forslag aflede fra deres Instrux; de svarede, at 
deres Opgave var at befordre Freden mellem de to nordiske 
Kroner; forøvrigt vilde alle Lettelser af Toldafgifterne og alt, 
hvad der fjernede Hindringerne for Sejladsen, stedse være dem 
behageligt* 2).

Christian IV havde saaledes i denne Henseende foreløbigt
ikke udrettet noget; der forelaa for Øjeblikket ingen anden

*

Mulighed end at antage Generalstaternes Mægling, hvilket 
saa skete den 31te August3). Men ogsaa til en a,nden Ind
rømmelse bekvemmede Kongen sig, skjøndt han lige til det sidste 
havde modsat sig den. Den 4de September gav han sit Sam
tykke til, at nederlandske Skibe indtil Aarets Udgang maatte 
sejle paa alle svenske Havne med Undtagelse af de blokerede; 
dog maatte de ikke føre svensk Gods og ikke heller Kontra
bande, hvilket Begreb defineredes som Geværer, Krudt, Muni- 
tion samt Skibsberedskab4).

Der var vistnok en Omstændighed, der bevirkede, at 
Christian IV med mindre Ængstelse antog Generalstaternes

*) Jvfr. om disse Skrivelser fra 17 Skippere til Raadet i Amsterdam, 
Oktbr. (?) 1644, og Generalstaterne til Gesandterne, 17. Novbr. 
Generalstatérnes Resolutioner, 31. Oktbr., 17. og 24. Novbr. (H. A.).

2) Gesandternes Rapport under 30. Aug. og deres Skrivelse til General
staterne af 2. Septbr. (Ny kgl. Saml. Fol. Nr. 629).

3) Chr. IY’s Erklæring af 81. Aug. (H. A.).
4) Chr. IY’s Erklæring af 4. Septbr. (Ny kgl. Saml. Fol. Nr. 629) og 

Brev til Tolderne i Sundet af 5. Septbr. (Sjæll. Tegn.). Jvfr. Ge
sandterne til Kongen, 2/12 Septbr. (Holland Nr. 70), og til General
staterne, 17. Septbr. (H. A.).



Mægling, end selve disses Holdning kunde give Anledning til, 
og det var, at han samtidigt ogsaa antog en anden Magts 
Mægling, hvis Interesser ganske vist ikke faldt sammen med 
Nederlandenes, selv om ogsaa dens Upartiskhed i andre Hen
seender kunde betvivles.

Yed Krigens Udbrud havde saavel Danmark som Sverig 
henvendt sig til Frankrig med Forestillinger. Christian IY 
havde udtalt sin Fortrøstning til, at Ludvig XIV vilde mis
billige Fredsbrudet, og sit Haab om, at Frankrig vilde staa 
ham bi med Raad og Daad *). Den svenske Regering havde 
forsvaret sin Handlemaade saavel ved Skrivelser til de ledende 
Mænd ved den mindreaarige Ludvig XIY’s Hof som ved 
Instruxer til sin Resident i Paris Hugo Grotius og ved Af
sendelse af en særlig Gesandt Cerisantes* 2). Det er karakteri
stisk for den svenske Politik, at medens den overfor Neder
landene udelukkende lagde Vægten paa Danmarks Overgreb 
mod Handelens Frihed, var dette et Moment, som næsten 
aldeles ikke holdtes frem overfor Frankrig. Her var Talen 
kun om Christian IV’s Forbindelser med Østrig, med Polen 
og med Rusland; det var disse Rænker, som skulde mistænke- 
liggjøre Danmark i franske Øjne, medens man tillige lovede, 
at den ny Krig ikke skulde hindre den tidligere Virksomhed 
i Tydskland3).

I Paris som overalt i Europa vakte Begivenhederne i 
Norden en ikke ringe Opsigt4). Stemningen var i og for sig 
ikke gunstig mod Christian IV. Man havde gjennemgaaende 
ikke været fornøjet med Kongens Fredsmægling, og Mazarin 
havde i den seneste Tid fra en af sine Venner i Rom mod
taget Meddelelser, der bekræftede de svenske Paastande om 
Danmarks Underhandlinger med Polen og Moskau, bagved 
hvilke Spanien skulde staa5). Ogsaa de to franske Statsmænd, 
der vare udsete til at lede Forhandlingerne i Munster, og

*) Chr. IY til Ludvig XIV, 4. Febr. og 24. Marts (Auslånd. Reg.).
2) Den svenske Regerings forskjellige Skrivelser af 27. Jan. Instrux 

for Cerisantes, Febr. (Reg. 26, Sverig Nr. 111).
3) Hugonis Grotii Epistolæ (Fol.) S. 721, 723, 724; Udg. 1806 S. 132f
4) Hugonis Grotii Epistolæ (Fol.) S. 721.
6) Chéruel, Lettres du Cardinal Mazarin I, S. LXXXlXff, 606.
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som for Tiden opholdt sig i Haag, d’Avaux og Servien, vare 
alt andet end venligtsindede mod Christian IY, og den førstes 
Kjendskab til Nordens Forhold gav ham vel en vis Autoritet 
paa dette Punkt. Det var ikke nogen gunstig Dom, som 
disse Diplomater, ganske vist noget senere, afgave om Dan
marks Konge. »Det er en Fyrste«, hed det om ham i 
en Skrivelse fra dem til Statssekretæren Brienne, »som i sit 
Hjerte allerede længe har været knyttet til vore Modstandere, 
som kun har liden god Yillie mod Frankrig, og som efter 
den ny Krigs Udbrud nærer et uforsonligt Had til Sverig. 
Skjøndt han er den ældste Monark i Kristenheden, har han 
dog aldeles ikke i de Sager, han for Tiden er sysselsat med, 
vist den Klogskab, som plejer at følge de Mænd, der ere saa 

• gamle som han. Han er ganske som ude af sig selv, kun 
behersket af Lidenskaben; han har ikke foretaget noget med 
Konduite eller Forstand, og enhver af hans Beslutninger er 
kun bestemt ved Forblindelse og Overilelse«*). .

Men omend der saaledes ingen Sympathi var for Chri
stian IY hos den franske Regering, gjorde dog ogsaa andre 
Hensyn sig gjældende. En for stor Udvidelse af Sverigs Magt 
i Norden var i og for sig ikke behagelig for Frankrig. Det 
var ikke overensstemmende med denne Stats Ønsker, at de 
Magter, som hidtil havde søgt deres Støtte i den franske 
Alliance, maatte opnaa en saadan Styrke, at de stode jævn
byrdige med den selv i Europas Statssystem* 2). Det gjaldt
baade Generalstaterne og Sverig. Det Øjeblik var ikke, fjernt,

%

hvor Generalstaternes og Frankrigs Interesser skulde komme 
til at støde sammen, og ogsaa i Norden ønskede Frankrig at 
bevare en Modvægt mod Sverig. For Tiden vilde Mazarin 
ganske vist ikke, at man i Stockholm skulde opdage, at det 
Tilfælde kunde indtræde, hvor Frankrig vilde bryde med sin 
hidtidige Allierede, men et svensk Universalmonarki i Norden

J) d’Avaux og Servien til Brienne, 26. Novbr. 1644 (Négociations 
secrétes touchant la paix de Hu ns ter et d’Osnabrug, A la Haye 
1725, II, 181).

2) Jvfr. Rorté’s Udtalelser til Salvius ifølge dennes Brev til Johan 
Oxenstjerna, 5. Jan. 1644 (Fant, Handlingar til uplysning af svenska 
historien IV, 96).



stemmede ikke med den franske Politiks Fremtidstarv. Tvert- 
imod ønskede man i Paris, som Enkedronning Anna udtrykte 
det i en Skrivelse til de Befuldmægtigede i Munster, at der 
maatte blive nogen Skinsyge tilbage mellem de nordiske Mag
ter, som kunde danne en Skranke for Sverig* *). Men til disse 
mere theoretiske Betragtninger kom andre Omstændigheder, 
som havde en langt større øjeblikkelig praktisk Betydning. 
Den svenske Regering var Frankrigs Allierede og modtog be
tydelige Subsidier af det for at føre Krigen i Tydskland mod 
Østrig med større Kraft. Ikke destomindre havde den be
gyndt en ny Krig uden i ringeste Maade at underrette Frankrig 
derom før bagefter, og denne Krig bevirkede, at den svenske 
Hovedhær var sendt fra Tydskland nordpaa, hvorved den 
Styrke, hvormed den tydske Krig førtes, var bleven i aller
højeste Grad formindsket. Dette kunde Frankrig ikke se paa 
med Ligegyldighed, tilmed da dets militære Stilling paa dette 
Tidspunkt langtfra var uden Fare. Under disse Forhold stod 
det som en Hovedopgave for den franske Regering at faa 
Sverig til paany at sende Torstensons Hær til Tydskland, og 
som det sikreste Middel hertil frembød sig ubetinget den Ud
vej at søge at opnaa en Udsoning i Norden ved at tilbyde 
sin Mægling til de krigsførende Parter, medens man dog paa 
den anden Side tillige ovre i Øst hos Polen ønskede at mod- 
virke et Brud med Sverig. En bestemt Opgave for Frankrig 
maatte det ogsaa være at forhindre en nærmere Forbindelse 
mellem Kejseren og Christian IY og at forebygge, at Afgjø- 
relsen af den svensk-danske Strid henvistes til den almindelige 
Fredstraktat i Osnabruck2).

Allerede i Januar Maaned gjorde de franske Residenter 
i Munster og Osnabruck Skridt for at virke hen til en Ud
soning, og i Begyndelsen af Februar henvendte de et lige
fremt Tilbud om Mægling til Langermann i Osnabruck, som 
i den følgende Tid oftere gjentoges, skjøndt det modtoges

*) Enkedronningen til d’Avaux og Servien, 28. Maj (Négociations 
secrétes II, 52). Ganske kuriøst er det, at Hugo Grotius (Epistolæ, 
1806, S. 129) omtaler en fransk Plan om, at Kronborg og Helsing
borg skulde besættes med schweiziske Soldater.

*) Chéruel, Lettres de Mazarin I, S. LXXXIX ff, XCHI 580, 589, 593.
28*



med en vis Kølighed fra dansk Side *). Imidlertid var det 
i Paris ikke Hensigten at lade sig nøje hermed. Mazarin 
havde besluttet at sende en extraordinær Ambassadør til Dan
mark og Sverig, og dertil udsaas Gaspard Cognet de la 
Thuillerie, for Øjeblikket fransk Gesandt hos Generalstaterne 
og bekjendt for den diplomatiske Dygtighed, han tidligere 
havde udfoldet i Italien. Det var i Februar Maaned, at det 
ny Hverv overdroges de la Thuillerie; først i de sidste Dage 
af Marts forlod han dog Haag og lagde Yejen om over 
Munster* 2). Mazarin havde nemlig overdraget d’Avaux og Ser- 
vien at opsætte en Instrux for ham foruden den, han fik med 
fra Paris, uden Tvivl fordi hele Ambassaden til Norden paa 
en Maade betragtedes som et Tillæg til den almindelige Freds
underhandling3). Han og de Befuldmægtigede i Munster 
vare ogsaa enige i Hovedopfattelsen af de la Thuilleries Sen- 
delse. Den stod for dem alle tre som en af de vigtigste for- 

- haandenværende Opgaver for den franske Politik, som en 
Begivenhed, af hvis Resultat Forholdenes Udvikling i Tydsk- 
land i høj Grad vilde bestemmes; Mazarin ytrede, at en hur
tig Bilæggelse af Ufreden mellem Danmark og Sverig vilde 
ikke være mindre værdt end to vundne Slag4). Muligt er 

' det dog, at Regeringen i Paris saa paa Forholdene i Norden 
under et noget videre og større Synspunkt end d’Avaux og 
Servien, der endog ligefrem udtalte, at Frankrig ingen In
teresse havde af Fredsbetingelserne, men kun af selve Fredens 
Istandbringelse.

I Slutningen af April udfærdigede nu baade Statssekre
tæren Greven af Brienne og d’Avaux og Servien Instruxer 
for de la Thuillerie5). Det paalagdes ham som Hovedformaal 
at se at faa Torstenson tilbage til Tydskland; som Middel 
hertil og tillige som noget i og for sig hensigtsmæssigt og

*) Gaertner II, 423 f, 695. Langermann til Chr. IY, 28. Marts (Mun
ster Nr. 3), og 11. April (Osnabriick Nr. 7).

a) Chéruel 1, 600 f. Kreditivet for ham til Chr. IY er af 27. Febr. 
(Keg. 82 d). Aitzema Y, 637.

3) Gaertner III, 121.
4) Chéruel I, S. CHI, CY, 629—30. Négociations secrétes II, 72,81,101.
5) d’Avaux’s Instrux for de la Thuillerie, 3. Maj (P. A.). Brienne til 

de la Thuillerie, 7. Maj (P. A.). Jvfr. Gaertner III, 121.



hæderligt skulde han søge at skaffe en passende Fred i Stand. 
Det dulgtes ikke for ham, at Sagen var vanskelig; thi Sven
skerne vare overmodige, og Christian IY forlangte Satisfaktion. 
Ved Siden heraf befaledes det ham noget senere at have sin 
Opmærksomhed henvendt paa de Artikler om Handelen, som 
maatte blive optagne i den eventuelle Fred, forat Frankrig 
kunde komme til at nyde lige saa gunstige Vilkaar som Sverig 
og Nederlandene og dets Handel paa Østersøen derved gaa 
en frodigere Fremtid imøde x). Til at støtte sine Bestræbel
ser, særligt i Danmark, fik nu de la Thuillerie anvist paa 
Hamburg en Sum paa 12,000 Rdlr. Det var d’Avaux og 
Servien, der bestemt havde tilraadet at stille et saadant Be
løb til hans Raadighed med den udtrykkelige Udtalelse, at 
disse Penge skulde benyttes til at bestikke de havesyge danske 
Statsmænd for at gjøre dem end mere tilbøjelige til at bi
lægge en Strid, der allerede i Forvejen var dem ubehagelig* 2).

I Midten af Maj forlod de la Thuillerie Munster og gik 
til Osnabruck for der at have nogle Konferencer med Salvius 
og Johan Oxenstjerna. Den kejserlige Gesandt Grev Auers- 
perg nægtede ham Pas, men under svensk Konvoj ankom han 
dog lykkeligt til Minden og rejste derfra videre til Hamburg3). 
Vejen fra denne By gjennem Holsten var imidlertid ingen
lunde sikker. Snaphanerne gjorde Passagen farlig baade 
for Ven og Fjende; trods en svensk Bedækning maatte Ge
sandten og hans Følge udbede sig en ligefrem Tilladelse af 
dem til at rejse videre4). Endeligt naaede han i Begyndel
sen af Juni til Haderslev, hvor Torstenson havde sit Hoved
kvarter. De la Thuillerie begyndte her strax sin Virksomhed 
for Freden, men uden videre Resultat5). Efter, nogle For-

J) Gaertner III, 177 f.
2) Négociations secrétesll, 72, 81, 86, 101,111,120. Brienne til de la 

Thuillerie, 16. Juli (P. A.). Jeg skal strax bemærke, at der ikke i 
de la Thuilleries Bapporter findes nogensomhelst Antydning, om han 
har benyttet disse Penge paa den angivne Maade.

3) Siri IY; 2, 102 ff. Gaertner III, 62—64. Langermann til Chr. IV, 
16. Maj (Osnabruck Nr. 7).

4) Danske Samlinger 2. R. I, 803.
6) Siri IV; 2, 107 ff. de la Thuillerie til Mazarin, Haderslev 24. Juni 

. (P. A.).



handlinger med den danske Rigsmarsk Anders Bilde afhentede 
saa et dansk Krigsskib ham nærved Haderslev Havn og førte 
ham til Assens. Herpaa tog han Yejen gjennem Fyen og over 
til Sjælland. Den 24de Juni ankom han til Kjøbenhavn1).

Stemningen i Danmark mod Frankrig var paa denne Tid alt 
andet end venlig. Selv om de kejserlige Bestræbelser for at over
bevise om, at Frankrig havde været Medvider i den svenske Rege
rings Planer, i Længden ikke kunde gjøre noget videre Indtryk2), 
blev den Kjendsgjerning tilbage, at Frankrig vedblivende var 
Sverigs Forbundne og betalte det Subsidier. Hertil kom, at 
man i Danmark vidste, at den franske Diplomat d’Avaugour led
sagede Torstenson paa hans Marsch ind i Danmark som hvad 
vi nu vilde kalde Militærattaché. Et Brev fra ham til 
Axel Oxenstjerna, hvori han i stærke Udtryk havde priset 
Torstensons »store Sejre«, betegnet ham som »vor tapre Mar- 
schal« og ønsket videre Held over hans Foretagende, var 
endog faldet i danske Hænder3). De la Thuillerie fik strax 
Uvillien at føle. Paa Rejsen gjennem Danmark blev han 
allevegne behandlet uden Komplimenter. Ogsaa Modtagel
sen i Kjøbenhavn var tarvelig; de la Thuillerie fortæller 
selv, at han blev ført til et almindeligt borgerligt Hus, hvor 
han ikke traf »en levende Sjæl eller nogen, der bød mig saa- 
meget som et Glas Vand«. Ovenikjøbet blev det næppe til
ladt hans Folk at gaa paa Gaden; aldeles forbudt var det 
dem at nærme sig Havnen eller at bestige Taamene og Vol-

*) Danske Samlinger 2. R. I, 304. de la Thuillerie til Anders Bilde, 
Haderslev 19. Juni, og Kolding 24.. Juni. Anders Bildes Svar, Mid
delfart 13/23 Juni. de la Thuillerie til d’Avaux og Servien, Kjøben
havn 9. Juli (P. A.).

2) Foruden hvad der ovenfor S. 890 er anført om de kejserlige Be
stræbelser i denne Retning, skal jeg her bemærke, at jeg anser 
det 1645 udkomne Flyveskrift, kaldet: Danici cujusdam ministri 
fidelis ad regem suum super hodierno publicarum rerum staturelatio 
et consultatio, for et kejserligtsindet Tendensskrift med den Opgave 
at mistænkeliggjøre Frankrig. Der kan aldeles ikke være Tale om, 
at der skulde ligge nogen virkelig dansk diplomatisk Beretning til
Grund.
d’Avaugour til Axel Oxenstjerna, Haderslev 9. Febr. (Frankrig Nr. 
41). Jvfr. Langermann til Chr. IV, 28. Marts og 11. April.



dene, og da han klagede derover, undlod man ikke at tale 
om hans Herres Forbund med de svenske Forrædere1).

Under disse Omstændigheder trivedes Forhandlingerne 
ikke godt trods de la Thuilleries Veltalenhed, der særligt var 
rettet paa at advare mod Kejseren. Desuden mødte der ham 
den samme Ubehagelighed som de nederlandske Gesandter, 
nemlig at Christian IV umiddelbart efter hans Ankomst og 
efter at have modtaget ham i en formel Audiens forlod Ho
vedstaden for at indskibe sig paa sin Flaade, noget der ganske 
vist indgav den franske Afsending Beundring for den gamle 
Konges Mandhaftighed, men som dog maatte forhale Under
handlingernes Gang, tilmed da alle med Spænding saa hen 
til Udfaldet af det forestaaende Søslag. De danske Befuld
mægtigede Just Hog og Ditlev Reventlov gave vel Udsigt til 
Antagelse af den franske Mægling, men hævdede, at deres 
Konge var for dybt krænket til, at det -første Forslag om 
Fredsunderhandlinger kunde udgaa fra ham, Sverig burde 
gjøre Begyndelsen; tillige undlode de ikke at fremhæve, at 
Krigen førtes for franske Penge, og gjorde opmærksom paa, 
at Danmark' ikke havde nogen Garanti for, at Sverig vilde
holde, hvad det maatte love, saalænge det blev Herre over

0

Pommern og Meklenburg 2).
De la Thuillerie bestemte sig nu, da der forløbigt intet 

Resultat var at opnaa i Danmark, til at prøve sin Lykke i 
Sverig. Han ankom til Stockholm i Slutningen af Juli. 
Situationen var ham ikke ugunstig. Med Hensyn til hans
Hovedformaal, Torstensons Tilbagemarsch til Tydskland, kunde 
den svenske Regering jo forsikre ham, at den ogsaa stemmede 
med dens Hensigter, og at den allerede havde givet Ordre 
dertil. Hvad selve Fredssagen angik, erklærede Sverig sig 
ogsaa villig til at antage Frankrigs Mægling ligesaavel som 
Nederlandenes. Her vare ikke de Betænkeligheder til Stede, som 
dannede Stridspunktet overfor Generalstaterne, nemlig For
pligtelsen til at hjælpe mod Danmark, og de la Thuillerie * *)

*) de la Thuillerie til d’Avaux og Servien, 9. Juli (P. A.). Brev fra 
Plettenberg, 19. Juli (W. A.).

*) Siri IY ; 2, 183—50. de la Thuillerie til d'Avaux og Servien, 9. og 
15. Juli, til Brienne 15. Juli (P. A.).



fik endog overdraget at bringe en Fuldmagt ned til Gu
stav Horn i Skaane, hvorefter denne, naar han fik at vide, at 
Danmark var gaaet ind paa Mæglingen, skulde kunne afslutte 
en Præliminærtraktat om Tiden og Stedet til et Fredsmøde; 
dog burde Tiden ikke sættes for kort. Mere svævende ud
trykte Axel Oxenstjerna sig overfor den franske Gesandt, da 
denne bragte selve Fredsbetingelserne paa Bane. Paa et 
Spørgsmaal, om Freden skulde sluttes i Overensstemmelse 
med de tidligere Fordrag, svarede Rigskansleren: i Overens
stemmelse med disse efter deres rette Fortolkning, og beto
nede, at Fordragenes Hovedpunkt var den fri Handel, men 
at Traktaten maatte bringe en nøjere Fortolkning heraf. Da 
de la Thuillerie spurgte, om Sverig bestred Danmarks Herre
dømme i Sundet, svarede Oxenstjerna: Yi disputere ikke 
dominium, men Sundet er kun en Passage (transitus), og da 
Gesandten bemærkede, om Sverig ikke forlangte andet, fik han 
de Ord til Svar: Det er det fornemste. Om de saakaldte 
Kautionsfordringer udtalte Rigskansleren sig saaledes alde
les ikkex).

Den 22de August kom de la Thuillerie tilbage til Kjø- 
benhavn. Lige saa lidt nu som forrige Gang var han tilfreds 
med de Høflighedsbeviser, hvormed han blev modtagen. Yed 
den Audiens, som han nogle Dage efter havde hos Christian 
IY, holdt denne sig ogsaa formelt tilbage* 2). Ikke desto mindre 
varede det kun til den 31te August, inden Kongen igjen- 
nem sine Kommissærer Just Hog og Ditlev Reventlov med
delte Gesandten, at han havde antaget Frankrigs Mægling3). 
Det var samme Dag, som han havde antaget Generalstater
nes. Han havde bestemt sig til at prøve, hvad der kunde

*) Siri IY; 2, 199—207. de la Thuillerie til Brienne, Stockholm 13. 
Aug. (P. A.). Den svenske Rigsraadsprotokol, 26., 29. og 31. Juli. 
Fuldmagt og Instrux til Gustav Horn, 10. Aug. (Reg. 27, Sverig 
Nr. 304).

2) Danske Samlinger 2. R. I, 307. Reventlov til Klein, 24. Aug. (Frie- 
densverhandl. u. Alliancen Nr. 1). de la Thuillerie til Brienne, 4. 
og 11. Septbr. (P. A.). — En tydsk Fyrste Hertugen af Wiirtem- 
berg opholdt sig ogsaa paa denne Tid i Kjøbenhavn for at virke i 
fransksindet Retning, men spillede ingen videre Rolle.

3) Chr. IV’s Erklæring, 31. Aug. (Siri IY; 2, 209—11).



udrettes ved de to Magters diplomatiske Mellemkomst, og de 
la Thuillerie kunde være ret fornøjet med sit foreløbige Ud
bytte, og det saameget mere, som Torstenson jo virkeligt 
havde forladt den jydske Halvø.

Saaledes var det første Skridt til Tilvejebringelse af en 
Fred bragt i Stand. Begge de krigsførende Parter havde an
taget Frankrigs og Generalstaternes Mægling. Men hvor langt 
der i og for sig var fra en saadan Begyndelse til et endeligt 
Resultat, det kjendte alle bedst fra den almindelige europæiske 
Fredsunderhandling. Hverken Sverig eller Danmark vare des
uden fortrolige med Tanken om strax at tage fat paa en 
virkelig Forhandling. I  Sverig ønskede man at oppebie, hvil
ken Beslutning Generalstaterne vilde tage efter deres to Ge
sandters Hjemkomst, og man havde jo lovet disse at trække 
Tiden ud. Heller ikke Christian IY mente, at alle Chancer 
for Hjælp vare forsvundne. Han fæstede maaske ogsaa endnu 
nogen Lid til et Omslag i Krigens Gang. Efter at have sendt 
Rigsmarsken Anders Bilde i Forvejen gik han i Begyndelsen 
af September selv over til Skaane, og Gustav Horn saa sig 
kort efter nødsaget til at ophæve Belejringen af Malmø og 
trække sig tilbage, en betydningsfuld Begivenhed, da derved 
Skaanes vigtigste Punkt bevaredes i den danske Hærs Besid
delse. Under disse Omstændigheder gav Christian IY vel 
Just Hog og Ditlev Reventlov Fuldmagt til at forhandle om 
Fredspræliminærerne, men bestemte sig tillige til at prøve paa 
at opnaa visse Fordele, forinden han gjorde Skridt til den 
virkelige Aabning af Fredsunderhandlingerne. Han forsøgte 
først at faa de la Thuillerie til at udtale sig om de Svenskes 
Fordringer, idet han erklærede en eventuel Paastand om fuld
kommen fri Gjennemfart gjennem Sundet, begrundet ikke 
alene paa Traktaterne, men ogsaa paa Folkeretten, for skikket 
til strax at bringe Forhandlingerne til at .strande. Da de la 
Thuillerie afviste at forhandle videre herom paa Grund af sit 
Ubekjendtskab med den svenske Regerings Fordringer, opstil
lede Christian IY som Betingelse for at udnævne Kommis
sarier til Fredstraktaten, at for det første de svenske Tropper 
skulde forlade de af dem besatte Dele af hans Riger og 
Lande, helst sammen med Afslutningen af en Yaabenstilstand, 
og at for det andet Frankrig og Nederlandene skulde paatage



sig en Garanti for, at den eventuelle Fred vilde blive over
holdt. Disse Fordringer anmodede han begge de mæglende 
Magters Gesandter om at søge gjennemførte. Men han mødte 
i begge Punkter et bestemt Afslag; man henviste ham til 
selve Fredsforhandlingen som det Sted, hvor disse Spørgs- 
maal maatte afgjøres *). Saaledes trak Tiden ud. Christian 
IV indsaa vel, at han ikke kunde fastholde det indtagne 
Standpunkt, og efter livlige Forhandlinger med de la Thu- 
illerie, der besøgte ham i Malmø, lovede han endog i de 
første Dage af Oktober at udnævne Kommissærer* 2). Men 
derfor var dog langtfra alt i Orden. Medens man tvistedes, 
om Fredsmødet skulde afholdes paa Hallands eller Blekingens 
Grændse, udtalte Kongen, at han maatte have en særlig Sik
kerhed for de Kommissærer, som han skulde sende til Freds
underhandlingerne. Han fremhævede som Grund hertil 
navnlig de Hindringer, som Torstenson havde lagt i Yejen 
for hans Befuldmægtigede i Osnabruck paa deres Hjemrejse3). 
»Brændt Barn skyr Ilden«, skrev han til sin Kansler Chri
sten Thomesen Sehested4), og til de nederlandske Gesandter 
udtrykte han sig paa en endnu skarpere Maade. Da de min
dede ham om, at de Svenske vare hans Trosfæller og Naboer, 
udbrød han: Hvad Tro have de Svenske, naar de afbrænde 
Kirker og gejstlige Huse og besudle Altrene? han lagde til, 
at Svenskerne kun vilde bedrage Ambassadørerne; han selv 
var saaledes behandlet og bedragen af dem, at desangaaende 
var Credo ude af hans Paternoster5). Først fordrede han, at 
Frankrig og Generalstaterne skulde overtage en Garanti for Kom
missærernes Personer, og da Gesandterne afviste dette, forlangte 
han, at ikke alene Dronning Christina og Formynderregeringen,

1) Siri IV ; 2, 212—26. V; 1,75—78. Aitzema Y, 755. de la Thuillerie 
til Brienne og Mazarin, 24. Septbr. (P. A.). d’Avaux og Servien 
til Brienne, '5. Novbr. (Négociations secrétes II, 168). De neder
landske Gesandter til Generalstateme, 1. Oktbr. (H. A.).

2) Siri IV; 2, 226. de la Thuillerie til Brienne, 20. Oktbr. (P. A.).
3) Siri IV; 2, 226 f. Brev til Just Hog, 7. Oktbr. (Sjæll. Tegn.).
4) Egh. Brev af 8. Oktbr.
8) Comelis van der Heydens Kapport under 16. Oktbr. (H. A.).



men ogsaa alle de svenske Rigsraåder skulde underskrive 
Lejdebrevene for dem1).

Skjøndt Christian IY ved denne Holdning fremkaldte en 
vis Misfornøjelse hos de mæglende Gesandter og næppe helt 
uden Grund vakte nogen Mistanke om at ville afvente et 
Resultat af Dionysius von Pudewils’s Sendelse til Polen2), 
havde han dog paa forskj ellige Maader søgt at forbedre For
holdet til Generalstaterne og Frankrig. Korfitz Ulfeldt fort
satte sine Forsøg paa at vinde de hollandske Gesandter; han 
opfordrede dem til en nærmere Alliance3); baade han og 
Reventlov anmodede dem ogsaa om at udvirke en Tilladelse 
for Kongen til at udruste Skibe i Nederlandene, rigtignok 
med den Tilføjelse, at han ellers maatte bide i det sure Æble 
og søge Hjælp hos Dunkerquerne og Hansestæderne4). Og
saa overfor de la Thuillerie lod Ulfeldt falde Ytringer om en 
Alliance5) ; ligeledes indtraadte der en fuldkommen Forandring 
i den Maade, hvorpaa den franske Gesandt blev behandlet. 
Da han kom til Christian IY i Malmø, blev han modtagen 
med talrige Æresbevisninger, Hæren var opstillet, alle Batte
rierne spillede, Kavalleri officererne hilste ham i Spidsen for 
deres Tropper med Kaarden i Haanden, Infanteriet sænkede 
Fanerne6). Ikke længe efter vistes der pludseligt en ikke 
ringe Imødekommenhed med Hensyn til Told- og Handels
sager. De la Thuillerie havde ganske vist oftere antydet 
Frankrigs Ønsker i denne Henseende, ledet af Ønsket om at 
skabe Frankrig en aktiv Handel paa Norden og Østersøen, 
men det var dog overraskende for ham selv, da Christian IY

*) Siri IV ; 2, 227. Hainmarstrom S. 39. de la Thuillerie til Brienne, 
20. Oktbr. (P. A.). Chr. IV’s egh. Brev til Korfitz Ulfeldt, 13. 
Oktbr.

*) Jvfr. Chr. IV’s egh. Breve til Rigsraadet, 19. og 26. Oktbr. de la 
Thuillerie til Brienne, 9. Oktbr. (P. A.). Baudissin var ogsaa paa 
denne Tid i Danmark; jvfr. de la Thuillerie til Brienne, 4. Novbr., 
og til Enkedronningen, 12. Novbr. (P. A.).

3) De nederlandske Gesandters Rapport under 10. Septbr. (Ny kgl. 
Saml. Fol. Nr. 629).

4) De nederlandske Gesandter til Generalstaterne, 2. Decbr. (H. A.).
8) Brienne til d’Avaux og Servien, 5. Novbr. 1644 (Négociations secré- 

tes II, 165). Jvfr. de la Thuillerie til Brienne, 3. Decbr. (P. A.).
*) de la Thuillerie til Brienne, 4. Novbr. (P. A.).



i Midten af Oktober befalede Tolderne i Sundet for Frem
tiden kun at tage samme Told af Franskmænd som af Hol
lændere x). Ogsaa paa flere andre Maader søgte især Korfitz 
Ulfeldt at betage de la Thuillerie den Misstemning, han op
rindeligt havde følt heroppe. Det var Forhold, som i de 
følgende Forhandlinger langtfra bleve uden Betydning, og som 
i det hele tydede paa et vist Omslag i den danske Politik, 
saameget mere som de ledsagedes af den tidligere omtalte 
Fjernelse fra Kejseren, noget som jo Frankrig tillagde saa 
megen Vægt.

Men medens man tvistedes om Fredens Præliminærer, og 
medens Christian IV klogeligt søgte at skille Nederlandene og 
Frankrig fra S verig, var der indtraadt en overordentlig Be
givenhed paa Krigsskuepladsen til Søs.

Efter Affæren i Sundet den 9de August var Martin Thijs- 
sen med sin Eskadre afsejlet til Kalmar; han var paa svensk 
Grund bleven modtagen med stor Hæder af Dronning Chri
stina, der adlede ham under Navnet Anckarhjelm. Samtidigt 
havde man i Stockholm arbejdet af yderste Evne paa at gjøre 
den svenske Hovedflaade klar; Generalmajor Karl Gustav 
Wrangel var bleven udnævnt til dens Øverstbefalende, og den 
28de September afsejlede den fra Dalerøen og forenede sig 
den næste Dag ved Kalmar med Thijssens Eskadre. Nogle 
Dage efter stode saa Flaaderne samlede til Søs med en Styrke 
paa omtrent 40 Skibe. Wrangels Ordre gik ud paa, at hvis 
det lykkedes ham at slaa den danske Flaade, skulde han 
lægge sig i Sundet og tage den samme Sundtold, som Dan
mark gjorde 2). I Kjøbenhavn anede inan ikke den truende 
Fare, man stolede paa, at den svenske Hovedflaade først vilde 
komme i Søen til næste Aar, og at Opgaven foreløbigt derfor 
kun vilde blive at holde den hollandske Eskadre Stangen. 
Derfor udsendte man kun 17 Skibe under Pros Munds 
Befaling. Denne lille Flaade tog Station mellem Femern og 
Lolland. Her var det da, at den den 13de Oktober blev an- 
greben af den langt overlegne svenske Flaade. Kampen var 9

9  Brev til Tolderne i Sundet, 12. Oktbr. 'Jvfr. de la Thuilleries Breve 
af 15. Septbr., 9. Oktbr., 19. Novbr. (P. A.).

2) Slange S. 1263.



haard, men Brandere sværmede om de danske Skibe, og hvert 
af dem omringedes af to eller tre fjendtlige. Saaledes kom

4

Fægtningen til at ende med den danske Flaades fuldstændige 
Nederlag. Kun tre Fregatter reddede sig tilbage til Kjøben- 
havn, Resten var opbrændt, tagen af Fjenden eller sat paa 
Grund. Pros Mund var falden, en stor Del af de højere Offi
cerer vare tagne til Fange.

Indtrykket af den svenske Sejr var overordentligt stærkt 
i Danmark. Der hørtes Raab om Forræderi, og almindelig 
Sorg og Kummer udbredte sig i Befolkningen; atter nu som 
ved Martin Thijssens Gjennemsejling gjennem Sundet vendte . 
Forbitrelsen sig mod Holland og de hollandske Gesandter1). 
Christian IY selv var dybt rystet; ikke desto mindre be
varede han noget af den Fasthed, som Ulykken plejede at 
give ham. Da Korfitz Ulfeldt havde sendt ham Underretning 
om Nederlaget, dette Nederlag, der havde ramt hans kjæreste 
Støtte, Flaaden, skrev han tilbage fra sin Lejr i Skaane: »Af 
din Skrivelse har jeg forstaaet den uformodentlige og bedrøve- 
vede Tilstand, Flaaden er geraaden i, og endog jeg sligt af 
den gode Gud noksom fortjent har, da vil jeg dog intet for
sage, men forhaabe, at den samme Herre og Gud, som mig 
straffet har og mig i de Maader bedrøvet, han skal mig i 
anden Maade glad gjøre«2). I lignende Aand, fuld af Tillid 
til Gud og Fremtiden, var det Brev, han den 28de Oktober 
sendte til Christen Thomesen Sehested, og hvori han med 
god Grund trøstede sig med, at han ikke havde sparet hverken 
Liv, Gods eller Helbred, men gjort alt for Rigets Konserva- 
tion. Kansleren skrev ved Modtagelsen af Brevet udenpaa
det de lakoniske, men betydningsfulde Ord: da Flaaden var 
slagen.

Følgerne af Slaget bleve nu ganske vist ikke saa store, som 
man i den første Angst maatte frygte. Den svensk-hollandske 
Flaade havde lidt saameget, at den strax søgte til Kieler- 
Fjord for at reparere og forblev der i over 14 Dage. Der- 
paa viste den sig et Øjeblik i Øresund, som det syntes for at 
udføre den tidligere og nu ogsaa gj en tagne Ordre om at op-

*) De hollandske Gesandter til Generalstaterne, 4. Novbr. (H. A.).
2) Egk. Brev af 19. Oktbr.
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kræve Sundtolden *) paa samme Maade, som den svenske Ad
miral Clas Kristerson havde gjort det 1565 under Syvaars- 
krigen* 2), men allerede før November Maaneds Udgang gik 
den, maaske urolig for Efteraarsstormene, til Wismar for der 
at søge Vinterhavn. Saaledes kunde de danske Øer aande 
friere igjen, saameget mere som ogsaa Martin Thijssens Eskadre 
vendte tilbage til Holland. Men for Jylland fik Slaget sin 
Betydning, idet den svensk-hollandske Flaade under sit Op
hold i Kieler-Ejord landsatte en betydelig Styrke Soldater; 
forstærket herved bredte Oberst Wrangel sine Tropper yder
ligere ud over Halvøen helt op til Randers, hvor han opslog 
sin Lejr. Og hvad Christian IV selv angaar, turde han ikke 
udsætte sig for at blive afskaaren fra Sjælland og forlod der
for Skaane. Det kunde saaledes ikke skjules, at Slaget ved 
Femern i en ikke ringe Grad havde forværret den militære
Stilling.

Men ogsaa paa Forhandlingen om Fredspræliminærerne 
havde Ulykken til Søs sin Indflydelse. Den kom til at fremme 
den, endskjøndt de la Thuillerie frygtede for, at den skulde 
sætte for meget Mod i Svenskerne 3). Christian IV fastholdt 
ikke Fordringen om de svenske Rigsraaders Lejdebreve og 
lod sig nøje med et Løfte om, at disse skulde udstedes i den 
bedst mulige Form. Gustav Horn og de danske Kommis- 
sarier Just Hog og Ditlev Reventlov enedes ved de mæglende 
Gesandters Mellemkomst om at fastsætte Tiden for Freds
mødet til den 15de December og dets Sted tilBromsebro paa 
den svensk-danske Grændse mellem Christianopel og Kalmar. 
Den 29de Oktober udstedte de danske Kommissarier et Brev 
derom, hvis Modtagelse Gustav Horn erkjendte den 5te No
vember 4). Men fra begge Sider ønskede man dog en længere 
Frist, Svenskerne af Hensyn til deres Aftaler med de neder-

*) Slange S. 1263 f.
2) Tegel, Eric den XTVdes Historia S. 167. Westling, Det nordiska 

sjuårskrigets historia I, 97, 99.
3) de la Thuillerie til Mazarin, 4. Novbr. (P. A.). Jvfr. Brienne til 

d’Avaux og Servien, 19. Novbr. (Gaertner III, 672). Oxenstjerna fra- 
raadede dog at trække Traktaterne ud trods den danske Flaades Ne
derlag (Den svenske Rigsraadsprotokol, 21. Oktbr.).

*) Siri IV; 2, 235—42.



landske Gesandter, Christian IV dels for at skaffe sig fyldigere 
Lejdebreve dels for om muligt at opnaa gunstigere Underret
ning end hidtil fra Polen; muligvis vilde han ogsaa heri føje 
den kejserlige Resident, von Plettenberg, der underrettet om 
Sagernes Stilling havde udtrykt Ønsket derom. Først talte 
man da om Juledag, saa om 2den og om 15 de Januar, og 
endeligt fastsattes Tiden til den 8de Februar1). Den 30te De-

i

cember og 13de Januar stadfæstede' derpaa henholdsvis Gustav 
Horn og Christian IV denne sidste Aftale2), og den 10de Januar 
1645 udvexledes Lejdebrevene i Kjøbenhavn3). Christian 
IY kunde med større Ro undlade at se dem undertegnede af 
Rigsraaderne, da Dronning Christina den 6te December havde 
overtaget Sverigs Regering som myndig Herskerinde.

O Chr. IY’s egh. Breve til Rigsraadet, 19., 23. og 26. Decbr. Revent- 
lov til Klein, 3., 9., 16. Novbr., 27. Decbr. (Friedensverhandl. u. 
Alliancen Nr. 1).

2) Siri IY ; 2, 249—55.
3) de la Thuillerie til Brienne, 21. Jan. 1645 (P. A.).



Syvende Afsnit.
Stillingen ved Begyndelsen af Aaret 1645. Christian IV’s Forhold 

til Korfitz Ulfeldt. Udnævnelsen af danske Kommissarier til Fredsmødet 
og deres Instrux. De svenske Kommissariers Instruxer. Bromsebro. 
Fredsmødets Aabning. De første Skrivelser, vexlede mellem de danske 
og svenske Befuldmægtigede. Strid om Sundtolden og om Højhedsretten 
i Sundet. Underhandlingerne forandres fra skriftlige til mundtlige. 
De la Thuilleries Stilling. De danske Kommissarier gjøre Indrømmelser 
med Hensyn til Sundtolden og udbede sig af Kongen Udvidelse af deres 
Instrux. Det mislige i Danmarks militære Situation. Finansnød og 
Uenighed. Kongen udvider i Marts Kommissariernes Fuldmagt. De 
svenske og danske Kommissarier enes om Punkterne vedrørende Sund
tolden. De svenske Befuldmægtigede opstille Garantifordringer og kræve 
Afstaaelsen af Sundprovindserne. Standsning af Forhandlingerne i April. 
— Stemningen i Nederlandene. Uenighed mellem Holland og Prindsen af 
Oranien. Ny Instrux af April for de nederlandske Gesandter. En neder
landsk Flaade skal sendes til Sundet. Christian IV’s Forhandlinger med 
Generalstaterne. Underhandlinger aabnes mellem de danske Kommissarier 
og de nederlandske Gesandter. Disses Fordringer og deres Opgivelse af 
Stillingen som Mæglere. De svenske Kommissarier fastholde Afstaaelsen 
af Sundprovindserne; dog er det ikke deres Regerings Ultimatum. For
holdet mellem Nederlandene og Sverig. Christian IV’s og Rigsraadets 
Holdning. Ny Fuldmagt for Kommis sarierne til at slutte Overenskomst 
med de nederlandske Gesandter om Sundtolden. Forhandlinger derom i 
Christianopel. Overenskomst i Juni. De Danskes Tilbud til de svenske 
Befuldmægtigede. Den nederlandske Flaade i Sundet i Juni. General
staternes Stemning overfor de af Sverig opnaaede Fordele. Danmarks 
ulykkelige Tilstand. Christian IV’s Holdning. Den svenske Regerings 
Standpunkt. De svenske Fordringer ved Fredsmødet. Udsigt til Enighed 
Underhandlingerne i Juli. Stridspunkterne formindskes. Undertegning* 
af Freden med Sverig og af Traktaten med Generalstaterne d. 13. Aug.

' — Almindelige Betragtninger om Freden og dens Følger.

Aaret 1644 var endt endnu tungere for Christian IV, 
end det var begyndt. Medens Fjendens Hære stadigt stode 
baade i Jylland og i Skaane, havde den danske Flaade lidt 
et afgjørende Nederlag; Skatkammeret var udtømt, og Kongen



var bleven nødt til antage den Mægling, som to Magter, der 
begge vare langt nøjere knyttede til hans Modstander end 
til bam selv, havde tilbudt. Hertil kom, at den Uenighed, 
som havde aabenbaret sig strax ved Krigens Begyndelse, var 
voxet med Ulykkerne. Der var Spænding mellem Kongen 
og hansSøn, Prinds Christian; der var Misfornøjelse hosRigs- 
raadet med Maaden, hvorpaa Felttoget førtes, Rigsmarsken 
klagede over, at der intet Hensyn toges til hans Raad; igjennem 
Adelen gik en urolig Bevægelse, den frygtede dels for Sven
skernes fuldkomne Erobring af Danmark, dels for den for
øgede Magt, som Kongen muligvis vilde kunne opnaa ved at 
støtte sig til Hæren 1). Men den uhyggeligste Maade, hvor
paa det viste sig, at Uenigheden havde trængt sig ind i selve 
de styrende Kredse, var maaske dog den Strid, der rejste sig 
imellem Christian IV og Korfitz Ulfeldt. Det er i det fore- 
gaaende lejlighedsvis antydet, at der i det sidste Aar før 
Krigens Udbrud spores en Eorskjel fra tidligere i Ulfeldts 
Stilling overfor Kongen med Hensyn til de ydre politiske 
Spørgsmaal. Hans Navn findes i Modsætning til de fore- 
gaaende Aar under forskj ellige af Rigsraadets Advarselsskri
velser til Kongen, baade angaaende Forholdet til Hamburg 
og til Pommern2). Det er, som om han, naaet til Magtens 
Tinde, har følt sig friere overfor den, hvis Gunst han hidtil 
saa ivrigt havde bejlet til. Efterat han var bleven udnævnt 
til Rigshofmester, synes han nu ogsaa i den indre Admini
stration at have tiltaget sig en Myndighed, som tilsidst fore
kom Christian IV for anmassende. Det er imidlertid med de 
forh aandenværende Kilder ikke muligt nærmere at paavise 
Udviklingen af de Spirer til Uenighed mellem Kongen og 
hans Svigersøn, som saaledes vare nedlagte; heller ikke tør 
man med Sikkerhed paastaa noget om de øvrige Rigsraaders 
og særligt om de andre Svigersønners Stilling til de to Parter3).

*) Jvfr. Plettenberg til Kejseren, 17. Decbr. (W. A.).
2) Se dette Skrift II, 303, 323.
3) Med Hensyn til Hannibal Sebesteds Stemning i det bele skal jeg 

uden at drage nogen Konklusion blot anføre bans Udbrud i en Skri
velse af 3. Jan. 1645 til Henrik Tbott: Gud give, at de, som ere 
langt ifra, maatte gouvernere dette Værk udi mit Sted - - Gud for-

Fridericia: Danm. ydre polit. Hist. II. 29



Men vist er det, at efterhaanden som Krigens Ulykker væl
tede ind over Landet, og efterhaanden som Kongen, person
ligt overbevist om sin egen Uskyldighed, tænkte over, hvem
Ansvaret paahvilede, steg hans Utilfredshed med Rigshof-

%

mesterens Styrelse, og det er ikke usandsynligt, at hans ind
flydelsesrige Frille Vibeke Kruse, der ved sin Stilling var en 
naturlig Modstander af Svigersønnerne, har vidst at puste til 
Ilden. Da nu Pros Munds Eskadre havde lidt sit Nederlag, 
brød Striden ud. Kongen kastede Skylden for Ulykken over 
paa Korfitz Ulfeldt. Han fremsatte sine Beskyldninger i en 
Skrivelse til Kansleren Christen Thomesen Sehested; han an
tydede endog, at det ikke forholdt sig rigtigt med de store Le
verancer under Krigen, han foretog i Sammenhæng hermed 
en personlig Undersøgelse af Provianthuset, og han gjorde 
Skridt til at tage sin gamle Strid med Ellen Marsvin og 
Kirstine Munk op paany. Ulfeldt besvarede Kongens An
klage; for at vise, hvor krænket han følte sig, trak han sig 
i nogle Uger tilbage fra „Hoffet og skal endog have forlangt 
sin Afsked. Denne Optræden, som Kongen selv skal have 
betegnet som et Forsøg paa at sætte ham Stolen for Døren, 
synes at have gjort Christian IV ængstelig for et fuldkomment 
Brud; han veg tilbage herfor og skal endog have rakt den 
første Haand til Forsoning. Saaledes traadte Korfitz Ulfeldt 
paany tilbage til Udøvelsen af sit Embede. Men der findes 
fra den nærmest paafølgende Tid adskillige Tegn paa, at Fjer
nelsen af Stridens akute Karakter ikke betød et virkeligt For
lig 1). Et venskabeligt Forhold af den Beskaffenhed, som det, 
der tidligere havde været til Stede mellem Christian IV og 
Leonora Christinas Ægtefælle, vendte aldrig tilbage. Det 
kunde ikke være heldigt i det Øjeblik, da alt fordrede Enig
hed og Sammenhold fraoven.

Det var vistnok under disse Forhold paa engang et Tegn 
paa Korfitz Ulfeldts Uundværlighed og et Offer, som Kongen

lade dem, som haver Skyld (Samlinger til det norske Folks Sprog 
og Historie II, 516—17).

') Smith, Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Historie I, 126 ff, LI. 
Suhms nye Saml. IH, 225. Molbech, Nordisk Tidsskrift H, 434. 
Historisk Tidsskrift III, 451 ff. Plettenberg til Trautmannsdorf, 12. 
og 19. Novbr. (W. A.).



bragte, da han stillede Korfitz Ulfeldt i Spidsen for de Kom
missarier, der skulde forhandle om Freden. Til hans Kolleger 
udnævntes Kansleren Christen Thomesen Sehested og de to 
Rigsraader Christoffer Urne og Jørgen Sefeld, af hvilke den 
første tidligere havde været Statholder i Norge og nu var 
Befalingsmand paa Dragsholm Slot, og den anden var Lands
dommer i Sjælland og Befalingsmand paa Ringsted Kloster. 
De to sidste havde sikkert næppe nogen særlig diplomatisk 
Begavelse eller Uddannelse; men de betragtedes maaske ogsaa 
væsentligt kun som Repræsentanter for Rigsraadet, mere end 
Korfitz Ulfeldt og Sehested, der tillige vare Rigsembedsmænd.

Den 13de Januar opsattes paa Frederiksborg Instruxen for 
de danske Kommissarier. Det paalagdes dem heri at fordre 
en fuldkommen Tilbagegivelse af de Landsdele, som de Svenske 
havde besat, samt tillige Skadeserstatning. Helst skulde de 
arbejde for en fuldstændig Gjenoprettelse af Freden iStettin; 
viste en saadan sig umulig, skulde de foreslaa Ophævelsen af 
den gjensidige Toldfrihed for Svenske i Danmark og Danske 
i Sverig, hvorved ogsaa de Svenskes Sundtoldfrihed tænktes 
at bortfalde; i dette Tilfælde maatte de dog, om fornødent, 
paatage sig en Forpligtelse til at lade Sundtolden forblive 
uforandret. Med Hensyn til Trafiken i Sundet maatte de 
indrømme, at alt skulde. blive som tilforn brugeligt. For
dringer fra svensk Side om Garanti eller Kaution ud over, 
hvad Freden i Stettin bød i denne Retning, skulde afvises. 
Hvad Forhandlingsmaaden angik, skulde de forlange, at Sven
skerne som de, der havde Skyld i Krigen, skulde stille det 
første Fredsforslag; men de skulde paase, at Modparten ikke 
trak Tiden ud *).

At man fra dansk Side imidlertid ikke var blind for, 
hvor lidet det Standpunkt, der kom frem i denne Instrux, 
passede til den virkelige Situation, og hvor liden Udsigt Dan
mark som den vitterligt underlegne Part havde til at gaa ud 
af Krigen uden Opofrelser, fremgaar med Sikkerhed deraf, at 
Rigsraadet en Maanedstid i Forvejen, som det synes i sær
skilt afgivne Erklæringer af dets enkelte Medlemmer, havde 
givet det vidtgaaende Raad, at man ved den forestaaende

x) Instruxen af 13. Jan. (Eeg. 27, Sverig Nr. 306).
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Forhandling skulde modtage en Fred, saaledes som man kunde 
faa den. Kongen havde endog samtykket heri, men dog 
modsat sig, at der i Instruxen indførtes noget derom; det 
maatte kun optages i en Biinstrux, som foreløbigt skulde 
holdes tilbage og ikke engang underskrives 4). Om nu denne 
Biinstrux er bleven konciperet, vides ikke; heller ikke er det 
klart, hvilken Mening, der egentligt forbandtes med den, og 
hvilke Yilkaar man tænkte sig som de yderste. Men denne 
Forhandling mellem Kongen og Bigsraadet vidnede i al Fald 
om en stærk Begjærlighed efter Fred hos dette sidste og om 
ringe Forhaabninger hos den første.

Ved lidt over Midten af Januar Maaned forlode de danske 
Kommissarier Kjøbenhavn for over Helsingør at begive sig 
til Skaane; omtrent samtidigt afrejste ogsaa de la Thuillerie 
og de nederlandske Gesandter Schaap, Sonck og Andreae til 
Mødestedet, ledsagede af danske Adelsmænd* 2). De danske 
Kommissariers Følge var ikke ringe; af mere bekjendte Per
soner befandt sig deri den tidligere Resident i Stockholm 
Peder Vibe og Frederik Giinther, desuden Kongens Stald
mester Arent von der Kuhla, flere af Sekretærerne i det danske 
og tydske Kancelli samt nogle Hofjunkere3 4). Med dem fulgte 
over 60 Tjenere og omtrent ligesaa mange Heste; der hørte 
100 Bøndervogne til for at befordre. Bagagen. Da Kommis- 
sarierne kom over til Helsingborg, fik de en Eskorte af 20—30 
svenske Ryttere; de lagde Vejen over Christiansstad til Chri- 
stianopel, hvor de toge Kvarter, ligesom ogsaa de la Thuillerie 
og de nederlandske Gesandter4).

Imidlertid havde ogsaa Dronning Christina udnævnt sine 
Befuldmægtigede til Fredsmødet. Det var først og fremmest

0 Christ. IV’s egh. Brev til Bigsraadet, 19. Decbr. 1644.
2) Breve til Sten Eedtz og til Otte Pogwisch, 11. Jan. (Sjæll. Beg.). 

Om de danske Kommissariers og de la Thuilleries Bejse jvfr. Yedel- 
Simonsen, Jørgen Brahe S. 80, og Kronijk van het bistor. genoot- 
schap te Utrecht 1861 S. 408.

8) Kjeld Krags Fortegnelse over Kommissariernes Tjenere og Følge,
Helsingør 21. Jan. (S. A.).

4) Ordinarie Post-Tijdender Anno 1645 Nr. 7 (Upsala U. B.). de la 
Thuillerie til Mazarin, 16. Febr. (P. A.). De nederlandske Gesandter 
til Generalstaterne, 5. Febr. (H. A.). - 2



Rigskansleren Axel Oxenstjerna og dernæst Rigsraaderne Johan 
Skytte, Mathias Soop og Thure Bjelke. Da Johan Skytte 
døde i Marts Maaned, afløstes han af Thure Sparre. Instruxen 
udfærdigedes i Januar. Den paalagde dem først at gjøre 
Fordring paa Sundtoldfriheden; i Begyndelsen skulde de ikke 
lade sig mærke med andet. Men denne Sundtoldfrihed skulde 
omfatte alle svenske Undersaatter og alle under S verigs Be
skyttelse staaende Folk; den skulde forsvares som grundet paa 
Folkeretten og som styrket ved Fordragene, og det skulde 
henægtes, at Christian IY’s dominium maris medførte nogen 
Ret eller noget Regale til at paalægge Told. Det fremhæ
vedes udtrykkeligt, at det havde sin Betydning at gjøre disse 
Paastande gjældende for at behage Mediatorerne, hvorved 
naturligvis særligt tænktes paa Hollænderne, og for at gjøre 
Danmark forhadt. Fra selve dette Punkt om den ubegrænd- 
sede Frihed for Farten gjennem Sundet for alle Svenske, Fin
lænder, Liflænder, Ingermanlænder og Beboere af Pommern 
og Meklenburg maatte Kommissarierne ikke vige; men an- 
toge de Danske det i Hovedsagen, kunde de gaa ind paa, at 
Certifikaterne vedble ve som hidtil, kun at der ingen anden 
Inkvisition skete, end at Certifikaterne afleveredes ved Kron
borg, og Told betaltes af det muligvis indladede. ufri Gods. 
Hvis man ikke blev enig med Danmark om dette Hoved
punkt, skulde man se at drage Mediatorerne over paa sin 
Side, dog skulde man ikke strax sønderbryde Traktaten, men 
søge at trække Tiden ud. Viste det sig imidlertid, at der 
ingen Udvej var mulig, da maatte Traktaten hellere strande 
paa dette Punkt end paa noget andet. Kom man derimod 
til Enighed herom, skulde Gesandterne forlange Skadeserstat
ning til de Private, som havde lidt ved de danske Overgreb, 
især de Geer; de skulde holde paa, at de svenske Krigsskibe 
kunde passere ubesværede i alle danske Farvande; Ruden- og 
Gluckstadttolden skulde ophæves, den sidste i al Fald for 
Svenske. Kongen af Danmark skulde forpligte sig til ikke 
at slutte Forbund mod Sverig. Endvidere skulde de foreslaa 
Afskaffelsen af den gjensidige Toldfrihed; dog skulde dette 
Forslag eventuelt ikke fastholdes.

Langt vigtigere var det imidlertid, at Gesandterne, naar 
Hovedpunktet om Sundtolden var bragt i Orden, men vel at
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mærke først naar dette var sket, skulde gjøre Paastand paa 
Kaution for Freden. Her skulde de begynde med at fordre 
Skaane, Halland og Bleking med den østlige Halvdel af 
Sundet. Dog indsaa man, at dette næppe vilde kunne sættes 
igjennem, og Rækkefølgen, i hvilken man viste sin Imøde
kommenhed, skulde nu være den, at man først gav Afkald 
paa Halland, saa paa Malmø, saa paa Christiansstad og sidst 
paa Christianopel med Bleking. Man skulde da standse ved 
Laholm, Helsingborg og Landskrone med deres tilliggende 
Len samt Gønge Herred. Kunde dette nu heller ikke naas, 
skulde der foreslaas et Bytte, saaledes at Danmark fik Lands
krone, Helsingborg og Jylland tilbage, men afstod Halland og 
Bahus, og af disse to Landsdele skulde man tilsidst lade sig 
nøje med Bahus. Heller ikke dette skulde dog være det 
sidste Ord; i Nødsfald skulde man kun fordre en Pengeer
statning paa 4 eller eventuelt 2 Millioner Rigsdaler og som 
Pant derfor Landskrone, Helsingborg og Laholm med deres 
Len for 50 Aar.

Saadanne vare Sverigs Fordringer for sig selv og i det 
Tilfælde, at det vedblivende kom til at føre Krigen alene 
med egne Kræfter. Men ved Siden heraf skulde Kommis- 
sarierne, forinden Freden sluttedes, tage sig af Nederlændernes 
Sag og arbejde paa, at Sundtolden enten helt ophævedes ogsaa 
for dem eller sattes til en urokkelig Fod, hvad enten denne 
blev som 1544 eller som 1630. Men tillige skulde de, som 
det paalagdes dem i en Biinstrux, opfordre de nederlandske 
Gesandter til hos Generalstaterne at fremskynde et gunstigt 
Svar angaaende en Alliance. Indvilgede nu Generalstaterne 
virkeligt i en saadan, skulde de forhandle nærmere med Ge
sandterne og ikke slaa paa mindre end Danmarks Deling 
mellem Sverig og Nederlandene; vilde Generalstaterne ikke 
hjælpe paa anden Maade end med deres Flaade, skulde Ge
sandterne dog stille dem Erhvervelsen af Fyen ogBelteme paa 
en lang Tid i Udsigt og i saa Fald forbeholde Sverig ikke 
alene dets Erobringer paa den østlige Side af Sundet, men 
ogsaa Sjælland og de derved liggende Øer1). *)

*) Instruxen af Januar i S. A. og Biinstruxen hos Hammarstrom, Om 
freden vid Bromsebro S. 42.



Medens saaledes Sverigs Fordringer, hvis det vedblev at 
staa alene i Kampen, ganske vist vare af en for Danmark 
højst ydmygende og skadelig Beskaffenhed, men dog under 
de forhaandenværende Omstændigheder kunde aabne Udsigt 
til Fred, laa paa den anden Side den Mulighed for, at Sverig 
med Nederlandenes Bistand vilde søge at gjennemføre Dan
marks fuldkomne Ruin, saaledes som det ogsaa havde været 
Tanken paa et tidligere Stadium; i saa Fald var der vel 
Rimelighed for, at Christian IV ikke vilde lade sig afskrække 
fra at prøve sit Riges yderste Kræfter. Men under alle Om
stændigheder vilde Forhandlingerne blive haarde og lang
varige; det var ogsaa med Overbevisningen herom, at Axel 
Oxenstjerna og de øvrige svenske Kommissarier i Slutningen 
af Januar tiltraadte Rejsen fra Stockholm over Kalmar til 
Soderåkra, hvor de toge Kvarter sammen med den hollandske 
Gesandt de Witt, noget længere fra Grændsen end de Danske 
i Christianopel1).

Kort før sit Udløb i Østersøen skiller den lille Aa Bromse- 
bæk sig for en Stund i to Arme, som omgiver en lille Holm. 
Denne Holm danner en Høj, forbunden med Land ved to 
smalle Broer. Midt paa den fandtes fra gammel Tid en stor 
rund Sten, der antoges for at være Mærket for Grændsen 
mellem de to Naboriger; forøvrigt tjente den som en Markeds
plads, hvor mange Borgere og Bønder, især fra Danmark, 
plejede at komme sammen for at afsætte deres Varer2). Det 
var paa denne Holm, der bar Navnet Bromsebro, at Kongerne 
Christian III og Gustav Vasa for over et Aarhundrede siden 
vare trufne sammen for at slutte en Fred og et Forbund 
mellem deres Riger, der skulde danne en Slags Erstatning 
for den gamle Unionsforbindelse, men som ganske vist kun 
fik en saare kortvarig Betydning; ogsaa senere havde man 
benyttet Stedet til Underhandlinger. Idet nu det ny Freds
møde skulde afholdes her, var det paa en Maade en Gjen- 
oplivelse af de gamle nordiske og germaniske Traditioner,

1) Gjorwell, Bref ifrån Axel Oxenstjerna I, 155 f.
2) Om Lokaliteterne se især Ordinarie Post-Tijdender Anno 1645 Nr. 

8 (Brev fra Kalmar 12. Febr.) i Upsala Universitetsbibi., jvfr. Histo- 
riskt-geografiskt och statistiskt Lexicon ofver Sverige I, 368 ff.



ifølge hvilke man gjerne valgte slige Øer eller Broer paa Bi
gernes G-rændser til Udsoning af Stridigheder *). Denne Gang 
var det nu vistnok ikke, som 1541, Kongerne, der mødtes, 
men deres Bigsraader; netop dette havde jo imidlertid ogsaa 
sin Tilknytning til Fortiden, idet det lignede de Yoldgifts- 
møder, som ældre Traktater havde fastsat til Afgjørelse af 
al Uenighed. Men paa den anden Side havde den Sammen
komst, der nu skulde aabnes, dog en vidt forskjellig Karaktér 
fra de ældre lignende. Bigsraaderne mødte ikke som Dom
mere, der for det øjeblikkelige Tilfældes Skyld vare løste fra 
deres undersaatlige Eder; de indfandt sig som befuldmæg
tigede Bepræsentanter for deres Fyrster, forsynede med be
stemte Instruxer, og tilmed vare de ikke alene, de ledsagedes 
— ligesom forøvrigt ved Knærødfreden — af Gesandter fra 
fremmede europæiske Magter, der skulde optræde som Mæg
lere og søge at bilægge Uenigheden. Saaledes havde Mødet 
en moderne Karakter, der kun paa en ydre Maade var knyttet 
til de gamle Traditioner.

Det var den 8de Februar, at Fredsmødet efter de tid
ligere trufne Bestemmelser skulde aabnes, og dette blev i Mod
sætning til, hvad der ellers ved lignende Lejligheder saa ofte 
var Tilfældet, omhyggeligt overholdt; i Forvejen havde man 
udvexlet Fuldmagterne og befundet dem rigtige. Paa den 
aftalte Dag indfandt nu de mæglende Magters Gesandter sig 
først paa Pladsen til det højtidelige Aabningsmøde. Efter de 
svenske Kommissariers Ønske vare de Almuesmænd, som 
plejede at færdes paa Stedet, ikke bievne fjernede. Gesand
terne stillede sig ved den store Sten. De la Thuillerie gav, 
efterat alt var i Orden, et Tegn, Trompetstød lode sig høre, 
og derpaa gik de danske og de svenske Kommissarier ud af 
deres Telte, som vare opslaaede ved begge Broerne; medens 
Solen brød frem mellem Skyerne og smeltede Isen, bestege 
de Højen med afmaalte Skridt, forat det ene Parti ikke 
skulde komme forud for det andet. Saa mødtes de ved

*) Jvfr. Salvius’s Ytringer hos Ogerius, Iter Svecicum S. 223, Grimm 
und Schmeller, Lateinische Gedichte d. X. und XI. Jh. S. XIV, og 
Hankes Bemærkninger om Bidassoamødet 1659 i hans Franzosische 
Geschichte HI, 178.



Grændsestenen og blottede Hovederne. Axel Oxenstjerna og 
Korfitz Ulfeldt rakte hinanden Haanden, og denne Ceremoni 
gjentoges af de andre Kommissarier. Derpaa holdt Oxen
stjerna en Tale paa Svensk, hvori han ønskede Lykke, over 
det paabegyndte Foretagende, Ulfeldt svarede paa Dansk med 
nogle lignende Ord, men kortere. Atter rakte Modstanderne . 
hinanden Haanden og fjernede sig derpaa. Fredsmødet var 
aabnet1).

Man var bommen overens om, at den egentlige Freds
forhandling ikke skulde foregaa mundtligt, men skriftligt med 
de mæglende Magters Gesandter som Mellemmænd. Paa 
Grund af de la Thuilleries Upasselighed trak nu Tiden ud 
nogle Dage. De Danske havde forlangt, at de Svenske som 
Ophavsmænd til Krigen skulde gjøre det første Forslag2); 
muligvis var dette en Fejl, idet det herved overlodes til Mod
standerne at aabne Kampen paa det Punkt, sonr var dem 
fordelagtigst, medens det maatte have været de Danskes Opgave 
at søge at lokke de svenske Kommissarier til hurtigst muligt at 
udtale sig om deres territoriale Fordringer for at kunne paa
vise disses Ubluhed overfor Frankrig og Nederlandene. Dron
ning Christina noterede selv Manglen heraf som et Misgreb3), 
og det er vist, at hendes Befuldmægtigede benyttede sig deraf. 
Den 13 de Februar fandt der en Sammenkomst Sted mellem 
dem og Mæglerne; de erklærede sig rede til at gjøre Be
gyndelsen, udviklede Aarsagerne til Krigen med særlig Dvælen 
ved Overgrebene i Sundet og ytrede, at hvis der skulde for
handles om Fred med Haab om Resultat, maatte Kongen af 
Danmark ikke alene høre op med sine Overgreb, men formelt

*) Om Mødet se især. den ovfr. anførte Ordinarie Post-Tijdende Nr. 8, 
Boeclerus S. 269 f, de danske Kommissariers Protokol (Reg. 26, 
Sverig Nr. 122), 8. Pebr., de la Thuillerie til Mazarin, 19. Febr. 
(P. A.), de nederlandske Gesandter til Generalstaterne, Christianopel 
20. Febr. (H. A.), Peyrére til Ole Worm, III. kal. Martii (Olai 
Wormii Epistolæ II, 916).

2) Boeclerus S. 272. Boeclers Kilde er Axel Oxenstjernas Protokol ved 
Fredsmødet; ifølge Hammarstrom (Om freden vid Bromsebro S. 51) 
er denne Protokol optagen ordret og fuldstændigt i Boeclers Skrift. 
Selve Protokollen bar jeg tilfældigvis ikke set ved mine Under
søgelser i det svenske Rigsarkiv, hvor den dog findes.

3) Den svenske Rigsraadsprotokol, 26. Marts. .



afstaa fra den Ret til Overherredømme i Sundet, som han 
gjorde Fordring paa*). Dette sidste Punkt blev vel ikke 
ligefrem gjentaget i den skriftlige Proposition, som de sam
tidigt overleverede til Gesandterne, men den drejede sig ude
lukkende om Sundtoldspørgsmaalet. Der forlangtes i den 
foruden Skadeserstatning fuldstændig Frihed for Told og 
Visitation af alle Skibe og Varer, der vare hjemmehørende 
ikke alene i Sverig og Finland, men ogsaa i Ingermanland, Est
land, Lifland, Pommern, Meklenburg og alle andre Lande, som 
nøde Sverigs Beskyttelse. Under Varer skulde henregnes alt, 
ogsaa Krigsammunition; Kongen af Danmark maatte ikke 
udtage Varer af Skibene, og alle svenske Krigsskibe skulde 
have Ret til uhindret at passere Sund og Belt* 2).

Ved paa denne Maade at stille Sundtoldspørgsmaalet frem 
i første Række og foreløbigt skjule alle andre Bagtanker vilde 
de svenske Kommissarier vække Sympathi for sig hos de sø
farende og handlende Nationer; de vilde det endnu mere ved 
den Motivering, de gave deres Paastande, idet de paaberaabte 
ikke alene de bestaaende Traktater, men ogsaa Natur- og 
Folkeretten som Grundlag for de Rettigheder, de fordrede. 
De havde ogsaa strax den Tilfredsstillelse, at den hollandske 
Gesandt de Witt gav sig til _at rose Dronningen af Sverig 
som den, der talte alles Sag. Derimod stillede de la Thuillerie 
sig køligere. Han bemærkede, at de Danske vel sagtens vilde 
indrømme de Svenske, hvad de fordrede for Sverigs egne Ind
byggeres Vedkommende, men at det var tvivlsomt, om de 
vilde gjøre det for dem, der kun stode under Sverigs Be
skyttelse, og han tilføjede, at hans Landsmænd ogsaa ofte 
vare bievne krænkede ved Christian IV’s Fremgangsmaade, 
men at de ikke havde tillagt Fornærmelserne saa megen Be
tydning, at de havde villet hævne dem ved K rig3).

Gesandterne overbragte derpaa den svenske Proposition

*) Boeclerus S. 272—78.
2) Den svenske Proposition af 13. Pebr. (Protokollen i Peg. 26, Sverig 

Nr. 122). Hvor i det følgende ingen anden Kilde citeres for Forhand
lingerne mellem de danske og svenske Kommissarier, er Kilden de 
de danske Kommissariers Protokol, der dels findes i Peg. 26, Sverig 
Nr. 122, dels i Peg. 27, Sverig Nr. 306.

3) Boeclerus Si 279—80.



til de danske Kommissarier i Christianopel, og disse afgave 
deres Svar den 17de Februar. De dvælede i det aldeles over
vejende ved det uretfærdige i Maaden, hvorpaa Sverig havde 
begyndt Krigen, og fordrede Skadeserstatning og den fuld
stændige Tilbagegivelse af de besatte Landsdele; hvad de svenske 
Forlangender angik, afvistes disse kort som stridende imod 
Kongen af Danmarks Højhedsret i Øresund 1). Saaledes var 
den store Modsætning mellem de stridende Parter kommen 
til Syne, og Situationen forværredes yderligere ved den Re
plik, som Svenskerne leverede fra sig tre Dage efter. Yel 
indlode de sig efter Anmodning af Mæglerne ikke paa at 
gjendrive den danske Fremstilling af, hvad der var gaaet 
forud for Krigen; de erklærede ogsaa, at de ikke vilde strides 
om Kongens Højhedsret i Sundet, om han i det hele havde 
nogen eller hvori den bestod, men de toge strax efter faktisk 
den sidste Del af denne Indrømmelse tilbage ved at benægte, 
at Højheden gav nogen Ret til at disponere over eller besvære 
Varer og Skibe, der kun sejlede igjennem, paa den Maade, 
som en Fyrste eller Stat havde Ret til at gjøre det i sine 
Havne ved Ind- og Udførsel. Herved havde de jo i Virkelig
heden underkjendt det retslige Grundlag, Kongen af Danmark 
mente at have for Sundtolden2). Det er derfor ikke til at 
undres over, at denne Replik vakte en endnu større Harme 
hos de danske Kommissarier, end Tilfældet havde været med 
den første Proposition. Dette fremgik tydeligt af det ny Svar, 
som de afgave den 24de Februar. De udtrykte heri deres 
Forbavselse over, at de Svenske slet ikke havde indladt sig 
paa Spørgsmaalet om Tilbagegivelsen af de tagne Provindser; 
førend dette var afgjort, kunde der ikke være Tale om at 
drøfte Sundtoldfriheden; dog maatte de allerede nu fastholde, 
at deres Konge havde .samme Ret i Sundet og Belterne som 
i alle sine Lande og ikke kunde finde sig i, at Jurisdiktionen 
derover blev omtvistet; særligt maatte det fremhæves, at der 
aldrig havde været nogen Potentat, som havde sendt Krigs
skibe gjennem Sundet uden først at have erhvervet Tilladelse 
dertil, og hertil kom, at selv Sverig ikke nogensinde før

x) Det danske Svar af 17. Febr.
2) Bepliken af 20. Febr. Jvfr. Boeclerus S. 281.



havde hævdet sig Toldfrihed udover den, som var indrømmet 
ved Traktaterne, og som havde sit Modstykke i den Told
frihed, der var tilstaaet de Danske i Sverig1). Det var 
altsaa paa Traktaternes Grundlag, at de danske Kommissarier 
stillede sig med en bestemt Fastholden af, at disse, som de 
vare, vare tilstrækkelige, og med en endnu mere bestemt 
Afvisning af enhver Begrundelse, hentet fra Natur- og Folke
retten.

Mæglerne havde klart Indtrykket af, at denne Erklæring 
fra de Danskes Side i høj Grad vilde forværre Udsigterne til 
et fredeligt Resultat. De forsøgte endnu samme Aften, som 
de vare bievne bekjendte med den, at faa de Danske til at 
mildne dens Udtryk; men det var forgjæves2). Da de saa 
kom til de Svenske, prøvede de ligesaa forgjæves paa at blive 
fri for at vise den frem; selvfølgeligt ansporedes Axel Oxen- 
stjerna derved kun yderligere til at forlange den udleveret. 
Resultatet blev nu som forventet; hvad enten de Svenske 
virkeligt bleve forbitrede eller kun ønskede at vise Verden de
res Forbitrelse eller — hvad der maaske er det sandsynligste 
— med Glæde grebe Lejligheden til at trække Forhandling
erne ud, nok er det, at de paa den skarpeste Maade ud
trykte deres Harme over det skete. Hvis Kongen af Dan
mark, ytrede de, skulde have den Ret, som han gjorde For
dring paa, til at udøve den samme Myndighed i Sundet, som 
han havde i sit Land og i sine Havne, da vilde han kunne 
lukke Øresund for alle, som ikke kunde henvise til en særlig 
Traktat; han vilde kunne oprette Stapelpladser i sine Lande, 
tvinge hele Handelen mellem Øst og Vest derhen og regere 
den efter sit Forgodtbefindende; han vilde kunde gjøre alle 
Nationer skatskyldige og forøge eller formindske Afgifterne 
enten middelbart eller umiddelbart. Derfor var det nødven
digt at modsætte sig et saadant Retskrav; gjordes det ikke 
nu, hvor Danmark led under Krigen, vilde det meget mindre 
kunne gjøres senere. De Danskes Svar var desuden saa over
modigt, at Sverig i de sidste hundrede Aar aldrig havde faaet 
noget' lignende fra danske, moskovitiske eller polske Kom-

Svaret af 24. Febr.
2) De Danskes Protokol for 24. Febr.



missarier. Hvis Danmark ikke vilde give Afkald paa den 
fordrede Ret, var der ingen anden Udvej end at bryde Trak
taten og fortsætte Kampen, indtil Modstanderen laa fuldkom
ment for deres Fødder.

Hvis de svenske Kommissarier, som det var deres Hen
sigt, havde givet et nyt skriftligt Svar til de Danske, bygget 
paa den her skildrede Tankegang, vilde Modsætningen være 
bleven skærpet i en højst betænkelig Grad. Det lykkedes 
dog de la Thuillerie at forebygge dette, idet han fik sat igjen- 
nem hos begge Parter, at der ikke længere skulde finde no
gen Udvexling Sted af skriftlige Erklæringer, men at hele 
Forhandlingen skulde foregaa mundtligt gjennem Mæglerne x). 
Det var i det hele for en ikke ringe Del de la Thuilleries 
Virksomhed, der holdt Fredsforhandlingerne oppe. Medens 
de nederlandske Gesandter ikke lagde Skjul paa deres Sym- 
pathi for de svenske Fordringer2), arbejdede han med største 
Iver paa Tilvejebringelsen af en Fred. Han gjorde de stær
keste Forestillinger til de svenske Kommissarier om, at den 
danske Krig traadte hindrende i Vejen for, hvad der var For- 
maalet for den fransk-svenske Alliance, nemlig Svækkelsen af 
Huset Østrigs Magt og Gjenoprettelsen af Tydsklands Frihed. 
Det var imidlertid ikke synderligt trøstefuldt for ham, at 
Axel Oxenstjerna som Svar paa saadanne Forestillinger be
tegnede Tydskland som et raaddent Æble, der havde en smuk 
og rød Skal, men inden i hvilket der var en Orm, som gna
vede og fortærede det; Sverig kunde derfor ikke være sikker 
paa at beholde en fast Fod dér; det var derfor langt mere 
fordelagtigt for det at føre Krigen alvorligt mod Danmark, 
som var dets Nabo og var i Stand til pludseligt at bibringe 
dets Hjerte frygtelige og dødbringende Slag, hvis det ikke 
reduceredes til Afmagt; Frankrig maatte derfor ikke tage de 
Svenske det ilde op, at de, uden at tabe Tydskland af Syne, 
søgte at faa de Fordele, som deres Vaabens Held nu tilbøde dem. 
Sagen var tilmed den, at hvilken Traktat der end sluttedes 
med Danmark, var der ingensomhelst Sandsynlighed for, at *)

*) Boeclerus S. 282—95. Den danske Protokol, 25. og 27. Febr. de la 
Thuillerie til Mazarin, 5. Marts (P. A.).

2) Boeclerus S. 294—95.
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der vilde indtræde et virkeligt venskabeligt Forhold mellem 
de to nordiske Riger; det maatte derfor være S verigs Opgave 
at benytte Øjeblikket til at afvæbne sin Modstander og betage 
ham Styrke og Evne til at tilfredsstille sin Hævnlyst1).

Det var ingen let Opgave for de la Thuillerie at søge at 
gjendrive disse Betragtninger, af hvilke den sidste Del i en 
saa paafaldende Grad minder om de tydske Statsmænds Tanke
gang overfor Frankrig efter den sidste fransk-tydske Krig. 
-Han forestillede de Svenske dels, at det ikke var saa let at 
detronisere Christian IV, forskandset som han var mellem 
sine . Øer, dels at altfor haarde Betingelser kun vilde frem
kalde en snarlig ny Krig, og at det derimod var i Sverigs In
teresse at skabe en varig Fred2). Idet de la Thuillerie saa- 
ledes arbejdede for Freden, var han i Overensstemmelse saa- 
vel med Mazarin som med de franske Befuldmægtigede i 
Munster, d’Avaux og Servien; men medens disse Statsmænd 
med megen Kølighed og Ligegyldighed saa hen til, paa hvilke 
Betingelser en saadan Fred maatte blive sluttet3), er det tyde
ligt nok, at de la Thuillerie efterhaanden kom til at nære en 
virkelig Sympathi for Danmark som den underlegne Magt og 
en Antipathi mod Sverigs Fordringer som altfor overmodige 
og overdrevne; han forblev ikke kold overfor de Danskes For
sikringer om, at de vilde foretrække at dø som Mænd med 
Vaaben i Haand fremfor at lade deres Land gaa til Grunde ved
at antage Sverigs Fordringer4).

Under disse Omstændigheder trak Underhandlingerne en Tid
lang ud uden Resultat. Mæglerne opfordrede forgjæves de svenske 
Kommissarier til i det enkelte at undersøge, om de svenske 
Kjøbmænd havde lidt den paastaaede Tort i Sundet; ligesaa 
frugtesløst var et Forslag om at tilintetgjøre de to sidste Skri-

1) de la Thuillerie til Mazarin, 31. Marts, 2. og 9. April (P. A.). Jvfr.  ̂
Siri, Mercurio Y; 1, 95—96.

2) Siri, Mercurio V; 1, 91—94.
3) Mazarin til de la Thuillerie, 1. April og et udateret Brev (Chéruel, 

Lettres de Mazarin II, 647, 650; det sidste Brev er øjensynligt fejl
agtigt gjengivet i Udtoget). Mazarin- til d’Avaux og Servien, 11.
April (Négociations secrétes II; 2, 60).

4) de la Thuillerie til Brienne, 11., 26. Marts (P. A.). Om de Danskes 
Sympathi for de la Thuillerie jvfr. Wormii Epistolæ II, 922.



velser, i ' hvilke Principmodsætningen var traadt saa stærkt 
frem, og holde sig til de første*). Derimod gik de Svenske 
paa de hollandske Gesandters Opfordring ind paa at opstille 
nogle Punkter til Porhandling, dog uden deres Underskrift. 
Men disse Punkter vare endnu mere vidtrækkende, end hvad der 
hidtil var kommet frem fra svensk Side. Foruden deres før 
nævnte Forlangender fordredes her, at Kongen af Danmarks 
Højhedsret, haade over Sundet og Østersøen i det mindste 
skulde erklæres for indskrænket til hans egne Undersaatter 
og ikke maatte udstrækkes til fremmede, navnlig ikke til 
svenske Undersaatter.' Yed hele Øresund maatte der for Frem
tiden ikke bygges nogen Forskandsning eller lægges noget 
Blokskib. Svenske Skibe skulde ikke vise Certifikater eller 
Pas, men kun hejse deres Lands Flag og kaste Anker en eller 
to Timer; der skulde gives Erstatning for, hvad der med Urette 
var frataget svenske Kjøbmænd i Sundet. Imidlertid blev 
Følgen af disse Punkters Opstilling ikke saa skæbnesvanger, 
som man kunde have ventet. Mæglerne udtalte nemlig, at 
de vilde skyde Punkterne om Højhedsretten og om Befæst
ningerne ved Sundet foreløbigt til Side, og de svenske Kom
missarier bekvemmede sig efter nogen Indsigelse til ikke at 
fastholde disse Punkter, før de andre Stridsspørgsmaal vare 
ordnede. Dette skete den 10de Marts* 2). Saa begyndte da 
Diskussionen om de enkelte svenske Fordringer. De danske 
Kommissarier trak sig snart tilbage fra absolut ikke at ville 
indrømme noget. Først gave de efter med Hensyn til Sund
toldfriheden for fremmede Drikkesorter, dernæst syntes de 
ikke utilbøjelige til at indrømme Ønsket om, at Krigsammuni
tion ikke skulde betragtes som en særlig Kategori i Modsæt
ning til andre Varer3). Men da blussede Striden op, om 
hvilken Udstrækning i territorial Henseende Sverigs Sund
toldfrihed skulde have og især om de Svenskes Paastand om

*) Boeclerus S. 295—96.
2) Boeclerus S. 297—98. de Witts Bapport, 17. Marts (Ny kgl. Saml. 

Fol. Nr. 629; hvor i det følgende ingen anden Kilde er angiven for 
Forhandlingerne med de nederlandske Gesandter eller for deres Ind
beretninger, er Gesandtskabsberetningen i det nævnte Mskr. Kilden).

3) Boeclerus S. 298—302, 306. de la Tbuillerie til Brienne, 11. Marts 
(P. A.).



slet ikke at ville vise Certifikater for deres Varer. Imod For
dringen paa, at de svenske Østersøprovindser og Pommern og 
Meklenburg skulde nyde godt af Friheden, protesterede de 
Danske med Henvisning til, at Sverig vilde drage hele Han
delen til sine Lande og sine Borgere, og med Hensyn til det 
andet Punkt erklærede dé, at Ophævelsen af Certifikaterne 
vilde give hele Yerden Lejlighed til at benytte sig af Sverigs 
Rettigheder. De la Thuillerie' gjorde sig ogsaa til Talsmand 
for den sidste Betragtning overfor de Svenske; men Axel 
Oxenstjerna svarede, at han ikke misundte andre, især ikke 
Yenner og Forbundne, den samme Fordel, som Sverig selv 
havde; han vendte sig om til de hollandske Gesandter og 
forsikrede dem, at han ønskede, at Nederlandene maatte op- 
naa samme Frihed som Sverig. De hollandske Gesandter, 
især de Witt, udtrykte deres Taknemlighed; men de la 
Thuillerie tog ikke i Betænkning at bebrejde dem, at de kun 
slet • opfyldte deres Hverv som Mæglere. Under denne Konfe
rence toge Svenskerne trods deres tidligere Udtalelser ogsaa 
paany Spørgsmaalet om Højhedsretten op 1). Situationen blev 
yderligere spændt, da de svenske Kommissarier den 14de 
Marts modtog en ny Ordre fra Dronningen, som var udstedt 
den 8de Marts, og hvori det paalagdes dem at fastholde Mod
standen mod Kongen af Danmarks Fordring paa Højhedsret
ten i Sundet2). Saaledes stod atter alt paa Spil; Faren 
voxede, da de svenske Kommissarier sloge paa den Sikkerhed, 
der skulde omgjærde Freden, og talte om Sundets Deling. 
De truede desuden med at ville rejse bort til Kalmar, hvis 
de Danske ikke opgave Højhedsfordringen. De la Thuillerie 
blev yderst forskrækket; han skrev hjem og udbad sig Ordre 
for det Tilfælde, at Traktaten blev brudt. Men han opbød 
ved Siden heraf sin yderste Kraft og gik endog saa vidt, at 
han udtalte sig velvilligt angaaende Tanken om en territorial 
Garanti for Freden; men særligt maa det antages, skjøndt 
der ikke foreligger noget derom, at han har givet gode Ud-

*) Boeclerus S. 806—11.
2) Dronningens Brev af 8. Marts (Beg. 26, Sverig Nr. 124). Boeclerus 

S. 811.



sigter til reelle Indrømmelser, hvis de Svenske foreløbigt op
gave det theoretiske Stridspunktx).

Det var et vanskeligt Øjeblik for Axel Oxenstjerna og 
hans Kolleger. De vidste, at det var imod deres Dronnings 
Ønske, naar de trak sig tilbage fra den principielle Modstand 
mod Kongen af Danmarks Regale i Sundet; de vidste ogsaa, 
at det var heldigere at lade Fredstraktaten brydes paa et 
Punkt, der interesserede andre søfarende Nationer, end paa 
Punkter, der kun angik dem selv-; men paa den anden Side 
var det dem klart, at det vilde have sine Misligheder og sin 
Fare .at sprænge Forhandlingerne, inden man havde erfaret 
noget om, hvorvidt Generalstaterne for Alvor vilde forene 
deres Vaaben med Sverigs. Desuden var det tydeligt af de la 
Thuilleries Holdning, at et Brud vilde gjøre et yderst uhel
digt Indtryk paa Frankrig. Under disse Omstændigheder, 
hvor det ikke var muligt hurtigt at skaffe sig nye Ordrer fra 
Stockholm, besluttede de svenske Kommissarier sig til at 
handle paa egen Haand. De opgave ikke Fordringen paa 
Christian IY’s Afkald paa sin Højhedsret, men de indrøm
mede, at Drøftelsen af dette Spørgsmaal maatte opsættes til 
Forhandlingen om Sverigs Sikkerhed for Freden. Det var 
den 15de eller 16deMarts, at dette skete* 2). De la Thuillerie 
var særdeles glad over det opnaaede Resultat. Han tog 
strax fat paa Benyttelsen af det og formaaede de danske 
Kommissarier til i de nærmest paafølgende Dage at tilbyde 
Sverig Sundtoldfrihedens Udstrækning til Finland, Lifland, 
Estland og Ingermanland, forsaavidt som der ogsaa blev til- 
staaet Danske Toldfrihed i disse Lande. Ligeledes tilbøde de 
Danske, at Krigsammunition, der udførtes fra Sverig, maatte 

• betragtes som almindelige Varer, medens der skulde fordres 
en særlig Tilladelse for Indførsel af den til Østersøhavnene3). 
Ved disse Indrømmelser blev Uenigheden dog ikke fjernet; 
de svenske Kommissarier fastholdt Toldfriheden ogsaa for 
Pommern og Meklenburg og forkastede de stillede Betingel

x) Boeclerus S. 311—14. de la Thuillerie tilBrienne, 26. Marts (P. A.).
2) Boeclerus S. 315—16. Gjorwell I, 164. de la Thuillerie til Brienne, 

26. Marts (P. A.).
3) Boeclerus S. 315—17. de la Thuillerie til Mazarin, 31. Marts (P. A.).
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ser;' de paastode, at almindelig Told og Sundtolden aldeles 
ikke kunde paralleliseres, og vilde ikke finde sig i nogen Ad
skillelse mellem Krigsammunition, der førtes nordfra eller 
sydfra gjennem Øresund. Endnu mindre var der Tale om 
strax at komme til en Overenskomst angaaende Certifikaterne *).

Det var imidlertid ikke de danske Kommissariers Ønske,
at disse Stridigheder skulde fortsættes. Hvad der handt dem,

• •

var deres Instruxer. Ligesom deres svenske Modstandere 
havde ment at kunne sætte sig ud over deres Regerings 
Ordrer, saaledes havde Korfitz Ulfeldt og hans Fæller vel 
i Virkeligheden allerede ved de Indrømmelser, de havde til
budt, forladt deres. Instruxers Grund. Noget andet var det 
alligevel paa egen Haand at .gaa saa vidt i Eftergivenhed, som 
de Svenske fordrede, eller at afgive aldeles hindende Løfter. 
Derfor gjaldt det for dem at formaa deres Konge til at give 
dem en større Handlefrihed. Allerede i Slutningen af Februar 
eller Begyndelsen af Marts havde de anmodet Kongen om 
Udvidelse af deres Instrux, da denne, som den var, ikke 
kunde føre til Fred; de vidste jo desuden godt Besked med de 
i December førte Forhandlinger om en Biinstrux. Men de 
havde kun faaet et kort afslaaende Svar fra Kongen* 2). Der- 
paa havde de den 12te Marts paany henvendt sig til denne; 
de havde forespurgt om to Ting, for det første om de maatte 
frafalde Fordringen paa Skadeserstatning, naar Modstanderen 
vilde gaa ind paa Tilbagegivelsen af de erobrede Landsdele, 
og for det andet om de maatte tilstaa de svenske Byer i Est
land og Lifland Toldfrihed, mod at de Danske fik samme Fri
hed derovre. Til disse Forespørgsler havde de knyttet en al
vorlig Formaning om Landets elendige Tilstand, og de havde 
sluttet med at udtale, at hvis de ikke fik nogen tilfredsstil
lende Erklæring fra Kongen, maatte de være undskyldte, hvis 
der passerede noget; thi Mediatorerne bleve kjede af at være 
der til ingen Nytte3). En Uge efter, endnu inden de mod
toge Svar paa denne Forestilling, sendte de en ny Skrivelse 
til Kongen. Tonen i den var endnu mere indtrængende end

*) Boeclerus S. 317—18.
2) Slange S. 1327.
3) Slange S. 1327 f.



forrige Gang. Traktaterne vare ikke bedre end før, bed det 
deri, da de Svenskes Sejre gjorde dem hovmodige. Jo læn
gere man ventede, des værre blev det, Fjendens Mod tog til '  
og Undersaatterne bleve desperate. Derfor var det nødven
digt at finde sig i de onde Tider. Kongen burde erklære sig 
tydeligt om, hvad de maatte gjøre, og om de maatte slutte 
Fred, naar blot Landene restitueredes, selv om man med Hen
syn til Kommercierne i Sundet denne Gang skulde blive 
nødt til »at bide i et surt Æble«. De vare endog gaaede 
videre, idet de med en Adskillelse af de omstridte Lande, 
som næppe var Kongen behagelig, havde gjort opmærksom 
paa, at Stiftet Bremen efter de la Thuilleries Mening næppe 
kunde optages i denne Traktat, og henstillet, om det ikke 
var bedre at lade Bremen blive behandlet ved en særlig Un
derhandling og salvere Kongens egne Lande end slippe Trak
taten for Stiftets Skyld og lade Danmarks Krone komme i 
den største Fare *). Da de saa den 21de Marts havde mod
taget Christian IV’s Svar af 17 de Marts paa deres forrige 
Skrivelse, hvori han vel frafaldt Fordringen paa Skadeserstat
ning, men ikke gik ind paa Imødekommenhed med Hensyn 
til de svenske Østersøprovindser* 2), opsatte de samme Dag et 
nyt Indlæg til Kongen. De udtrykte deri deres Haab om at 
kunne faa de Svenske til at opgive Fordringerne paa Told
frihed for Pommern og Meklenburg og paa fuldstændig Af
skaffelse af Certifikaterne og Visitationerne; men hvis ikke de 
andre Punkter om Frihed i Sundet ogsaa for Ingermanland, 
Estland og Lifland bevilgedes, da saa de ingen anden Udvej, 
end at Traktaten vilde blive brudt, og i saa Fald vilde Hol
lænderne forene sig med de Svenske, og — »saa bliver enten 
Danmark deres eller al Told i Sundet skal afskaffes«. Forat 
dette ikke skulde ske, burde Kongen give efter og rette sig 
efter sine tro Tjeneres og Eaaders Ønsker3).

Da denne Skrivelse fra Kommissarierne ankom til Kjø- 
benhavn, var Situationen i Virkeligheden ogsaa saa farefuld,

x) Slange S. 1329.
2) Slange S. 1328.
3) Slange S. 1331.



at der var Grund nok for Kongen til at underkaste det en 
fornyet Overvejelse, hvorledes han skulde stille sig til den.

Krigen i Jylland havde ved Aarets Begyndelse ikke teg
net uheldigt for de danske Vaahen. Efterat Rigsmarsken 
Anders Bilde havde sat sig fast i Lejren ved Snoghøj, havde 
Ærkebiskop Frederik med en betydelig Styrke først forenet sig 
med ham og snart efter knyttet en vigtig Sejrvinding til 
sine Faner, idet det var lykkedes ham i Januar Maaned at 
erobre Riberhus, hvor Helm Wrangel havde efterladt den 
unge Oberstlieutenant Mortaigne som Kommandant. Hele 
den svenske Besætning var bleven nedsablet. Det var et far
ligt Øjeblik for Wrangel, der stod i en befæstet Lejr helt 
oppe mod Nord ved Randers. Hans Forbindelseslinier med 
Hovedhæren i Syden vare alvorligt truede. Men ulykkeligvis 
blev denne Situation langtfra benyttet. De to danske Hær
førere bleve uenige om Fremgangsmaaden, uenige i den Grad, 
at Anders Bilde afviste Ærkebiskoppens Forslag om med 
forenede Kræfter at angribe Wrangel, skilte sig fra Konge
sønnen og med hele sin Troppestyrke gik tilbage til Fyen. 
Det var en ulykkelig Skæbne for Danmark, at den Mangel 
paa Sammenhold, som længe havde hersket indenfor den 
øverste Regering, havde bredet sig til Hæren. Wrangel der
imod var ikke for intet uddannet i Torstensons Skole; han 
vidste vel at anvende den Hurtighed, som Omstændighederne 
fordrede. Saasnart han havde erfaret, at Bilde havde for
ladt Jylland, brød han op fra Randers og drog sydpaa 
helt ned til Holsten. I  og for sig var det nu ganske vist en 
Fordel, at Jylland og Slesvig befriedes for Fjendens Tryk. 
Men det heldige heri opvejedes snart ved en Række af Tab, 
som ramte de danske Afdelinger i Holsten. Ogsaa her vir
kede Uenigheden mellem de forskjellige Hærførere, især mel
lem Christian Pentz og Generalmajor Bauer, skadeligt. Rundt 
omkring faldt danske Tropper i Fangenskab, bleve nedsablede 
eller drevne paa Flugt, og de Skandser, de havde opkastet, 
bleve tagne. Gluckstadt, Krempe og Rendsborg "holdt sig dog 
endnu, men i Slutningen af Marts aabnede Wrangel Belejrin
gen af den sidstnævnte Fæstning.

Til det mislige i disse Begivenheder kom nu imidlertid 
i Februar Maaned ogsaa det, at General Konigsmarck havde



gjort et nyt og sejrrigt Indfald i Stiftet Bremen. Det havde 
egentligt været den svenske Regerings Ønske, at Torstenson 
selv fra Tydskland skulde være vendt tilbage til Danmark, 
men han havde ønsket at forblive der, hvor de største Laur
bær ventede ham, og det var tilfaldet Konigsmarck at operere 
mod Nord. Det varede heller ikke længe, inden Hovedplad
serne i Stiftet, baade Stade, Buxtehude og Bremervorde, kom 
i hans Magt. Og fordi Torstenson var forbleven i Tydskland, 
bleve hans Bevægelser dog langtfra uden Betydning for For
holdene i Norden. Thi Sagen var, at den svenske Feltmar- 
skalk den 24de Februar 1645 havde vundet en afgj ørende 
Sejr ved Jankowitz i Bohmen over den kejserlige Hær under 
General Hatzfeldt. Denne selv foruden adskillige andre af 
Hærens øverste Befalingsmænd, en stor Mængde Officerer og 
3000 Soldater bleve tagne til Fange; over 70 Faner og 
Standarter samt 26 Kanoner vare Dagens Bytte for de Svenske. 
Selv om Slagets faktiske Følger ikke fuldt ud svarede til dets 
Karakter, blev det moralske Indtryk, som det gjorde, over
ordentligt stort. Det bevirkede, at de tydske Stænder uagtet 
Kejserens Misfornøjelse begyndte at strømme sammen til 
Fredsforhandlingen i Munster og Osnabruck, og oppe i Nor
den forøgede det Svenskernes Mod. De danske Kommissarier 
i Bromsebro noterede i deres Protokol, at Efterretningen derom 
strammede Fjendens Fordringer ligesaavel som Konigsmarcks 
Sejre i Bremen. For Kongen af Danmark blev det allerede 
herved en Begivenhed af yderste Vigtighed; men ogsaa i og 
for sig havde det sin Betydning. Ganske vist* var det Øje
blik forbi, hvor han for Alvor havde haabet paa Bistand fra 
Kejseren, men Torstensons Sejr vilde i hvert Fald lettere 
muliggjøre forøgede svenske Troppesendinger til Danmark.

Medens saaledes den militære Situation baade i og uden
for Danmark gav Anledning til stigende Bekymring, og me
dens, som det i det følgende vil ses, Faren voxede for en aktiv 
Indblanding fra Nederlandenes Side, forværredes selve Tilstan
den i Danmark Dag for Dag. Det var paa dette Tidspunkt, 
at den kejserlige Resident fik det Indtryk af Adelens Stem
ning, at den mere frygtede for sin egen Konge, naar han var 
bevæbnet, end for Fjenden; saa uhyggelige vare de Tegn paa 
Uenighed, som lode sig se. At de indflydelsesrigeste Med



lemmer af Rigsraadet, som Rigshofmesteren og Kansleren, 
vare fraværende fra Hovedstaden, kunde ikke andet end skade 
Raadets Beslutningsdygtighed og virke hæmmende paa Ad
ministrationenx). Mest trykkende var den stadigt større 
Pengemangel; for at afhjælpe den. var der endog Tale om at 
pantsætte forskjellige Øer, ja om Pantsættelsen af Island til 
nogle hamburgske Kjøbmænd ved Navn von Uffelen for 
500,000 Dir. forhandledes der endog ligefrem* 2). Af Tilstan
den i Hæren giver et Indlæg til Kongen fra Deputerede for 
Adelen, som i Begyndelsen af Marts vare samlede i Kjøben- 
havn, et højst sørgeligt Billede: Rytterne gaa nøgne, hed det 
deri, have intet at forfærdige Geværer for, hele Kompagnier 
ride med ubeslagne Heste, mange af Pod folket gaa fast nøgne 
og barbenede3). I denne Beskaffenhed af Hæren laa maaske 
det bedste Porsvar for Anders Bildes Uvirksomhed. Og hertil 
kom, at Indkvarteringens Byrder tyngede tungt paa Under- 
saatterne rundtomkring, næsten ikke mindre end Fjendens 
Brandskatninger og Udsugeiser paa de Steder, hvor han holdt 
Landet besat.

Under disse Omstændigheder lødRaabet om Pred stærkere 
og stærkere. Ulykken er stor, skreve de adelige Befuldmægtigede, 
Paren for, at Danmark for stedse skal blive svensk, er betyde
lig. Derfor havde de anmodet Kongen om at gaa ind paa 
de mulige Fredstilbud, og de i Kjøbenhavn tilstedeværende 
Rigsraader sluttede sig til de Formaninger, der kom fra deres 
Kolleger paa Grændsen. Por det Tryk, der saaledes rettedes 
imod ham, holdt Christian IY ikke Stand. Den 23de Marts 
affærdigede han en Skrivelse til Kommissarierne. I en højtide
lig Tone og under Henvisning til deres gjentagne Anmodnin
ger meddelte han dem heri »naadigst i Herrens Navn« Fuld
magt til »Freden med de Svenske at slutte og indgaa, som I 
kunne eragte, det os og. vort saavelsom Eders Fædreland kan 
være tjenligst og gavnligst, og' som det. bedst er at bekomme,

Plettenberg til Kejseren, 4. Febr., 11. Marts (W. A.).
2) Cbr. IY’s egh. Brev til Korfitz Ulfeldt, 9. Febr.
3)  , Indlæg af 12. Marts (Olof Daas Provindsiallandebog).



ej tvivlende, I jo herudinden gjøre, hvad Eder. muligt er. 
Befalende Eder G-ud«!).

Det var uden Tvivl et haardt Offer, som Christian IV 
her havde bragt, skjøndt han i Virkeligheden kun havde sat 
sit Navn under den Biinstrux, som allerede havde været drøf
tet i December Maaned. Han har næppe heller strax for
bundet den Tanke dermed, at han fraskrev sig enhver Ind
flydelse paa Eredsunderhandlingernes Gang. Det var vel kun 
de Indrømmelser, om hvilke Forhandlingerne hidtil havde 
drejet sig, nemlig med Hensyn til Trafiken gjennem Sundet, 
som han bemyndigede Kommissarierne til at gaa ind paa. 
Men for disse Punkters Vedkommende betød jo Skrivelsen en 
fuldkommen Frihed, og Følgen var ogsaa den, at Forhand
lingerne toge en hidtil uset Fart. Ikke mange Dage efterat 
Kommissarierne havde modtaget Kongens Skrivelse, var man 
kommen til Enighed om de væsentligste af de hidtil forhand
lede Stridsspørgsmaal. Fra dansk Side indrømmedes det, at 
alle Sverigs, Finlands, Ingermanlands, Estlands og Liflands 
Indbyggere skulde have uindskrænket Frihed og Eet til at 
sejle gjennem. Øresund og Belt efter enhvers Tid og Lejlig
hed, med deres egne eller fragtede Skibe, Orlogs- og Koffardi- 
skibe, uden Hindring eller Ophold. De skulde nyde fuldkom
men Toldfrihed for deres Skibe og for alle deres Varer, selv 
om disse vare indladede paa fremmede Skibe; der skulde in
gen Forskjel gjøres paa Varernes Beskaffenhed, og i Særde
leshed maatte Krigsammunition ikke' behandles paa nogen 
særskilt Maade. Der maatte ikke foretages nogen Inkvisition, 
Visitation, Maaling ellen Beslaglæggelse af Skibene og Va
rerne. Forsaavidt havde Sverig opnaaet alt, hvad det ønskede. 
Ikke alene var Sundtoldfriheden bleven udstrakt til de østlige 
Østersøprovindser, ikke alene var. den af Christian IV saa be
stemt hævdede Forskjel paa- Krigsammunition og andre Varer 
bleven ophævet og Efterforskningen efter mulig Toldsvig ble
ven hindret, men; hele Toldfriheden var for første Gang nøjere 
bleven specificeret og bestemt. Derimod fastholdt de svenske 
Kommissarier ikke den fuldkomne Afskaffelse af Certifikaterne. 
Det er sandsynligt, at man, allerede paa dette Standpunkt

Slange S. 1332.



er bleven enig om en Forskjel paa de Skibe, svenske eller frem
mede, som udelukkende havde svensk Gods inde, og dem, 
som ved Siden af de svenske Varer ogsaa havde fremmede 
Varer inde. De førstnævnte Skibe behøvede kun at føre et 
saakaldet General-Søpas, udstedt af en svensk Øvrighed, inde
holdende en Deklaration om, at Varerne vare svensk Ejendom; 
i det Tilfælde derimod at Ladningen var blandet, skulde der 
findes et Certifikat paa de Varer, som tilhørte svenske Under- 
saatter. Det maa dog med Hensyn til disse Bestemmelser 
bemærkes, at omend de svenske Kommissarier formelt havde 
gjort en Indrømmelse, var der dog reelt paa vid Gab aabnet 
den Mulighed til Underslæb, som Christian IV saa ivrigt 
havde søgt at sætte en Bom for. Om Rudentoldens Afskaf
felse enedes man vistnok ogsaa nu. Mindre fyldestgj ørende 
for de Svenske var det, at de Danske ikke bandt sig til at 
tilstaa de pommerske Stæder og Wismar Sundtoldfrihed, men 
kun gave Udsigt til, at disse Byer skulde ved selve Freds
slutningen . blive tilfredsstillede saa meget som muligt; Sagen 
var, at Dronning Christina i sin Skrivelse af 8de Marts havde 
paalagt sine Kommissarier ikke absolut at fastholde Fordrin
gen herom. Hvorvidt man allerede paa dette Tidspunkt af 
Forhandlingerne traf Aftaler om svenske Flaaders og svenske 
Krigsfolks Passage gjennem Sundet, kan derimod næppe be
stemt afgjøres 1).

Faa Dage efterat man var kommen til Enighed om disse 
forskjellige Punkter, uden dog at have givet denne Enighed 
en bestemt Form i skriftlige. Artikler, modtog Axel Oxen- 
stjerna en Skrivelse fra sin Dronning, der, omend den for
udsatte, at Spørgsmaalet om Højhedsretten kunde forbindes 
med det om Kautionen, og i det hele overlod Kommissarierne 
Handlefrihed, dog i Henhold til en foregaaende Forhandling 
i Rigsraadet anbefalede dem at trække Traktaten ud, indtil 
det viste sig, hvorledes Nederlandene vilde stille sig2). Oxen- 
stjerna ansaa denne Ordre for en Befaling til foreløbigt ikke 
at træffe Aftaler om noget Punkt og beklagede derfor, at han

*) Boeclerus S. 318—19. Gjorwell I, 167. Hammarstrom S. 50—51.
2) Dronningens Brev af 26. Marts (Beg. 26, Sverig Nr. 124). Jvfr. 

den svenske Bigsraadsprotokol, 26. Marts.



ikke havde modtaget den tidligere. Men i Virkeligheden var 
jo intet endeligt afgjort. Selv om Kommissarierne i dette 
Øjeblik ikke kunde træde tilbage fra, hvad de vare gaaede ind 
paa, saameget mindre som dette jo ogsaa frembød overordent
ligt store Fordele for Sverig, saa stod hele Spørgsmaalet om 
Kautionen jo endnu tilbage.

Allerede den 29de Marts erklærede de svenske Kommis
sarier, at en Fred med de fra dansk Side gjorte Indrømmel
ser ikke frembød nogensomhelst Sikkerhed for dens Overhol- 
delse i Fremtiden, med mindre den var ledsaget af en terri
torial Garanti. De forlangte derfor, at Kongen af Danmark 
mod at faa Jylland med Undtagelse af Vendsyssel tilbage 
skulde afstaa Skaane, Halland og Bleking med bestandig Be
siddelsesret til Sverig, saaledes at Grændsen mellem Rigerne 
sattes midt i Øresund. Men de svenske Fordringer indskræn
kede sig ikke hertil. Oxenstjerna gjenoptog nu de tidligere For
langender ‘om Opgivelsen af Højhedsretten over Sundet og 
Østersøen samt af Retten til at anlægge Befæstninger ved 
Sundet. Der var mere Konsekvens i dette Forlangende nu 
end før; thi det var jo det fuldstændige Herredømme over 
Sundet og dets Omgivelser, hvorpaa Kongerne af Danmark 
havde begrundet deres Højhedsret baade over Sundet og Øster
søen; faldt nu dette Herredømme halvvejs bort, kunde det 
være theoretisk rimeligt, at Kongen opgav den nævnte Høj
hedsret. Men derfor var det alligevel saa godt som det haar- 
deste, der kunde forlanges af Christian IV, at han skulde give 
Afkald paa det, som han saalænge havde betragtet som sin 
Krones skjønneste Pryd, paa den Attribut til sin Magt, som 
han saalænge havde stridt om baade med Sverig og med Po
len, og som han havde hævdet overfor Kejseren og hele Eu
ropa. Tillige forlangtes det, at han skulde afskaffe Tolden 
paa Elben. .Oxenstjerna havde i Sandhed Ret, da han skrev 
til Dronning Christina, at de foreslaaede Betingelser vare vel 
egnede til Danmarks Despekt og Ruinx). Han forudsaa imid
lertid godt, at man næppe for Øjeblikket kunde regne paa at
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(P. A.). de Witts Kapport.



bringe Christian IY til disse Ofre; han var forberedt paa, at 
det, hvis Betingelserne skulde sættes igjennem, vilde blive 
nødvendigt for den svenske Hær med dens Flaades Hjælp 
at gaa over til Øerne; han haabede vel endnu paa en Med
virkning fra Generalstaternes Side og var maaske underrettet 
om Bremens og Hamburgs Tilbud om at yde Subsidier til 
S,verig mod at opnaa Afskaffelsen af Elbtolden1). Paa den 
anden Side ansaa han dog ikke de nu stillede Forslag for et 
Ultimatum, men udbad sig fra Stockholm Meddelelse om, 
hvilke de yderste Fredsvilkaar skulde være.

Da Mæglerne erfarede om de svenske Fordringer, var 
deres første Spørgsmaal, om Bremen og Holsten ikke ogsaa 
skulde tilbageleveres. Oxenstjerna svarede, at det vel kunde 
blive Tilfældet med Holsten, dog Pinneberg undtaget, men 
derimod ikke med Bremen; thi til dette Stift havde Kongen 
af Danmark ingen B et2). Sagen var, at Erhvervelsen af Bre
men hørte til et af Leddene i Oxenstjernas større Planer; han 
havde netop den 2den April tilraadet Dronningen ved den 
almindelige Fredstraktat i. Osnabruck at fæste Blikket paa 
Stifterne Bremen, Yerden, Minden og Osnabruck og desuden 
paa Weserstrømmen, og han havde begrundet dette Baad med, 
at man derved vilde omringe Danmark og skille det fra dets 
Yenner.

De svenske Fordringer, gjorde et højst ubehageligt Ind
tryk paa Mæglerne; de hollandske Gesandter savnede Inter
esse for S verigs territoriale Udvidelse; men især var det dog 
de la Thuillerie, der berørtes uhyggeligt ved Sverigs Handle- 
maade. I  sine Skrivelser hjem udtrykte han sig med stor 
Bitterhed om Axel Oxenstjernas. Optræden., »Denne Krig er 
Oxenstjernas, og han vil. beholde en Del af Danmark; han 
tror, at alt er Svenskerne, tilladt«, det var. dét Emne, de la 
Thuillerie stadigt varierede.- For at faa de svenske Kommis
sarier til at nedsætte deres Fordringer truede han dem med 
at rejse bort og viste hen til Polens og Ruslands Skinsyge. 
Foreløbigt * satte han ogsaa igjennem, at Mæglerne ikke strax

*) Hammarstrom S. 54.
2) Boeclerus S ., 327—28.
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skulde meddele de Danske de foreslaaede Betingelser, men kun 
forberede dem paa Nødvendigheden af at stille Sikkerhed1).

Det var i den første. Uge af April, at de la Thuillerie 
henvendte sig paa denne Maade til de danske Kommissarier. 
Hvad enten disse nu virkeligt bleve overraskede eller kun 
anstillede sig saaledes, nok er det, at de med Korfitz Ulfeldt 
som deres Ordfører gave deres Harme Luft i stærke Udtryk 
og hævdede, at det var Danmark, der trængte til Garanti for 
Freden. I de nærmest paafølgende Dage søgte nu Mæglerne 
paa den ene Side at vise de Danske Nødvendigheden af at 
komme Sverig imøde og opfordrede dem derfor til at til
byde Halland, paa den anden Side søgte de at faa de svenske 
Kommissarier til at foreslaa billigere Yilkaar. Men paa de 
Svenskes Forlangende maatte de endeligt bekvemme sig til 
at antyde deres Fordringer for de Danske, uden at de dog 
synes formelt at have overbragt dem2). Under disse Omstæn
digheder saa Ulfeldt og hans Kolleger den eneste Mulighed 
for at undgaa Landafstaaelser hinsides Sundet i Tilbud om 
andre Afstaaelser, men de mente sig trods deres Fuldmagt 
ikke berettigede dertil. Derfor henvendte de sig den Ilte  
April til Kongen med det Raad at tilbyde Øsel, Jemteland 
og Bornholm eller i det mindste en Sum Penge. Da dette 
var blevet bekjendt i Kjøbenhavn, støttede de derværende 
Rigsraader deres Kollegers Forestilling hos Christian IY. Kon
gen erklærede sig absolut utilbøjelig til at afstaa Bornholm, 
men tillod under Henvisning til den udstedte Fuldmagt at 
gjøre en Begyndelse paa Indrømmelserne ved at tilbyde Jemte
land; dog burde man prøve paa at faa Sverig til at lade sig 
nøje med en Pengesum. Rigsraademe underrettede Kommis- 
sarierne herom, og saaledes var der givet en Mulighed for 
Underhandlingernes Fortsættelse3). Netop nu indtraadte der

*) de la Thuillerie til Brienne, 9., 21., 30. April, til Mazarin, 15., 23. 
April (P. A.). Boeclerus S. 328 f. Siri Y ; 1, 98 ff.

2) De danske Kommissarier til Chr. IY, 6., 11. og 14. April. De hol
landske Gesandter til Generalstaterne, 23. April. Boeclerus S. 330— 
32. Slange S. 1336—38.

3) Chr. IY’s egh. Brev til Kigsraaderne, 14. April. Skrivelse fra Rigs- 
raaderne Ove Gjedde, Just Hog, Hannibal Sehested, Hans Lindenov,



imidlertid en Standsning af disse, idet de svenske Kommis
sarier paa deres Side, uden Tvivl under Tryk fra Mæglerne, 
havde besluttet at indhente nærmere Ordrer fra deres Re
gering. De sendte i denne Anledning en Sekretær til Stock
holm og toge foreløbigt Ophold i Kalmar1). Men midt un
der denne Standsning, der paa Grund af Dronningens og det 
svenske Rigsraads Overvejelser blev temmelig langvarig, for- 
vikledes den politiske Situation ved Indtrædelsen af et nyt 
Moment. Det var de nederlandske Gesandter, der forandrede 
Standpunkt. Til Forklaring heraf er det nødvendigt at kaste 
et Blik tilbage i Tiden.

Allerede dengang Efterretningen naaede til Holland om, 
at de Withs Flaade i Juli 1644 havde forladt Indløbet til 
Sundet for at sprede sig nordpaa, havde der udbredt sig Mis
fornøjelse mellem de Svensksindede i Nederlandene og særligt 
i Holland. Det var endog lykkedes dem at drive en Beslut
ning igjennem i Generalstaterne om, at Flaaden paany skulde 
samles af Hensyn til Kongen af Danmarks Forbud mod Han
delen paa de svenske Havne2). • Da Christian IY i September 
hævede dette Forbud, var denne Beslutning vel bleyen uden 
Betydning, men Bitterheden mod Danmark var vedbleven. 
Den var bleven næret ved Rygter, hvis Falskhed selv Cracau 
maatte indrømme, om at der var paalagt en ny Afgift, en. 
saakaldt Defensionstold, i Sundet, og ved Beretninger om 
danske Overgreb i Norge, og Generalstaterne havde givet de
res Gesandter ved Fredsmæglingen Ordre til at fremsætte 
Klager over disse Forhold3). Da saa Budskabet kom om den

Knud Ulfeldt, Iver Yind, Jørgen . Brahe og Frederik Redtz til Kom- 
sarieme, 14. April (Reg. 27, Sverig Nr. 306). 

x) Boeclerus S. 332.
2) Generalstaternes Resolutioner af 28. Juli og 10. Aug. (H. A.). Jvfr. 

Hugo Grotius til Appelboom, Oktbr. .1644 (Brandt en Cattenburgh, 
Leven des Heeren Huig de Groot S. 364).

3) Sytten Skippere til Borgemestre og Raad i Amsterdam, Oktbr. 
Generalstaterne til Gesandterne, 17. Novbr. 1644 (H. A.). Jvfr. Cra
cau til Generalstaterne, 1. og 15. April 1645 (H. A.).



danske Flaades betydelige Nederlag i Oktober Maaned, var 
Modet steget i høj Grad hos alle Danmarks Modstandere; 
man var glad og stolt over, at det var Hollænderne under 
Martin Thijssen, der kunde tilskrive sig en stor Del af Æren 
for Kampens Udfald, og man brændte af Begjærlighed efter, 
at hvad der havde været en Privatmands Foretagende, maatte 
blive Statens og derved indbringe denne og dens Borgere 
Lykke og Fordel. Hadet mod Sundets Behersker blussede op 
i sin fulde Kraft; man sprang tilbage over Overenskomsten

m

af 1641, tilbage til hvad man havde lidt i Sundtoldens værste 
Aar, tilbage til Alliancen med Sverig af 1640. Det var atter 
denne, der blev Valgsproget for alle Danmarks Modstandere; 
det var paa den, man byggede, naar man fremdrog alle smaa 
Plagerier i Sundet1), det var den, man vilde benytte, nu da 
Sverigs Sejre syntes at aabne en Udsigt til Danmarks fuld
komne Ydmygelse. I Midten af December fremkom Provind- 
serne Holland og Vestfrisland med en Indstilling til General
staterne, der gik ud paa, at det skulde paalægges Ambassa
dørerne i Norden at paase, at der ingen Fred sluttedes, uden 
at Nederlandenes Interesser vare fyldestgjorte; herved skulde 
forstaas, at Danmark for en Tid af omtrent 20 Aar skulde 
forpligte sig til at respektere Speierfreden eller antage et ved
lagt Forslag til en Toldrulle samt afskaffe Toldbesværlig
hederne i Norge; men skulde Danmark ikke ville gaa ind 
herpaa, da skulde Generalstaterne i Henhold til Alliancen af. 
1640 forene deres Vaaben med Sverigs. Det sidste Punkt var 
øjensynligt det vigtigste i Forslaget2).

Dette Forslag sendtes nu om til de øvrige Provindsers 
Betænkning; men en Maaned efter indtraadte Situationen i 
en ny Fase, idetBicker og Stavenisse vendte tilbage fra Sve
rig til Haag og forebragte den svenske Regerings Opfordring 
til at forene sig med den: Generalstaterne burde. sende en 
Flaade paa 50 Skibe med 5—6000 Mand Soldater til Sundet; 
her vilde da Sverig møde dem med en lignende Styrke, og 
de to Stater skulde saaledes med det gode eller onde bringe

0  Jvfr. Aitzema VI, 8.
2) Hollands og Vestfrislands Forslag, 23. Decbr. (H. A.). Jvfr. Aitzema 

V, 760 f.



Danmark til at opfylde deres Fordringer; men hvis Neder
landene ikke gik ind herpaa, kunde Sverig vel nok opnaa, 
hvad det selv vilde, men maatte opgive sin Allieredes Sag. 
Herved var Signalet givet til en hæftig Partikamp mellem 
Tilhængerne og Modstanderne af en aktiv Optræden i Nor
den. Spørgsmaalet, kunde ikke længere afvises. Skulde Speier- 
traktaten fastholdes og i modsat Fald casus helli indtræde? 
Skulde Nederlandene strax deltage i Kampen, hvis Danmark, 
som rimeligt var, forkastede deres Mægling, naar de selv op- 
traadte som Part med deres egne Fordringer, og skulde der 
gives Gesandterne ved Fredsmæglingen Fuldmagt til at for
handle med de Svenske om Maaden, hvorpaa Krigen skulde
føres ?*)

Der var mange forskjellige Interesser, der krydsedes, naar 
Spørgsmaalene hleve stillede paa denne akute Maade. Medens 
Hollands og særligt Amsterdams Sympathier stadigt mere 
vendte sig imod Tanken om engang for alle at sikre Friheden 
for den dem saa vigtige Handel paa Østersøen og Norge, sav
nede andre Provindser, og især Zeeland, for hvem denne Han
del mere var en Biting, ogsaa større -Interesse for dens Sik
kerhed og Befrielse for Byrder. Men Hovedet for Modstan
den var dog Prindsen af Oranien. Til de Betænkeligheder, 
som • allerede tidligere havde drevet ham og hans Kreds til 
at modvirke yderliggaaende Beslutninger og til at beklage 
Martin Thijssens Gjennemsejling gjennem Sundet* 2), var der 
nu desuden kommet den Omstændighed, at Prindsens Tan
ker i dette Øieblik næsten udelukkende vare fæstede paa 
det Felttog, han i Overensstemmelse med Frankrig vilde fore
tage i det nordlige Flandern med det særlige Formaal at be
mægtige sig Antwerpen. Derfor ønskede han al Kraft sat 
ind paa dette Foretagende og fremfor alt, at de Pengesum
mer, Staterne maatte bevilge til Krigen, skulde anvendes her

J) Aitzema VI, 1—2. Deliberationspunkter af 26. Jan. i Anledning af 
Bickers og Stavenisses Rapport. Generalstaternes Resolutioner, 26.
og 30. Jan. (H. A.).

2) Jvfr. Brev fra David de Willhem, Raad hos Prindsen af Oranien, til 
dennes Sekretær Const. Huygens Zuylichem, 6. Septbr. 1644 (Archi- 
ves de la maison d’Orange 2. sér. IV, 116).



og ikke til en Søkrig i Norden x). Prindsen havde den største 
Indflydelse i Zeeland, og han fik en uventet Understøttelse, 
da den franske Resident i Haag d’Estrades den 15de Februar 
holdt en Tale til Generalstaterne, hvori han paa den skarpeste 
Maade tolkede sin Regerings Utilfredshed med, at Nederlan
dene vilde indlade sig paa en Kamp i Norden og saaledes 
forsømme de Forpligtelser, de havde paataget sig ved Allian
cen med Frankrig* 2).

Bølgerne gik højt i det nederlandske Samfund. Det var 
blevet til en Kamp mellem Statholderen og Holland, Indled
ningen til den Kamp, der skulde blive saa dybt indgribende 
i Nederlandenes Historie. Der faldt Trusler fra Hollands 
Side om, at det vilde vise, at Staterne vare Herrer i Landet, 
og om, at Prindsen skulde vogte sig for at stramme Buen 
for haardt, thi der kunde følge videregaaende Resultater3). 
Holland havde det stærke Tvangsmiddel i sin Haand at nægte 
sit Samtykke til den Traktat om dobbelte Subsidier til Frank
rig, som dette Rige og Statholderen ønskede. Spiering be
arbejdede Stemningen og blev understøttet ved Skrivelser fra 
Hugo Grotius i Paris til indflydelsesrige Personer i Neder
landene 4). De fleste af de øvrige Provindser sluttede sig 
efterhaanden til Holland; hvert Øjeblik mødte der extraordi- 
nære Deputerede fra denne Provinds i Generalstaternes For
samling. Kun Utrecht og navnlig Zeeland gjorde endnu be
stemt Modstand 5). Den 4de Marts besluttede man at erklære 
Spiering, at man var i Færd med at vedtage en Udvidelse af 
Gesandternes Instrux, og at denne sandsynligvis vilde blive i 
Overensstemmelse med Traktaten af 1640. Fire Dage efter 
erklærede alle Provindser med Undtagelse af Zeeland sig enige

0 Aitzeina VI, 2.
2) Aitzema VI, 2. Forøvrigt paastod den franske Regering senere over

for Sverig, at d’Estrades havde liandiet uden Ordre og kun paa Til
skyndelse af Prindsen af Oranien (Memoire til d’Avaux og Servien, 
6. April, Négociations secrétes II; 2, 78—79).

3) Cappelen II, 97—98.
4) Hugonis Grotii Epistolæ (Fol.) S. 738, 740, 741, 744, 747. Brandt 

en Cattenburgh S. 389—90.
5) Generalstaternes Resolutioner, 30. Jan., 21., 25., 28. Febr., 1., 13. 

Marts. Utrechts, Frislands, Overijssels og Gelderns Erklæringer, 12. 
og 14. Febr. (H. A.).



om, at denne Traktat skulde overholdes. Derpaa stillede 
Holland en Uge efter Forslag om, at der skulde udrustes 50 
Orlogsskibe, som skulde sendes til Danmark; man vedtog, at 
der skulde sendes Gesandter fra Generalstaterne til Zeeland, 
og at man skulde anmode Prindsen om at støtte denne Sen- 
delse med sit Kreditiv. Nogle Dage senere blev det besluttet 
at underrette Gesandterne ved Bromsebro om disse Beslut
ninger1). Imidlertid var der blevet opsat et Udkast til den 
ny Instrux for Gesandterne; man sendte den til Prindsens 
Overvejelse, og det mærkelige indtraf nu, at denne efter at 
have fremsat nogle Betænkeligheder erklærede sig villig til at 
gaa ind paa den, dog paa den Betingelse, at Forhandlingerne 
med d’Estrades og Krigen mod Spanien ikke maatte forsøm
mes. Sagen var, at Frederik Henrik havde opgivet sin Mod
stand mod de hollandske Forslag af Frygt for, at han ellers 
slet ikke skulde kunne sætte sine Planer til Lands igjennem. 
Til Gjengjæld tiltraadte Holland Subsidietraktaten med Frank
rig 2). Saaledes var Oppositionen indskrænket til Zeeland; 
man satte sig ud over den, og den 9de April vedtoges Ud
kastet til Instruxen3).

Ifølge denne skulde Gesandterne opgive deres Stilling 
som Mæglere, træde i Forhandling med de svenske Kommis
sarier og i Forening med dem forebringe de danske Kommis
sarier deres Klager over Overgrebene i Sundet og i Norge; 
de skulde meddele de Svenske, at denne fælles Forhand
ling skulde være i Overensstemmelse med Alliancetraktaten 
af 1640, saaledes at det herved dannede Fællesskab gjaldt 
Handelen og Sejladsen, men derimod ikke andre Sager. De 
danske Kommissarier skulde formelt underrettes om Trak
tatens Bestaaen, og det skulde udtales for dem, at General
staterne vel havde paataget sig en Mægling i Norden, men 
at Danmarks fortsatte Overgreb havde nødt dem til at fra
sige sig dette Hverv og fremsætte deres egne Klager. Ge-

9 Generalstaternes Resolutioner, 14., 15., 16., 18., 25. Marts, 4., 5. April 
(H. A.).

2) Generalstaternes Resolutioner, 18., 14., 17., 19. April (H. A.). Jvfr. 
Arend III; 5, 552.

3) Aitzema VI, 18—18.



sandterne skulde derpaa som første Fordring staa paa Gjen- 
oprettelsen af Speierfreden og endog nægte, at denne tilstod 
Kongen nogen Ret til at besvære Passagen gjennem Sundet; 
dog skulde denne Fordring, hvis det blev nødvendigt, ikke 
fastholdes; Gesandterne skulde subsidiært tilbyde en Skibs
afgift paa 2 Rosenobler og endeligt gaa ind paa en Yaretold; 
dennes Størrelse var angiven i tre Lister, som efterhaanden 
skulde foreslaas, og af hvilke den højeste var noget under 
den Toldfod, som havde været den gjældende før 1628, alt- 
saa forinden de store Toldforøgelser toge deres Begyndelse1). 
Dog skulde denne Indrømmelse kun maatte gjælde for et vist 
Tidsrum, og derefter skulde Speierfreden paany indtræde som 
gyldig. Ved Siden heraf skulde Kongen af Danmark for
pligte sig til at afskaffe al Yisitats af nederlandske Skibe og 
Yarer i Sundet og lade sig nøje med de saakaldte Konvoj- 
og Pontsedler, som Skipperne skulde fremvise. Hvad 
Norge angik, skulde ingen Skibe maatte visiteres mere end 
én Gang. Tolden dér skulde sættes paa den Fod, som den 
havde været 1628, og forøvrigt skulde nederlandske Under- 
saatter ikke besværes med højere Toldafgifter i Kongen af 
Danmarks Lande, end hans egne Undersaatter betalte. Hertil 
kom nu den vigtige Bestemmelse, at der under disse For
handlinger ikke maatte betales nogen Told til de danske 
Embedsmænd af nederlandske Undersaatter; der skulde kun 
loves, at der senere vilde blive betalt den Sundtold, som 
maatte blive fastsat ved Traktaten. Gluckstadttolden skulde 
afskaffes. Skulde Kongen af Danmark nu imod Forventning 
ikke ville gaa ind paa disse Fordringer eller ikke ville 
give Sverig Satisfaktion med Hensyn til dette Riges Interesser 
i Handel og Søfart, da skulde Gesandterne aabent erklære, 
at Nederlandene i Henhold til Traktaten af 1640 vilde forene 
deres Yaaben med Sverigs, og i saa Fald atter bestemt fast
holde Speierfreden; kun Gliickstadttoldens Bevarelse skulde 
ikke være casus belli.

Nogen Tid i Forvejen var det blevet forbudt alle Han
delsskibe at afgaa. til Norge og Østersøen, førend Konvoj-

x) De tre Lister findes i de nederlandske Gesandters Eapport i Ny kgl. 
Saml. Fol. Nr. 629.



fla'aden var samlet. Nu vedtoges ogsaa Flaadens Udrustning 
definitivt, og Witte Corneliszoon de Witli udnævntes til
Admiral1).

*

Hvad der var vedtaget ved disse Beslutninger, var- ganske 
vist ikke nogen umiddelbar Krigserklæring mod Danmark. 
Tvertimod var der givet dette Rige et ikke ringe Spillerum 
til ved klog Benyttelse af Underhandlinger at formindske de 
nødvendige Indrømmelser. Men hvad man havde gjort, var 
en Tilbagevenden til Alliancen af 1640 med dens Princip: 
først fælles Forhandlinger mellem Nederlandene og Sverig paa 
den ene og Danmark paa den anden Side, derpaa Krig mod 
Danmark, hvis det ikke tilfredsstillede begge Modstanderne 
i Henseende til Handel og Søfart. Hvad der skulde frem
tvinges, vilde selv i bedste Fald være en betydelig Nedgang 
saavel i Danmarks Indtægter som i dets Rettigheder. Neder
landene havde sat sig ud over alle de Hensyn, som det Hverv, 
de havde overtaget som neutrale Mæglere, paalagde dem, i 
Sandhed en mærkelig Nemesis for Christian IY, der havde 
tænkt sig Muligheden af at benytte sin Stilling som Mægler 
ved den almindelige europæiske Fredsunderhandling paa lig
nende Maade.

Men et afgj ørende Held var det for Danmark, at disse 
Beslutninger først bleve tagne paa et Tidspunkt, hvor Sverig 
allerede omtrent havde opnaaet, hvad det vilde, i Henseende 
til de Punkter, som Alliancen gjaldt, og hvor dets Strid med 
Danmark allerede var ført over paa et andet Omraade; thi 
for dette Omraade gjaldt Instruxen aldeles ikke. Her
til kom nu endvidere, at det varede endnu henved en 
Maaned, inden man i Generalstaterne blev enig om de Fuld
magter, som skulde udstedes til Gesandterne, dels til even
tuelt at afslutte en Traktat med Danmark, dels til at sikre 
dennes Overholdelse ved en »ligue guarantie« med Sverig, 
dels endeligt, for det Tilfælde, at man brød med Danmark,

!) Commelyn II, 181. Generalstaternes Resolutioner, 27. April. — 
Kuriøst nok havde Tanke efter Kongens Ordre nogen Tid i Forvejen 
ved Hjælp af Leonhard Marselis gjort et forgjæves Forsøg paa at 
faa de With til at træde i dansk Tjeneste (Tanke til Christ. IY, 
2. Febr., Holland Nr. 75).



til at slutte Overenskomst med Sverig om Krigens Førelse. 
Grunden til denne Opsættelse af Fuldmagternes Udstedelse 
laa foruden i Strid med Zeeland og Utrecht ogsaa i andre 
Forhold, som der senere vil være Anledning til at betragte1).

Christian IY havde selvfølgeligt med megen Opmærksom
hed maattet følge Begivenhedernes Udvikling i Nederlandene. 
Hans Resident i Haag Martin Tanke underrettede ham stadigt 
om Sagernes Gang, og selv om Tanke til sine Tider kunde 
tillægge, hvad han fik opsporet af gunstige Rygter, altfor 
megen Paalidelighed, var han dog i det hele ret vel under
rettet2). Det var ogsaa klart for Kongen, at han maatte 
søge at berolige den ophidsede Stemning i Nederlandene. 
Medens Rigsraaderne og især Korfitz Ulfeldt vedbleve, som de 
allerede vare begyndte 1644, med at forsikre de hollandske 
Gesandter om Kongens Yenskab og talte om Fællesskab i 
Interesser, der burde afføde en nærmere Forbindelse, gjorde 
Kongen strax ved det ny Aars Begyndelse en Række Ind
rømmelser med Hensyn til Told- og Handelsforholdene i Norge 
og befalede sine Toldembedsmænd deroppe at behandle Hol
lænderne godt3). I Februar Maaned forlængedes, hvad der 
var af særlig Yigtighed, den tidligere tilstaaede Frihed for 
nederlandske Skibe til at sejle paa svenske Havne; den skulde 
gjælde for hele Fredsunderhandlingen4). Ogsaa til Tanke i 
Haag gav Christian IY Ordrer om at indlede Forhandlinger. 
Men disse Ordrer vare i lang Tid ikke af den Beskaffenhed, 
at de kunde frembringe en Forandring i Stemningen og Si
tuationen. Hvorvidt Kongen ved en resolut Imødekommenhed 
vilde have kunnet besværge Stormen og ved virkelige Særunder
handlinger i Haag strax havde kunnet skille Nederlandene fra ♦ _ _ /
Sverig, er vel tvivlsomt; men vist er det i al Fald, at de Forsøg,
som Kongen lod Tanke gjøre paa at tilbyde en Forhandling 
paa Grundlag af Overenskomsten af 1641, lige saa godt kunde

J) Generalstaternes Resolutioner, 21., 28. April, 11., 12., 15. Maj.
2) Tanke til Christ. IY, Novbr., 27. Jan., 2. og 18. Febr. (Holland 

Nr. 75).
3) De nederlandske Gesandters Rapport, 22. Jan. Kongens Erklæring 

til dem, 3. Jan., og hans Breve til Hannibal Sehested, 3., 4., 9. Jan. 
Jvfr. ogsaa Cracau til Generalstaterne, 4. Maj (Holland Nr. 75).

4) Kongebrev af 25. Febr. (Sjæll. Reg.).



have været sparede; dertil betragtede man i Holland denne 
Overenskomst altfor meget som et tilbagelagt Stadium. Paa
faldende er det ogsaa, at Tanke ofte længe maatte savne 
Underretninger fra Kjøbenhavn og derfor ikke blev i Stand til 
at optræde med tilstrækkelig Kraft eller til at benytte sig af 
de hemmelige Forhandlinger, som han førte med Prindsen 
af Oranien. Generalstaterne nægtede ogsaa paa Provindsen 
Hollands Opfordring at udnævne Kommissarier til Forhand
ling med ham, og først i Begyndelsen af Marts tilstodes der 
ham en officiel Audiens i General staternes Forsamling, der 
ikke førte til noget, da man henviste alle Underhandlingerne 
til Gesandterne ved Fredsmæglingen*). Det var først ved ‘
Midten af April, at Tanke opnaaede den Tilladelse, som han 
længe havde anholdt om i Kjøbenhavn, nemlig til at tilbyde 
Forhandling paa Basis af Toldfoden af 1628; det var endda 
ikke strax klart, om Indrømmelsen af denne Toldfod kun 
skulde gjælde for det løbende Aar eller for længere Tid, og 
man var i al Fald da allerede enig om Instruxen til Ge
sandterne, saa at der ikke kunde være Tale om virkelige 
Underhandlinger med Tanke* 2).

Man kan i det hele næppe frigjøre sig for at tro, at

*) Tanke til Generalstaterne, 18. Jan., 16., 21. Febr., 17., 24. Marts. 
(H. A. Holland Nr. 75), Tanke til Cbrist. IY, 18. Febr. (Holland 
Nr. 75). Generalstaternes Eesolutioner, 21. Febr., 18. Marts.

2) Christian IV til Generalstaterne, 23. April (H. A.), til Tanke, 23. 
April. Tanke til Generalstaterne, 19. April, 13. Maj, 1. Juni, til 
Christian IY, 18. Febr., 7., 28. April, 30. Maj, til Eeventlov, ‘9. Maj 
(Holland Nr. 75. Eeg. 27, Sverig Nr. 308). Under disse Omstæn
digheder kunde der naturligvis ikke være nogen god Lejlighed for 
danske Agenter og for Selius Marselis til at hverve Skibe og Ma
troser i Holland, noget, som denne sidste dog havde paataget sig ved 
en Kontrakt med Hannibal Sehested i Februar. Derimod lykkedes 
det ham og hans Broder Gabriel at indkjøbe en Del Krigsammunition 
og desuden hen paa Aaret at skaffe sex Skibe fra Dunkerque. Jvfr. 
herom og om Hannibal Sehesteds Stemning mod Marselierne Sam
linger til det norske Folks Sprog og Historie III, 123, 165, 168. 
IY, 149, 442, 444, 455, 478, 486, 496, 501. Y, 292, 296, 445, 451; 
endvidere Albert Baltser Bernts til Eeventlov, 18. Marts (Krigsmini
steriets Aflever., G. A.), Brev til Villum Meklenborg, Agent i Dun
kerque, 17. April (Sjæll. Tegn.), og Korfitz Ulfeldt til Christian IV, 
21. Febr. (Eeg. 27, Sverig Nr. 308). Jvfr. ogsaa Spiering til Gene
ralstaterne, 8. Febr. (H. A.).
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Christian IV kun med en vis Modvillie har bekvemmet sig 
til at komme de af ham saa ilde lidte Hollændere imøde. 
Et Tegn i denne Retning er det, at han trods Rigsraadets 
indstændige Advarsler i Marts Maaned gjorde Skridt til at 
sænke Skibe ved Amager for at forhindre Passagen gjennem 
Sundet1). Men et endnu stærkere Vidnesbyrd er det, at 
han netop samtidigt søgte at virkeliggj øre de Trusler, som 
Frederik Gunther havde anvendt det foregaaende Aar. Han 
lod nemlig Klein, der endnu opholdt sig i Osnabruck, rejse 
til de spanske Gesandter i Munster for at indlede hemmelig 
Forhandling med dem om et Forbund med Spanien, hvor
efter denne Magt skulde støtte Kongen med Penge og Skibe, 
især til Forsvar af Gliickstadt, og foreløbigt laane ham 20— 
30,000 Rdlr. Klein synes at have været ret tilfreds med 
sine Underhandlinger2); men de havde dog intet positivt Re
sultat, ligesaa lidt som det Tilbud, Grev Piccolomini senere 
i Maj Maaned gjennem en Agent gjorde paa Spaniens Vegne 
om at laane Kongen en større Pengesum eller et vist Antal 
Officerer og Folk til Krigens Fortsættelse. Christian IV 
synes paa dette Tidspunkt at have vist Forslaget fra sig og 
over til sin Søn, Ærkebisp Frederik, hvem han raadede til at 
modtage det for sit Vedkommende3). Forholdene vare da 
noget forandrede, og Christian IV gik den Gang heller ikke 
ind paa et kejserligt Tilbud gjennem Plettenberg om et Laan 
af 700,000 Rdlr., rigtignok med Skaane som Pant4).

Det var uden Tvivl i det hele Rigsraadet, der var den 
ivrigste Talsmand for en Forsoning med Nederlandene. I 
Januar Maaned havde det opfordret Kongen til at stille ud
førligere Forslag til Gesandterne, inden de afrejste til Grænd- 
sen, og i Begyndelsen af Marts udtalte det, at bedre end at

0 Cracau til Generalstaterne, 25. Marts (H. A.). Jvfr. Eigsraadet til 
Christ. IY, 4. Marts (Eigens Eaads Breve Fase. 53).

2) Christ. IV’s Kreditiv for Klein, 20. Marts (Auslånd. Eeg.). De kej
serlige Gesandter til Kejseren, 6. April, 1. Juni, Kejseren til Ge
sandterne, 3. Maj (Gaertner IV, 720—23. V, 17, 206—207). Jvfr. 
ogsaa Brev til Villum Meklenborg, 15. Febr. (Sjæll. Tegn.).

3) Christ. IY til Frederik, 24. Maj (Auslånd. Eeg.).
4) Zeitscbrift des Vereins fur liibeckiscbe Geschichte III, 463. Jvfr. 

Cracau til Generalstaterne, 1. Juli (H. A.).



spærre Sundet vilde det være, om Kongen vilde sætte Sund
tolden paa saadanen lidelig Pris, at alle Minde være fornøjede 
dermed; dette var vist muligt, og derved vilde al Uenighed 
blive stillet og Handelen i Landene forblive ved Magt og 
Flor1). Det var derfor sikkert efter Rigsraadernes Ønske, at 
Christian IY, da Generalstaterne havde henvist Tanke til 
deres Gesandter ved Fredsmæglingen, i de sidste Dage af
Marts udstedte en Fuldmagt og en Instrux for Kommissarierne
&

paa Grændsen til at indlade sig paa en særlig Forhandling 
med de nederlandske Gesandter om deres Stats private Be
sværinger. I Fuldmagten erklærede han sig villig til at ind
rømme alt, hvad han kunde uden Skade for sine Regalier, 
og i Instruxen gav han Tilladelse til efter at have mindet 
om Overenskomsten af 1641 at gaa ind paa Toldfoden af 
1628, selv for en vis Aarrække2).

Indtil dette Tidspunkt havde Konferencerne mellem de 
danske Kommissarier og de nederlandske Gesandter vel oftere 
strejfet Stridspunkterne mellem de to Stater, men ikke naaet 
til deres Kjærne. De Danske vare vel næppe heller bievne 
videre bekjendte med den Sympathi, som Nederlænderne jævn
ligt havde vist for de svenske Fordringer med Hensyn til 
Sundtolden, og vel heller ikke med den Kølighed, som de 
havde lagt for Dagen, da de svenske Kommissarier havde 
slaaet paa en territorial Sikkerhed for Freden, istedenfor 
hvilken de efter deres Instrux havde talt om en Garantiliga 
mellem Sverig og Generalstaterne3). Da nu Kommissarierne 
havde modtaget Fuldmagten fra Christian IY, henvendte de 
sig til Gesandterne med Meddelelse derom; dog begyndte de 
med at prøve paa, hvor langt de kunde komme ved først at 
stille Forhandlinger i Udsigt, naar Traktaten med Sverig 
enten var sluttet eller havde vist sig ikke at kunne føre til

x) Rigsraadets Skrivelser til Christ. IV, 9. Jan. og 4. Marts (Rigens 
Raads Breve Fase. 53). Den første er underskreven af Korfitz Ulfeldt, 
Christen Thomesen Sehested, Christoffer Urne, Jørgen Sefeld, Hans 
Lindenov, Knud Ulfeldt, Iver Vind, Jørgen Brahe og Frederik Redtz, 
den anden af de 5 sidstnævnte og desuden af Just Hog.

2) Fuldmagt af 27. Marts (H. A.) og Instrux af 28. Marts (Reg. 82,
Sverig).

8) De Witts Rapport, 24. Marts.



Resultat. Gesandterne erklærede imidlertid, at de savnede In- 
struxer1). Da gik de Danske videre og tilbøde en Under
handling paa Basis af Sundtoldfoden f ra l  6282). Tidspunktet 
var forsaavidt gunstigt, som det faldt sammen med den 
Standsning af Underhandlingerne om Freden, der foranledi- 
gedes ved de svenske Kommissariers Ønske om at erholde 
yderligere Ordrer fra Stockholm; der var som et tomt Rum 
at træde ind i. Netop nu erholdt imidlertid de nederlanske 
Gesandter Underretning fra Haag om de i Marts tagne fore- 
løbige Beslutninger af Generalstaterne. Stillingen var herved 
bleven forandret. De Witt forsikrede de svenske Kommis
sarier om sin Regerings gode Yillie til at efterkomme Alliance
traktaten af 1640, og at den derfor i Tilfælde af Forhand
lingernes Afbrydelse som Følge af Umuligheden af at komme 
til Enighed med Danmark enten om Sverigs eller om Neder
landenes Handelsinteresser var tilbøjelig til at staa Sverig bi 
med en betydelig Styrke, til hvis Afsendelse Forholdsregler 
allerede bleve trufne. De svenske Kommissorier takkede for 
Erklæringen og forsikrede, at der saavel i Wismar som i 
Stockholm laa betydelige Flaadeafdelinger færdige til at stikke 
i Søen3).

Danmarks Stilling forværredes selvfølgeligt i og for sig 
ved Gesandternes ny Holdning; men denne frembød paa deri 
anden Side dog den Fordel, at de ikke længere vare uvillige 
til at indlade sig paa Forhandlinger med de danske Kommis
sarier ; thi det Forsøg, som de svenske Befuldmægtigede gjorde 
paa at afholde dem derfra, førte ikke til noget4). Saaledes 
aabnedes Underhandlingerne i Slutningen af April. De danske 
Kommissarier fik strax det Indtryk, at Nederlænderne ikke 
vilde lade sig nøje med Toldfoderi fra 1628; yderligere tryk
kede ved Efterretningerne om Flaadefustningerne, henvendte 
de sig til Christian IY med Anmodning om Tilladelse til art

*) De nederlandske Gesandters Rapport, 12. April. Kommissarier'ne til 
Christian IY, 1. og 6. April (Reg. 27, Sverig Nr. 306 og 308).

2) De nederlandske Gesandter til Generalstaterne, 23. April.
8) de Witt til Generalstaterne, 22. April (H. A.).
4) de Witt til Generalstaterne, 6. Maj (H. A.).



maatte gjøre videregaaende Indrømmelserx). Men fuld Klar
hed over Situationen kunde ingen af Parterne have, før de 
nederlandske Gesandter den 1ste Maj modtoge deres ny In- 
strux af 9 de April2). Et Par Dage efter fandt da den første 
mere officielle Konference Sted i Christianopel. Efterat de 
danske Kommissarier forgjæves havde mindet om, at Gluck- 
stadtoverenskomsten endnu hestod i Kraft, stillede de neder
landske Gesandter deres første Forslag. Heri fremhævedes
først den i Natur- og Folkeretten begrundede Frihed til at

%

besejle saavel det aabne Hav som alle Kanaler og Stræder 
uden at yde nogen Afgift. Denne Præmis blev dog ikke 
fastholdt; det var det traktatretlige Standpunkt, der umiddel
bart derpaa holdtes frem i Forgrunden, idet der klagedes 
over, at Speierfreden var brudt, og den stillede Fordring gik 
ud paa, at Gjennemfarten gjennem Sundet skulde være fri 
og uhindret for alle nederlandske Undersaatter og for deres 
Skibe og Yarer uden nogen Undtagelse og uden nogen Visi
tation, mod at der betaltes den Told, som gjaldt 1544; des
uden forlangtes, at Nederlænderne ikke maatte besværes mere 
i Kongens Riger end hans egne Undersaatter, og at de maatte 
handle uhindret paa Norge 3).

Det var ikke nogen vanskelig Opgave for Korfitz Ulfeldt 
at besvare denne Paaberaabelse af Speierfreden ved at hen
vise til, hvorledes den allerede i lang Tid ikke var bleven 
paaagtet, og ved som Modsætning dertil at fastholde de se
neste Aftaler. Gesandterne nægtede imidlertid den bindende 
Gyldighed af disse, der aldrig havde havt Karakter af en 
Traktat, og paastode desuden, at de vare bievne krænkede af 
Kongen af Danmark. Diskussionen antog en bitrere Tone. 
Ulfeldt tog ikke i Betænkning at gjentage den Sætning, der 
en Gang imellem tidligere var benyttet af den danske Rege
ring, men som havde en for Nederlænderne saa krænkende 
Betydning, den nemlig, at Speierfreden kun tilstod Rettig-

*) De nederlandske Gesandters Eapport, 8. Maj. Gesandterne til Gene
ralstaterne, 7. og 10. Maj (H. A.). Kommissarierne til Christian IV, 
27. April.

*) Gesandterne til Generalstaterne, 11. Maj (H. A.). de la Thuillerie 
til Mazarin, 11. Maj (P. A.).

3) Gesandterne til Generalstaterne, 25. Maj (H. A.).



lieder til Karl V’s og hans Efterfølgeres Undersaatter, men 
ikke til dem, der ikke erkjendte sig som saadanne; han fik 
til Svar, at Nederlænderne havde lige saa god Ret til 
deres Lande, som Erederik I’s Efterkommere til Danmark. Det 
var, som om man stod midt i det 16de Aarhundredes Kampe 
det saa et Øjeblik ud til, at Traktaten skulde brydes; den 
virksomme de la Thuillerie maatte atter anvende sin Energi, 
denne Gang paa et nyt Gebet; men i Virkeligheden var man 
paa begge Sider beredt til at lade Forhandlingerne gaa videre 1). 
Efter at have forkastet det danske Forslag om Toldfoden 
1628 gjorde de nederlandske Gesandter den 5te Maj deres 
andet Tilbud, lydende paa, at al Visitation skulde afskaffes, 
men hvert Skib, der ikke brød sin Last, betale en vis Af
gift i Rosenobler, dog med Forbehold for Fremtiden af den 
ved Speiertraktaten indrømmede Ret. Dette Forslag, der op
hævede enhver Lasttold, kunde selvfølgeligt ikke heller til
fredsstille de danske Kommissarier, der uden Betænkning 
strax afviste det2). Det var nu ganske vist ogsaa tydeligt, 
at Gesandterne vilde gaa videre ned i Indrømmelser; derom 
berettede jo Tanke for sikkert for Haag, og det viste sig, da 
Gesandterne to Dage efter overrakte en Toldliste, bygget paa 
en Varetold. Men selve denne Liste, den laveste af de fra 
Haag sendte, var efter sine Satser alt andet end trøstelig, 
den blev det end mindre ved, at den forudsatte Ophævelsen 
af al Guldtold for Skibene og af alle Bitolde, og endvidere ved, 
at den var ledsaget af en Række Punkter, i hvilke dens Va
righed sattes til 50 Aar, — hvorefter Speierfreden skulde 
træde i Kraft igjen —, og de tidligere Fordringer gjentoges om, 
at al Visitats skulde afskaffes, Tolden i Norge sættes som 
Aar 1600 og Nederlænderne betale den samme almindelige 
Told som Danske3 *).

De danske Kommissarier fandt dette Forslag paa den

0 Slange S. 1341 ff (hvis Kilde for adskillige Punkters Vedkommende 
jeg ikke kjender). Arend III; 5, 574 f. De nederlandske Gesandters 
Rapport, de la Thuillerie til Brienne, 19. Maj (P. A.).

2) Forslaget af 5/ls Maj (H. A.). Arend III; 5, 575.
3) Forslaget af 7/17 Maj (Holland Nr. 79) og de nederlandske Gesandters

Rapport.



ene Side saa betydningsfuldt, at de ikke dristede sig til at 
afvise det, og paa den anden Side saa ugunstigt, at de mente 
at maatte referere * *det til Kongen og foreløbigt ikke gaa videre 
i Forhandlingerne1). Situationen var i det hele i Færd med 
at blive uhyggeligere og uhyggeligere; man vidste, at den 
hollandske Flaade snart kunde ventes, og nogle Dage efterat 
Underhandlingerne med de nederlandske Gesandter vare bievne 
suspenderede, skete det, som disses sidste Instrux havde paa
budt dem, men som de hidtil havde undladt at gjøre. Den 
12te Maj gave de nemlig den mundtlige og et Par Dage efter 
den skriftlige Meddelelse til de danske Kommissarier, at de 
paa Grund af Kongen af Danmarks vedvarende Overgreb mod 
deres Handel og Søfart havde opgivet deres Hverv som Mæg
lere og ønskede at forhandle om deres egne Sager, men kun 
jævnsides (pari passu) med Svenskerne2) ; alle fire nederlandske 
Gesandter toge derefter Ophold i Soderåkra hos de -svenske 
Kommissarier, medens jo tidligere de tre af dem, Schaap, 
Sonck og Andreae, havde havt Kvarter i Christianopel. Det 
klang næsten som Begyndelsen til en Krigserklæring; i hvert 
Fald fordunklede det i høj Grad Haabet om at kunne skille 
Generalstaterne fra Sverig, noget, der jo var den naturlige 
Opgave for den danske Politik. De danske Kommissarier 
vare ogsaæ fuldstændigt klare paa Stillingens Farer; i de mest 
indtrængende Udtryk anmodede de Kongen om at udstede en 
Fuldmagt for dem til at gjøre de nødvendige Indrømmelser 
til Nederlandene. »Man maa først separere Holland fra 
Sverig, ellers faa vi en dobbelt Fjende, siden kunne vi ak
kordere med de Svenske, det bedste muligt er«, det var Om
kvædet paa Kommissariernes gjentagne Skrivelser, og i en af 
disse hed det endog: »Hvis Kongen ikke gjør Skridt til at 
bevare Freden, da hazarderes baade Sundtolden og mere til 
vor yderste Ruin.« I Kongens Harme mod Hollænderne 
skimtede de desuden den Fare, at han vilde give Ordre til 
at angribe den hollandske Flaade; da vilde den sikkert op
træde som Fjende, hvilket maaske ellers kunde undgaas; de

*) Arend III; 5, 576.
*) De nederlandske Gesandters Rapport, 12. Maj, og deres Erklæringer 

af 14/24 og 16/26 Maj (Ny kgl. Saml. Fol. Nr. 629 og H. A.).



fremsatte derfor indstændige Advarsler i denne Henseende. Chri
sten Thomesen Sehested, der vel havde G-rund til at antage, 
at hans Ord havde en egen Vægt hos Kongen, føjede særlige 
Skrivelser til sine Embedsbrødres, hvori han lagde Eftertrykket 
paa, at Kongen ved i disse onde Tider at gjøre, hvad han 
aldrig før havde tænkt sig muligt, kun delte Skæbne med 
andre Fyrster, som Kejseren og Kongen af Spanien1).

Til den fra Nederlænderne truende Fare kom nu ogsaa, 
at de svenske Kommissarier efter at have modtaget Svar paa 
deres Forestilling til Dronningen og efter derpaa at have 
gjenoptaget Forhandlingerne den 7de Maj fastholdt deres tid
ligere Forlangende om, at Skaane, Halland og Bleking skulde 
afstaas og Grændsén mellem Rigerne sættes midt i Sundet, 
og det endda saaledes, at de overfor de la Thuillerie ikke 
alene hævdede Nødvendigheden af at berøve Kongen af Dan
mark Magten til at lukke Øresundet, det naturlige Forbin
delsesled mellem Østen og Vesten, men ogsaa fremsatte den 
Paastand, at Sundet var den naturlige, eller, som de kaldte det, 
den af Gud satte Grændse mellem Danmark og Sverig2). 
Det var forgjæves, at de danske Kommissarier tilbøde først 
Jemteland og dernæst tillige Øsel, og et Forslag fra de la 
Thuillerie om at give Halmstad i Pant paa visse Aar dristede 
de Danske sig ikke til strax at gaa ind paa, men oversendte 
det til Kongens Betænkning3).

Ganske vist var Situationen nu ikke fuldt saa mørk, 
som den syntes. Den Ordre, som den 2den Maj var afgaaet 
fra Dronning Christina, og efter hvis Modtagelse hendes Komr 
missarier havde fastholdt Fordringen paa alle tre Sundpro- 
vindser, opstillede langtfra denne Betingelse som Ultimatum. 
Ordren havde været underkastet en langvarig Drøftelse inden
for det svenske Rigsraad, efterat Kommissariernes Forespørgsel

Kommissarierne til Christ. IY, 10., 15. Maj. Chr. Thom. Sehested 
til Christ. IY, 10. Maj (Reg. 27, Sverig Nr. 308).

2) Det er af Interesse at bemærke, at allerede Magnus Smek i et Brev 
til Pave Benedikt XII, vistnok fra Slutningen af 1338, havde kaldt 
Skaane for sine Rigers »janua et clausura« (Rydberg, Sverges Trak
tater II, 10).

3) Boeclerus S. 356—65. De danske Kommissariers Skrivelser til Kon
gen, 15., 22., 25. Maj.



af Ilte  April, om de skulde lade sig nøje med Hypothek 
eller kræve virkelig Afstaaelse, var naaet til Stockholm. 
Man havde optaget den ældre Instrux til fornyet Overvejelse, 
navnlig under det Synspunkt, at man var gaaet for vidt i 
Indrømmelser i den. Dog havde der vist sig en ikke ringe 
Tilbøjelighed til Forsigtighed. Der var blevet gjort opmærk
som paa, at der herskede en vis Utaalmodighed i Provind- 
serne Smaaland og Yestergotland, Sekretæren Israel Israelson, 
der var sendt fra Soderåkra, advarede mod at tro paa, at 
Sjælland let kunde erobres, men navnlig havde der aaben- 
baret sig en ikke ringe Mistillid til Nederlandene; der var 
blevet udtalt Frygt for, at disse skulde bemægtige sig de 
danske Øer og blive en værre Nabo end Danmark, og man havde 
ikke skjult for sig selv, at begge de mæglende Magter kun ugjerne 
saa Sverig i-Besiddelse af Sundet; et Medlem af Rigsraadet havde 
paa en ejendommelig Maade udtalt Grunden dertil ved at ud
bryde : en Spiering kan spise lige saa meget som fire Kabliauer; 
han vilde antyde det svenske Toldsystems Overlegenhed over det 
danske. Paa den anden Side var det blevet gjort gjældende, at 
gik man ned til kun at forlange Pant af Danmark, aabnede 
man dette Muligheden til snart at indløse det: Danmark var 
en saa upaalidelig Nabo, at man burde benytte Lejligheden 
til at lamme det for Fremtiden; derfor burde man trække 
Underhandlingerne ud, indtil den svenske Flaade var færdig. 
Særligt var det den unge Dronning selv, der havde talt 
Krigspartiets Sag1). Resultatet af Overvejelsen var blevet, at 
der i den under 2den Maj udstedte Ordre var blevet opstillet 
en Skala for Fordringerne. Først skulde forlanges Skaane, 
Halland og Bleking, dernæst Skaane og Bleking, saa Hal
land og Bahus og for det fjerde Yarberg og Bahus. Men 
skulde det vise sig, at selv disse sidste Betingelser vilde med
føre Fredsmødets Opløsning, saa skulde Kommissarierne fordre 
5 Millioner Gylden som Krigsomkostninger med en Betalings
frist af 50 Aar og med Hypothek derfor efter samme Trin
følge, som før angivet for den reelle Afstaaelse; Pengesummen 
kunde nedsættes noget, da maatte imidlertid til Gjengjæld

1) Den svenske Rigsraadsprotokol, 11., 17., 19., 21. April. Jvfr. Hammar- 
strom S. 55.



Gotland, Øsel, Jemteland og Herjedalen afstaas til Ejendom. 
Men det paalagdes udtrykkeligt. Kommissarierne ikke at gaa 
saa vidt, førend man havde set, at Elaaden ikke kunde ud
rette noget *).

Havde de danske Afsendinge kjendt denne Instrux, vilde 
de med større Sikkerhed end nu have kunnet øjne Muligheden 
til at undgaa Sundprovindsernes Afstaaelse. Men ogsaa paa 
et andet Punkt var Sverigs Position ikke fuldt saa stærk, som 
man maaske antog i Christianopel. Sagen var, at der ikke 
herskede den Overensstemmelse mellem de svenske Kommis
sarier og de hollandske Gesandter, som Erklæringerne om, at 
de kun vilde forhandle jævnsides, gave Anledning til at for
mode. Man havde paa svensk Side følt sig skuffet over, at 
Hollænderne ikke samtidigt med den ny Instrux ogsaa havde 
faaet Fuldmagt til at aftale en eventuel fælles Aktion med 
dem; da den endeligt, som vi have set det, sendtes fra Haag 
i Begyndelsen af Maj, varede det usædvanligt længe, inden 
den naaede til sit Bestemmelsessted. Med endnu mindre ven
lige Øjne havde Axel Oxenstjerna og hans Kolleger erfaret, 
at de nederlandske Bestræbelser for at skaffe Sverig Opfyl
delsen af dets Ønsker kun skulde angaa Handelen og Søfar
ten, men derimod slet ikke dets territoriale Sikkerhedsfordrin
ger. Det havde saameget mere Betydning i dette Øjeblik, 
hvor man allerede var naaet til en foreløbig Aftale om Sund
tolden og hvad dermed stod i Forbindelse, men netop stredes 
om de attraaede Erobringer2).

Var der nu end Sider, ud fra hvilke Situationen kunde 
afvindes en noget mindre foruroligende Karakter, saa for
mindskedes deres Betydning derved, at man -maaske vel kunde 
ane dem, men ikke fuldt ud vurdere dem3), og de fordunkle- 
des i al Fald ved alle de mørke, ulykkessvangre Skyer, hvori 
den politiske Himmel var indhyllet. Indtrykket heraf, der 
var stærkt i Christianopel, var maaske endnu stærkere i Kjø-

.) Insti uxen af 2. Maj (Kog. 26, Sverig Nr. 124). Jvfr. Hammarstrom 
S. 55 f.

2) Boeclerus S. 338 ff. Aitzema VI, 20. Arend III; 5, 576. De neder- 
landske Gesandters Rapport.

) At Christian IY vidste nogen Besked om, at der var Uenighed i 
Sverig, fremgaar af hans egh. Brev til Hans Lindenov af 24. Juni.



benhavn. Eftervirkningerne af Pros Munds Nederlag i Okto
ber havde gjort sig gj seid ende Isenge. Trods Christian IY s 
Bestræbelser lykkedes det først sidst i Maj at faa en Eskadre 
under Ove Gjedde færdig; den fik Ordre til at gaa til Gote
borg og derpaa til Norge, men den kom for sent til at for
sænke Indløbet til den nævnte Stad, idet Martin Thijssen 
forinden var ankommen dertil med 14 Skibe fra Holland; 
derimod bragte den en Konvoj i god Behold til Norge. Ovre 
i Holsten led en Del af Ærkebiskop Frederiks Tropper i Slut
ningen af April et betydeligt Nederlag, og ingen kunde vide, 
hvorlænge Bendsborg vilde formaa at modstaa Wrangels Be
lejring. Hertil kom den stadigt stigende Mangel paa Sam
menhold hos Stænderne. I Maj Maaned havde Kongen be
sluttet at opfordre indkaldte Provindsmøder af Adelen til at 
bevilge sig en Hovedskat af dens egne Personer og Ugedags
bønder. Men baade i Odense og Ringsted mødte en saadan 
Skat den bestemteste Modstand som stridende mod Adelens Pri
vilegier; dog lovede i det mindste den sjællandske Adel, at 
enhver af dens Medlemmer af fri Affektion vilde inden St. 
Hans Dag levere et tilsvarende Pengebeløb til Rentekamme
re t1). Rigsraadet var uenigt med Kongen om Krigens Fø
relse; der skal have været adskillige af dets Midte, som be
klagede, at Christian IY paa Hannibal Sehesteds Tilskyndelse 
vilde sende Flaaden til Norge2). Blottet for sine vigtigste 
Medlemmer led det, som allerede før bemærket, af Mangel 
paa Beslutsomhed. »YoreRaad, som her findes«, skrev Kon
gen i Slutningen af April, »søge flittigt Raadstuen baade om 
Formiddagen og om Eftermiddagen, indtil Klokken er slagen 
syv, og jeg kan* endda i otte Dage ingen Resolution faa af 
dem«3). Kongens Sorg og Bekymring, hans Pirrelighed og 
Misfornøjelse voxede Dag for Dag; baade Ulykkerne og Alde
ren nagede paa ham. Men særligt var hans Tilbøjelighed til 
at kaste Ansvaret for Tilstanden over paa andre, hans Mis
tillid til sine Raader og Embedsmænd i en sygelig Stigning,

1) Historisk Tidsskrift 4. E. IH, 596-97 . Adelens Erklæring i Ring
sted, 16. Maj (Oluf Daas Provindsiallandebog).

2) Plettenberg til Kejseren, 29. April (W. A.).
3) Egh. B t q v  til Christen Thomesen Sehested, 2 7 .  April.



og det var sikkert frugtesløst, naar Christen Thomesen Sehe- 
sted, øjensynligt for at modvirke denne Stemning, skrev til 
ham, at han ikke tvivlede paa, at Gud jo saaledes dirigerede 
og raadførte Kongens Hjerte, »at Eders kongelige Majestæt, 
som ingen superiorem uden den samme Gud i Himlen agnos- 
cerer, alt hvis som sker ikke heller nogen anden end sin eneste 
Overherre tilskriver eller imputerer«1).

Det var under disse Forhold, at Kommissariernes Skri
velse med den nederlandske Toldliste og de vedlagte Forslag 
kom til Kjøbenhavn, ligesom ogsaa Anmodninger fra dem om 
Tilladelse til at afstaa Øsel og Gotland foruden Jemteland til 
Sverig2). Dette gav uden Tvivl Anledning til en langvarig 
Forhandling mellem Kongen og Rigsraadet og sikkert til al
vorlig Uenighed. Rigsraaderne vare som deres Kolleger paa 
Grændsen stemte for Freden, medens Christian IV saalænge 
som muligt vilde undgaa de Ydmygelser og de Ofre, som 
denne maatte bringe. Først den 23de Maj vedtoges Rigsraa- 
dets Resolution om de nederlandske Punkter, og Kongen for
synede den med sin egenhændige Underskrift3). Ifølge den 
skulde der ikke gjøres nogen bestemt Modstand imod, at 
Speierfreden gjenindtraadte i Kraft, naar de 50 Aar vare for
løbne; kun burde der indføres en Bestemmelse om, at man, 
inden Fristen var til Ende, skulde forhandle om Sagen. Af
skaffelse af Visitatserne afsloges heller ikke, dog paa den Be
tingelse, at der paa de Steder, hvorfra Skibene sejlede ud, 
skulde være edsvorne Embedsmænd til at underskrive og 
protokollere Konvoj- og Pontsedlerne. Derimod gjordes Ne
derlændernes Frihed for højere Told i Danmark, end der 
krævedes af danske Undersaatter, afhængig af, at en lignende 
Ret indrømmedes Danske i Nederlandene, heller ikke var 
man villig til at indrømme en fast Taxt for Tolden i Norge 
eller til at tilstaa Erstatning for, hvad der var taget mere,

9 Christen Thomesen Sehesteds Brev af 10. Maj.
2) Kommissariernes Brev af 15. Maj.
3) Rigsraadets Betænkning, dat. Af Raadstuen paa Kjøbenhavns Slot, 

23. Maj, og underskreven af Kongen, Just Hog, Gregers Krabbe,
Hans Lindenov, Knud Ulfeldt, Jørgen Brahe og Frederik Redtz 
(Holland Nr. 79).



end Overenskomsten af 1641 berettigede til, forudsat at Ne
derlænderne ikke vilde holde denne, indtil dens Tid var ud
løben; tillige skulde Kommissarierne af al Flid søge at faa

t

Modparten til at lade det bero med Gluckstadttolden, indtil 
denne Sag var ordnet med Hamburgerne.

Omend Kongen og Rigsraadet ved denne Erklæring havde 
gjort en Overenskomst mulig paa forskjellige Punkter, var 
der andre, hvor den ikke aabnede Udsigt dertil, forsaavidt 
som den virkeligt skulde forstaas som en bestemt Begrænds- 
ning af Kommissariernes Handlefrihed. Men idet Rigsraa- 
derne samme Dag formaaede Kongen til at meddele sit Sam
tykke til, at Kommissarierne fik Fuldmagt til at afslutte med 
Nederlandene om Sundtolden »det bedste muligt er«, var Me
ningen vistnok den, at den første Betænkning nærmest kun 
skulde tjene som Rettesnor for de Befuldmægtigede, men at 
disse maatte have Ret til i al Fald at træffe foreløbige Afta
ler efter deres eget Forgodtbefindende. Man bliver tilbøjelig 
til at tro, at man har ledt efter noget ubestemte Udtryk, 
naar man ser, at Kongen paa Rigsraadets Opfordring til, at 
Kommissarierne maatte faa Ret til at gjøre de ovenfor nævnte 
Tilbud til Sverig, kun svarede, at det skulde have sit For
blivende »ved vor forrige Mening«, hvilket vel vilde sige ved
hans tidligere almindelige Fuldmagt.

Medens Rigsraaderne i disse Henseender i hvert Tilfælde 
havde opnaaet, at deres Embedsbrødre paa Grændsen kunde 
optræde med større Frihed, var det foreløbigt ikke lykkedes 
dem at faa Kongen til en anden Indrømmelse. De havde 
nemlig opfordret ham til at gaa ind paa, at den ventede hol
landske Flaade skulde passere Sundet uden at blive angreben. 
Til dette Offer, der i saa høj Grad krænkede Kongens Følelse 
af sin Højhed over Havet, havde han ikke strax villet be
kvemme sig, men havde kun udtalt derom, at det ikke maatte 
ske uden hans Bevilling1). Dog opgav Rigsraadet ikke der
for Haabet om senere at kunne erhverve dette Samtykke2).

*) Rigsraadernes Indstilling til Kongen og hans egh. Bemærkninger 
dertil, 23. Maj (Holland Nr. 79).

2) I en Efterskrift til et Brev til Kommissarierne af 23. Maj udtalte 
Rigsraaderne deres Haab herom (Reg. 26, Sverig Nr. 126).



Ovre i Christianopel havde Kommissarierne imidlertid 
ikke troet at burde oppebie Resultatet af Kongens og Rigs- 
raadets Overvejelser. De ansaa det for paatrængende vigtigt 
hurtigst muligt at komme til Enighed med Nederlænderne. 
Allerede den 17 de Maj opfordrede de disse til at komme tilbage 
til Christianopel, de la Thuillerie tilbød sin Medvirkning til 
Forhandlingen, og den 20de Maj overleverede de danske Kom
missarier til den hollandske Sekretær, der var forbleven hos 
dem, _ et Forslag til en Toldrulle, der i det væsentlige stem
mede overens med den højeste af dem, som Modparten havde 
faaet tilsendt fra Haag. De nederlandske Gesandter besvarede 
dette med at oversende den mellemste af deres Lister, og 
saaledes vare Underhandlingerne allerede i fuld Gang, da 
Nederlænderne endeligt den 25de Maj bestemte sig til at lade 
to af deres Midte, nemlig Schaap og Andreae, rejse tilbage til 
Christianopel. Her kom man da efter et Par Dages Forløb 
til Enighed om en Toldliste. Denne Liste, som blev den 
gjældende efter Freden, var for flere Punkters Vedkommende 
lavere end den højeste, som de nederlandske Gesandter efter 
deres Instrux kunde gaa ind paa; disse opnaaede saaledes et 
Overskud over det strengt nødvendige. De danske Kommis
sarier trøstede sig imidlertid med, at Nedgangen i Toldsat
serne for en stor Del ramte Varer, som kom fra Sverig, og 
som man alligevel paa Grund af Underslæb ikke vilde faa 
nogen Afgift af — ganske vist en tarvelig Trøst* l).

Men fordi man var kommen overens om Toldlisten, var 
langtfra alt afgjort. Der stod tilbage de forskjellige Bitolde, 
hvis fuldkomne Afskaffelse Gesandterne gjorde Fordring paa, 
og de forskjellige Punkter, der havde været forelagte til Kon
gens og Rigsraadets Overvejelse. Om disse Spørgsmaal drejede 
nu Forhandlingen sig i den paafølgende Tid. Kommissarierne 
gik i de nærmeste Dage ind paa Afskaffelsen af nogle af Bi
toldene, især de saakaldte Defensions-, Havne-, Fyr- og Tønde

*) De nederlandske Gesandters Eapport, 17/27 Maj til 29. Maj (8. 
Juni). Kommissariernes Protokol og deres Skrivelser af 25. Maj og
1. Juni. I en Skrivelse til Generalstaterne af 27. Juni roste Gesand
terne sig af, at man ikke alene var kommen under 1628, men ogsaa 
under 1600 og for visse Yarer under 1567.
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penge, men rigtignok med den Tilføjelse, at Kongen saa alde
les ikke kunde paatage sig at sikre Havnene mod Sørøvere 
eller Sejladsen mod Søulykker, da han ikke vilde have Mid
ler dertil. Ligeledes gave de Afkald paa Rosenobeltolden for 
ballastede, men ikke for ladede Skibe; af størst Betydning var 
det dog, at de indrømmede Ophævelsen af Yisitatserne, naar 
Generalstaterne vilde træffe Forholdsregler mod Underslæb. 
Derimod nægtede de at gaa ind paa, at Speierfreden omtaltes, 
paa Ligheden i de almindelige Toldafgifter for Nederlændere 
og Danske samt paa, at Tolden i Norge sattes paa en bestemt 
Fod; allerhøjest kunde man senere efter Traktaten forhandle 
derom.

Da man ikke kunde komme hinanden nærmere med Hen
syn til disse Punkter, forlode Schaap og Andreae den 30te 
Maj Christianopel og vendte tilbage til Soderåkra. Men de 
danske Gesandter, der netop nu modtoge deres Konges Fuld
magt, lode ikke mange Dage gaa hen, førend de paany sendte 
Anmodninger til dem om at fortsætte Underhandlingerne, og 
de støttedes som sædvanligt af de la Thuillerie. Saa kom da 
Schaap og Andreae igjen til Christianopel den 9de Juni, og 
efter tre Dages Forløb-gjorde nu de danske Befuldmægtigede 
væsentlige Indrømmelser, saaledes at der ved nogen Imøde
kommenhed fra den modsatte Side opnaaedes Enighed med 
Hensyn til alle Punkter undtagen ét. Alle Bitoldene skulde 
afskaffes, kun lovede Gesandterne at opfordre Generalstaterne 
til senere at indrømme en Afgift af en Rosenobel for ladede 
Skibe; Traktaten skulde gjælde for 40 Aar, efter hvis Forløb 
Speierfreden, saafremt ingen anden Overenskomst var sluttet 
imidlertid, skulde forblive i sin forrige Kraft, — et Udtryk, 
hvorved de Danske forbeholdt sig deres Opfattelse af dens 
Betydning; der skulde herske Lighed for Nederlændere og 
Danske med Hensyn til de almindelige Tolde, men rigtignok 
baade i „ Danmark og Norge og i Nederlandene; Tolden i 
Norge maatte ikke opkræves højere end 1628, dog skulde der 
aabnes yderligere Forhandlinger om en Trælasttold efter Ski
benes Læstantal; Danmark skulde yde Erstatning for, hvad 
der uretmæssigt var opkrævet i Toldafgifter efter 1641. Her
til knyttede sig saa en Række mindre Bestemmelser, især om 
Handelen paa Norge, som ogsaa aftaltes. Men det, som man



ikke kom til Enighed om, var Gltickstadttolden. Her satte 
Kommissarierne den bestemteste Modstand mod Fordringen 
om dens Ophævelse, og da de hollandske Gesandter den 12te 
Juni atter forlode Christianopel, maatte dette Spørgsmaal op
sættes til senere Forhandling1).

Naar de danske Kommissarier havde bekvemmet sig til
de vidtgaaende Indrømmelser til Nederlandene, laa Grunden 
selvfølgeligt for en stor Del deri, at Forhandlingerne med 
Sverig aldeles ikke vare skredne fremad. Det havde været 
frugtesløst, at de i den første Uge af Juni havde fundet sig i 
at lade de la Thuillerie som af sig selv foreslaa at føje Halm
stad som Pant til den tidligere tilbudte Afstaaelse af Jemte- 
land og Øsel2); det højeste, de la Thuillerie ved sine ivrige 
Anstrængelser havde kunnet tilvejebringe, var, at de Svenske 
havde fremsat tre Forslag, af hvilke det første gik ud 
paa Afstaaelsen af Halland, Skaane og Bleking, det andet 
gjaldt Halland, Bleking og Bahus og det tredie Halland, Ble
king, Jemteland, Gotland og Øsel3). Hvert af disse Punkter 
indesluttede et saa stort Tab for Danmark, at Kommissarierne 
ikke turde tænke paa at gaa ind paa dem, og det kan endnu 
bemærkes, at hertil i al Fald maatte knyttes Ophævelsen af 
Gliickstadttolden for svenske Skibes og Yarers Vedkommende, 
og at de svenske Kommissarier endnu stadigt forbeholdt sig 
Fordringerne om Toldfrihed for Pommern og Meklenburg, 
om Kongens fuldstændige Opgivelse af Souveræniteten over 
Sundet samt om hans Afkald paa at bygge Forter ved dette 
Stræde og lægge Pramme i Drogden4). Kommissarierne 
havde allerede af den Grund af yderste Evne søgt at forsone 

•Hollænderne, men der var i de sidste Dage kommet et Mo
ment til, som uden Tvivl spillede en afgj ørende Rolle for 
deres Handlemaade ved den sidste Sammenkomst i Chri
stianopel.

1) De nederlandske Gesandters Rapport, 8 .-2 2 . Juni. Kommissarierne 
• til Kongen, 8., 12., 16. Juni (Reg. 27, Sverig Nr. 808).

2) Kommissariernes Brev af 8. Juni.
3) Boeclerus S. 365 f.
4) De nederlandske Gesandters Rapport. Jvfr. Arend III; 5, 583.



Hvad der i lang Tid havde været ventet, var sket. Den 
nederlandske Flaade havde vist sig i Sundet.

Den 30te Maj var Admiral Witte Corneliszoon de With 
stukken under Sejl fra Ylie. Han havde under sig 49 Or
logsskibe, og med disse fulgte 300 Koffardiskibe; en Del af 
disse vare dog bestemte til Norge, og 12 af Orlogsskibene 
skulde skille sig fra den øvrige Flaade for at konvojere dem 
til deres Bestemmelsessted. Admiralens Ordrer gik ud paa, 
at han skulde føre Handelsskibene igjennem uden at betale 
Sundtold; viste der sig danske Skibe i Sundet, skulde først 
tre eller fire Afdelinger af- Orlogsflaaden sejle frem og rense 
Passagen, og naar dette var gjort, skulde de atter samles ved 
Falsterbo og Møen; forøvrigt skulde han holde sig neutral, 
indtil det Øjeblik kom, at Nederlandene brøde med Danmark, 
da skulde han staa Sverig bi i Henhold til Traktaten.

Den 4de Juni naaede Flaaden Indløbet til Sundet. Nat
ten over laa den stille her uden at søge nogen Forbindelse 
med Land. Da gav de With den 5te Juni Befaling til Op
brud; for fulde Sejl og med alle Flag vajende styrede den 
nederlandske Flaade frem; ingen ombord anede vel, om det 
næste Øjeblik skulde bringe Kamp eller forløbe roligt og tyst, 
men alle havde sikkert Følelsen af, at der foregik noget al
vorligt, alle vidste, at det var første Gang, at General stater
nes Flaade krænkede Sundets Jomfruelighed og søgte at pas
sere det uden dets Beherskers Samtykke. Og netop i det 
Øjeblik, da den nederlandske Flaade styrede forbi Kronborg, 
kom Christian IY til Slottet. Et Vink af ham og Kanonerne 
kunde tordne derfra som Indledning til den bitreste Kamp. 
Men Christian IV kom ikke til Kronborg som den, der vilde- 
vove det yderste for sin Krones Bet. Indstændigt anmodet 
af ftigsraaderne, der igjen havde været Gjenstand for den 
ivrigste Pression fra den franske Gesandt de la Thuilleries 
Side, havde han endeligt, og sikkert til Lykke for Danmark, 
bestemt sig til at finde sig i den haarde Nødvendighed og 
lade den hollandske Flaade passere uden at angribe den1). *)

*) Kongens Brev til Arent von der Kuhla, Kb livn. 3. Juni (Sjæll. Tegn.). 
Om de la Thuilleries Virksomhed derfor se hans Brev til Brienne, 
25. Juni (P. A.).



Han kom til Kronborg som den dybt nedbøjede Monark, der 
efter at have set sit Rige hærjet af Fjenden, efter Skridt for 
Skridt at have givet sit Mindé til de haardeste Indrømmelser, 
efter at have opgivet Tilliden til sine nærmeste Raadgivere, 
nu ogsaa skulde tømme Ulykkens bedskeste Kalk til Grunden, 
idet han saa den Skat, som han havde elsket over alle andre 
Skatte i sit Rige, sin Højhedsret over Sundet og over Havet 
krænket paa den haandgribeligste Maade. Skulde en Maler 
fremstille Christian IV ramt til Hjertet over sin egen og sit 
Riges Ulykke, da vilde han ikke kunne gribe et bedre Emne 
end at fremstille ham staaende paa Kronborg som Vidne til 
de Withs Flaades Forbisejlen. Og til den dybe Medfølelse, 
som der er Grund til at have med den Fyrste, der med alle 
sine Fejl havde saamegen Kjærlighed og Varme for sit Land 
og sin Kongegjerning, knytter sig tillige den tragiske Betragt
ning, at det var som Sundets Behersker, at han havde gjort 
vel sine største politiske Misgreb. Det var, som om Straffen 
ramte stærkest der, hvor Ansvaret var størst.

Men medens Christian IV stirrede ud fra Kronborg, sej
lede Flaaden forbi. Admiralen hilste med Hatten for Kongen, 
alle Orlogsskibene skjøde deres Salut og strøge deres Flag. 
Fra Helsingborg, der var besat af Svenskerne, besvaredes Sa- 
luten; men Kronborg forholdt sig tavs, Fæstningen viste, 
som det hedder i de "Withs Rapport, hverken Tegn paa Fjend
skab eller paa Venskab. Og med Orlogsflaaden fulgte Han
delsskibene; Tolderne havde intet at gjøre; der blev hver
ken betalt Told eller, blot gjort Anmeldelse om Varernes 
Værdi.

Flaaden sejlede videre; den fik at vide, at den maatte
%

gaa frem med den yderste Forsigtighed, thi der var sænket 
Skibe i Drogden. Dog lykkedes det at passere denne; en 
Del af Flaaden lagde sig i Kjøgebugt, men Hovedeskadren 
ankrede under den stærkeste Bevægelse i Hovedstaden op 
nordfor Drogden, tæt ved Kjøbenhavn for at holde Øje med 
de 16 danske Krigsskibe, der laa i Kongedybet. Og medens 
nogle Skibe sendtes til Beltet for at pejle der og saaledes 
lære at kjende, om dette Farvand kunde benyttes, forbød de 
With alle Skibe, der kom fra eller vilde til Nederlandene, og



maaske ogsaa andre, at betale Sundtold. Frugtesløse vare de 
Klager, som den danske Regering rettede til ham 1).

Vi vende tilbage til Kommissarierne i Christianopel, der 
i ængstelig Spænding over Begivenhederne i Sundet havde 
ilet med at imødekomme de allerfleste af de nederlandske 
Gesandters Fordringer. Denne Imødekommenhed og 'i  det 
hele deres Iver efter allerede paa et tidligt Standpunkt at 
komme til en Udsoning med Generalstaterne gik ikke hen 
uden at blive gjort til Gjenstand for Klager af Samtidige. 
Det var især den danske Resident i Haag, Martin Tanke, der 
gjorde sig til Talsmand for disse Klager og derved lagde 
Grunden til det Uvenskab med Korfitz Ulfeldt, som senere 
kom til at spille en vis Rolle. Han beskyldte Kommissarierne 
for at have givet Modparten for tidligt Udsigt til Toldfoden 
af 1628 eller endog lavere Satser, forsikrede, at man kunde 
have ladet sig nøje med den nævnte Toldfod, og antydede 
endog, at Sandsynligheden for et Brud mellem Sverig og Ne
derlandene var saa stor, at man ikke skulde have forhastet 
sig med at komme til Enighed med disse2). Betragter man 
disse Klager, maa det fastholdes, at det vistnok snarere havde 
været heldigst, hvis man fra dansk Side endnu tidligere havde 
tilbudt en Toldfod, der havde havt Udsigt til at føre til en Over
enskomst ; da vilde man maaske have kunnet undgaa Flaadens 
Afsendelse til Sundet, og Tanke havde jo ogsaa selv tidligere 
ført Ordet for en saadan Politik. Dernæst havde Tanke vel Ret 
i, at man i Christianopel gik lavere med Hensyn til Toldlisten 
end strengt nødvendigt, men han havde Uret i at mene, at 
man kunde have ladet sig nøje med at indrømme Toldfoden

1) Om disse Begivenheder se især: Rapport ende Journael van de voyagie 
ende t ’gepasseerde onder Witte Wittennz als Admirael over de Vloote 
naer Oesten ende inde Zont 1645 (H. A.) og de der anførte Breve 
fra de With til Gesandterne og til Generalstaterne af 21. og 25. 
Juni, 14. Juli og 1. Aug. Jvfr. Cracau til Generalstaterne, 17. og 
24. Juni. I et Brev af 3. Juli klager Cracau selv over Flaadens Ad
færd (H. A.). Plettenberg til Kejseren, 24, Juni (W.A.). Commelyn
II 181_82. Kronijk van het histor. genootschaap te Utrecht H, 171—
72. Om de Withs Instruxer se ogsaa Generalstaternes Resolution af
9. Maj.

2) Tanke til Reventlov, 1. Aug., til Chr. IY, 4. Aug. (Holland Nr. 75).



af 1628, thi dels fordrede selv den højeste Liste i Gesandter
nes Værge noget lavere Satser end da, dels forudsatte den 
nævnte Toldfod ogsaa Bitolde, som Nederlandene nu ikke 
vilde indrømme. Og hvad endeligt det sidste Punkt angaar, 
Muligheden for et Brud mellem Sverig og Nederlandene, da 
havde Tanke paa engang halvt Ret og dog helt TTret. Sagen 
var, at Efterretningerne om de Svenskes vellykkede Bestræ
belser for at faa deres Sundtoldfrihed udvidet til Østersøpro- 
vindserne og om deres Krav paa Skaane, Halland og Bleking 
havde fremkaldt en ikke ringe Misfornøjelse i Nederlandene. 
Hvad der i Forvejen var uvenligt stemt modSverig, var ble
vet det end mere, men selv indenfor det svensksindede Parti 
havde der rejst sig Uro og Bitterhed. Bleve de svenske Un- 
dersaatter i Estland, Lifland og Ingermanland fri for at be
tale Sundtold, da var der Pare for, at de vilde blive i Stand 
til at drage hele den vigtige Handel paa disse Landsdele over 
til sig, medens den tidligere for den væsentligste Del havde 
været i Hænderne paa de hollandske Kjøbmænd. Og kom 
Sundet eller i det mindste Halvdelen af det ind under Sve- 
rigs Magtomraade, hvem garanterede da for, at ikke et lig
nende Toldsystem som det berygtede spieringske maaske i 
Tidens Løb kunde komme til at give Anledning til den 
Adskillelse mellem Sverig og Generalstaterne, som det havde 
været en klog dansk Politiks Sag for længe siden at fremavle. 
Men herfra og til, at der for Tiden skulde være Tale om en 
virkelig Brydning imellem de to Magter, var dog et langt 
Spring. Tvertimod. I dette Øjeblik gik den Følelse gjennem
Nederlandene og særligt gjennem Holland, at man maatte *
stræbe hen til som Erstatning for de svenske Privilegier selv 
at vinde lignende. Det var alle disse Forhold, som man 
havde taget op til Drøftelse i Generalstaterne, efterat Instruxen 
af 9de April var vedtagen, og heri laa Grunden til, at Fuld
magterne først vedtoges endeligt næsten en Maaned senere. 
Thi da dette skete den 3die Maj, besluttede Generalstaterne 
tillige at paalægge Gesandterne af yderste Evne at bestræbe 
sig for at bringe Sverig ned fra dets store Fordringer, og 
hvis dette imod Forventning ikke kunde ske, skulde de for 
Nederlandenes Vedkommende fastholde Speiertraktaten, dog 
at de underrettede Generalstaterne derom for at faa nøjere



Instruxer. Saaledes var det i en Tilbagevenden til Speier- 
traktaten, at man vilde søge en Trøst for Sverigs Fordele i 
kommerciel og politisk Henseende. Og at man var klar paa, 
at dette vilde medføre et Fredsbrud med Danmark, viste sig 
deri, at man vedtog nærmere Bestemmelser for det Tilfælde, 
at et saadant indtraadte. Da skulde de Landtropper, man 
sendte, staa under svensk Kommando, medens Flaaden skulde 
enes med den svenske om en fælles Optræden; Gesandterne 
skulde endvidere oprette en Overenskomst med Sverig om en 
Deling af de eventuelle Erobringer og derved særligt tage 
Hensyn til Nederlandenes Søfart og Handel saavel paa de 
danske Øer som paa den danske Halvø; blev der sluttet 
Fred, uden at de fastsatte Provindser vare bievne erobrede, 
skulde et nyt Fordrag oprettes, og i al Fald hver Part 
faa lige meget af Erobringerne1). I dette Øjeblik ude
lukkede man altsaa i Haag ikke Muligheden af C.i Deling af 
Danmark med Sverig, en Deling, som jo i sin Tid ogsaa var 
ble ven forudsat i den oprindelige hemmelige Instrux for de 
svenske Kommissarier i Bromsebro.

Det maa under disse Omstændigheder betragtes som et 
overordentligt Held, at de danske og nederlandske Befuld- 

- mægtigede vare bievne enige om de allerfleste Stridspunkter, 
netop da Meddelelsen om disse Beslutninger af Generalsta
terne mærkeligt nok først den 12te Juni naaede til Gesand
terne i Soderåkra2). Gesandterne havde i dette Øjeblik aldeles 
ingen Lyst til at kuldkaste alt, hvad de saa møjsommeligt 
havde sat igjennem. Derfor vendte de udelukkende deres 
Bestræbelser mod at søge at nedstemme de svenske For
dringer, men ansaa det ikke for deres Opgave at optage 
Kravet paa Speierfreden, fordi Sverig havde faaet Sundtold
friheden sikret for Lifland, Estland og Ingermanland. Ganske 
vist vare de Opfordringer frugtesløse, som de danske Gesandter i 
Henhold til Ordrer fra Christian IY, der havde antaget den 
foreløbige Overenskomst, rettede til dem om at afslutte en 
endelig Traktat uden Hensyn til Sverig, og det skjøndt 
de vare ledsagede af livlige Forestillinger om det skadelige

Generalstaternes Resolution, 13. Maj (H. A.).
2) Gesandterne til Generalstaterne, 17. Aug.



for deres Stat og Nation i det svenske Østersøherredømme x). 
Men derfor vare Gesandterne ikke til Sinds at træde tilbage 
fra, hvad der var aftalt, og de forskjellige Ordrer, som kom 
til dem fra Haag om at optage Kravet paa Speierfreden, 
bleve tildels temmelig uændsede af dem, tildels kom de først 
til deres Kundskab, efterat Traktaten var afsluttet* 2).

Efter den omtrent fuldstændige foreløbige Enighed med 
Nederlandenes Befuldmægtigede stod endnu den haardere Op
gave tilbage for de danske Kommissarier at opnaa en Ud
soning med Sverigs. Den var en Betingelse baade for Ereden 
og for Beseglingen af Overenskomsten med Generalstaterne. 
Den militære- Situation havde tilmed i Løbet af Juni Maaned 
forværret sig ved, at den fra Wismar kommende svenske 
Elaadeafdeling under Wrangel havde været i Stand til uden 
synderlig Modstand at bemægtige sig Bornholm. Stærkere 
og stærkere følte baade Kommissarierne og deres Ven og 
Beskytter de la Thuillerie det uundgaaelige i at skride videre 
frem paa Ofrenes Bane. »Alt hvad han gjør«, skrev de la 
Thuillerie hjem om Christian IV, »vender sig til hans Ulykke; 
det synes, som om Gud vil straffe ham«3). »Dersom vi se 
Freden umuligt anderledes at erholde«, udtalte Kommissa- 
rierne i en Skrivelse til Kongen, »da skulle vi nødes til at 
tage imod den, saadan som vi kunne faa den, eftersom Til
standen intet forbedres og Krigen er umulig i Længden at 
udføre« 4). Som de bedste Vilkaar, der kunde være Tale om 
at sætte igjennem, ansaa de Afstaaelsen af Øsel, Gotland og 
Jemteland samt Pantsættelsen af Halland. Og da man i 
Kjøbenhavn tøvede med at give dem Tilladelse til et saadant 
Forslag, gjorde de det omtrent, den 17de Juni paa egen Haand 
og lode endog den franske Gesandt tilføje et Løfte om, at Halland, 
naar Fristen for Pantsættelsen, som foresloges sat til 25 Aar,

*) C lirist. IV. til Kommissarierne, 19. og 24. Juni (Sjæll. Tegn. og 
Reg. 27, Sverig Nr. 308). Kommissarierne til Christ. IV, 25. og 29. 
Juni. Forskjellige Skrivelser fra Kommissarierne til de nederlandske 
Gesandter og disses Svar i deres Rapport.

2) Generalstaterne til Gesandterne, 28. Juli, 10. og 11. Aug. Gesand
ternes Svar af 17. Aug. Jvfr. van der Hoeven, Der Sonttol S. 96.

3) de la Thuillerie til Brienne, 17. Juni (P. A.).
4) Kommissarierne til Christ. IV, 16. Juni.



var udløben, ikke skulde tilbagegives, uden at Sverig da fik 
anden Sikkerhed*).

Men hjemme i Danmark var ogsaa Takket af Krigen 
steget til det højeste. Mangel paa Evne forenede sig med 
Uvillie til at bære Byrderne. Allevegne hørtes Længselssuk 
efter Freden, og i Malmø satte endog en Del af de allerrigeste 
Borgemestre og Raadmænd sig op imod Kongens Befalinger* 2). 
Bundt omkring lød der Klager over den haarde Indkvartering. 
Fra Helsingør sendte Raadet „et formeligt Rædselsskrig til 
Generallandskommissæren i Sjælland Joachim Gersdorf3). Det 
hed i dets Skrivelse, at stadigt flere og flere af Borgerskabet 
maatte udgaa af Indkvarteringslisterne, fordi de ikke kunde 
holde Soldaterne: »de have udsat alt det, de eje, og Klæ
derne af Kroppen paa dem, saaat de gaa næsten nøgne og 
have ikke det tørre Brød til dem eller deres Børn, en Del 
har lukket Dørene til, fordi der intet er i Huset, og en Del 
er rømt af Byen. Her er en saadan Raaben og Skrigen i 
Byen, at Gud maa forbarme sig derover, Soldaten raaber og 
klager, at han intet kan faa i sit Logement, Borgeren græder 
og klager, at han har ikke længere noget at give ham, og 
har heller ikke noget til sig selv; thi det er alt udtæret, saa 
de lægges nu i Hobetal ovenpaa hverandre, hvorom der er en 
saadan Overløben, Klagen og Truen, Skjælden og Banden, at 
Øvrigheden har ingen Ro eller Fred i deres Huse enten aarie
eller silde«.

Da nu den hollandske Flaade havde passeret Sundet, 
kom et nyt Moment af Sorg og Bekymring til den hidtidige 
•Misstemning. Det var, som om man ind til selve Hovedstaden 
mærkede det fjendtlige Aandedrag, ingen kunde ane, i hvilket 
Øjeblik Forbindelsen mellem Sjælland og Skaane vilde blive 
afskaaren. Medens nogle fyldtes af den mest brændende 
Harme over Hollændernes Adfærd og ikke fandt stærke Ord 
nok til at stemple deres Troløshed4), vare andre tilbøjelige

1) Kommissarierne til Christ. IY, 20. og 22. Juni. Boeclerus S. 367—68.
2) Henrik Lindenov til Otte Krag, Malmø 13. Juni (G. A.).
3) Brev af 30. Juli (G. A.).
4) Jvfr. Niels Trolles Breve til Otte Krag, Trefoldighed 28. Juni, 9. 

Aug. (G. A.).



til for enhver Pris at søge Udsoning med dem. Et mærke
ligt Bevis herpaa var det Forslag, som de i Kjøbenhavn i 
Juni Maaned forsamlede Befuldmægtigede for Adelen stillede 
om, at Sundtolden og alle andre Tolde i Danmark og Norge 
skulde for nogle Aar afstaas til Hollænderne, mod at disse 
strax udbetalte en Pengesum. Rigsraadet afviste selvfølge
ligt dette Forslag, men kun som upraktisk, ikke som ufor
svarligt af Hensyn til Statens Tarv, skjøndt det jo i Virkelig
heden vilde give hele Danmarks Administration i Hænderne 
paa en fremmed Magt1).

Selve Fremkomsten af et saadant Forslag tydede nu 
ganske vist tillige paa en aldeles fortvivlet Finanstilstand, hvor 
Pantsættelser ikke alene af Kronens Gods, men af hele Pro
vindser og andre Indtægtskilder, som allerede før bemærket, 
hørte til de Spørgsmaal, der vare under Drøftelse i Rege
ringen. Slapheden i Administrationen greb desuden stærkere 
og stærkere om sig, der savnedes fuldkomment et kraftigt 
Initiativ i Krigsførelsen i Modsætning til, hvad der havde 
været Tilfældet i Krigens første Aar; Hærens Forfatning var 
slet, og Flaadens ikke bedre2). Imidlertid voxede ogsaa Uenig
heden mellem Stænderne frodigt. Selv Rigsraad og Adel saa 
med skjæve Øjne til hinanden, og Borger og Gejstlighed 
lagde paa mange Maader deres Nag til den priviligerede Stand 
for Dagen. Der udbredtes Skandskrifter imod Adelen, Stu
denterne i Kjøbenhavn fornærmede Adelsmændene paa Gader 
og Stræder, og Rygter løb rundt om, at Adelen anbefalede 
Afstaaelsen af Dele af Norge og af andre Landsdele, der vare 
nøje knyttede til Kronen, for at skade denne og selv blive* 
fri for Ofre; endog Beskyldninger imod Adelsstanden for at 
ville fordrive Kongen og gjøre sig selv til Enehersker i 
Landet lode sig høre3).

Hvad selve Adelen angaar, da var der kun faa i dens 
Midte, som vare stemte for en Kamp paa Kniven fremfor

*) Adelens Erklæring af 25. Juni og Rigsraadets Svar af 27. Juni (Oluf 
Daas Provindsiallandebog).

2) Niels Trolle til Otte Krag, Trefoldighed 30. Juli (G. A.).
3) Jvfr. Nye danske Magazin VI, 209 ff. Badens Universitets-Journal 

III, 20 ff. Nyt historisk Tidsskrift V, 346. Plettenberg til Kejseren, 
2. Septbr. (W. A.).



en ydmygende Fred. Der var kun faa, der delte Niels Krags 
Mening, naar han skrev til sin Broder Otte Krag, at »det var 
meget bedre, at vi samtlige satte Livet til , end at de 
Svenskes meget ulidelige og bedrøvede Forslag skulde accep
teres ; thi dersom vi vilde være saa daarlige at tage derimod, 
saa toge og samtykkede vi med det samme paa os en evig
varende Krig mellem disse Kongeriger«1). Hos største Delen 
af Adelen gjorde ganske andre Følelser sig gjældende. Det 
var Modløshed, Ulyst til Krigens Fortsættelse, men fremfor 
alt Tilbøjelighed til at skyde Ansvaret for Ulykkerne fra sig. 
Dette viste sig stærkt, da den sjællandske Adel i Slutningen 
af Juni, som før berørt, var kaldt sammen til Kjøbenhavn. 
Kongen henvendte sig gjennem Rigsraadet til den med Spørgs- 
maal, om den ønskede, at man skulde gaa ind paa Sverigs 
ubillige Fordringer; i modsat Fald burde der overvejes om 
Midler til Krigens Fortsættelse. Adelen gav intet bestemt 
Svar. Den erklærede, at Spørgsmaalet om der skulde sluttes 
Fred maatte overlades til Kongen og Rigsraadet, »hvem Af- 
gjørelsen af saadanne Regalia og bøjvigtige Sager tilkommer«. 
Dog tilføjede den, at hvis Rigsraadet foretrak Fred, da burde 
der afstaas Lande af Kongens Arvelande, »Danmarks Krone 
ubeskaaren«; hvis Rigsraadet vilde fortsat Krig, da burde 
man udsone sig med Hamburg og Nederlandene; Kronens 
Gods burde pantsættes, alle Stænderne burde kontribuere noget 
maanedligt og staa ved hinandens Side. Men da Rigsraadet 
havde besvaret denne Indstilling, vendte Adelen væsentligt 
tilbage til at hævde sin Frihed for Ansvar. »Vi ville for 
Gud og vor Posteritet være undskyldte«, udtalte den, »at vi 
aldeles ingen Aarsag ere eller have givet til denne Ulejlighed 
og derefter optændte Krig, men den langt, førend den be- 
gyndtes, af hvis fornummen dagligt at passere befrygtet, der
for og for nogle Aar med nogle af Eder gode Herrer, selv nu i 
Raadet, men paa de Tider Stændernes Deputerede, anholdet, 
den Misforstand og Tvist, som nogenlunde glimmede, maatte 
i Tide slukkes, bilægges og forekommes, og deri navngiven 
baade de Hollænder og Svenske med Begjæring, at vi med

') Niels Krag til Otte Krag, Nyborg 19. Juni (Dan. Kong. Hist. Nr. 94 e).



tryg Konføderation maatte med dem forenes og forbindes, 
at vi snarere Undsætning end Krig af dem kunde have at 
forvente« x). Der var noget sandt i disse Betragtninger af 
Adelen, men i dette Øjeblik, hvor det gjaldt at skue frem 
for at raade Bod paa Ulykkerne og ikke at strides om For
tiden, hørte de ikke hjemme.

Men Adelsstanden var ikke den eneste af Statens Fak
torer, der i dette Øjeblik følte Trang til at lade Ansvaret 
for, hvad der var sket, hvile paa andre Skuldre. Det samme 
gjaldt ogsaa selve Overhovedet for Regeringen, selve Christian 
IV. Naar man gjennemlæser de stadige Opfordringer til 
Kongen ovre fra Kommissarierne vedBromsebro om at udtale sig, 
om at billige deres Handlemaade eller give Kontraordre, naar 
man saa ser Kongen tie og hører Rigsraadet svare, at Kon
gen henholder sig til sin tidligere Fuldmagt, medens det 
selv slutter sig til, hvad der sker derovre, da føler man, at 
han, der forhen saa nødigt havde ladet sig berøve sit Initiativ, 
men havde været sin Regerings Sjæl, evig paa Færde, aldrig 
træt, nu slappet og måttet lader Tøjlerne glide ud af Hæn
derne paa sig. Det er et Moment af ikke ringe historisk 
Betydning, at Christian IV, der i saa lang Tid navnlig under 
sine Ophold i Gliickstadt havde ført den udenrigske Politik 
uden at tage noget afgj ørende Hensyn til sine Rigsraader, 
nu ved Krigen var bleven tvungen til at tage fastere Resi
dens i Danmark og derved til mere at rette sig efter sit 
Raad for endeligt under Ulykkernes Byrde at overlade det 
Hovedandelen i Regeringen.

Og under disse Forhold tøvede Rigsraaderne ikke; de 
overlode alt til Kommissariernes Klogskab og billigede deres 
Tilbud til S verig* 2).

Medens man saaledes i Danmark bøjede sig under den 
tunge Skæbne, vare Dronning Christina og hendes Regering 
i Færd med at nedstemme deres Fordringer. Endnu i den

x) Rigsraadet til Adelen, 23., 27. Juni. Adelens Erklæringer, 24., 25., 
30. Juni (Oluf Daas Provindsiallandebog). Jvfr. Nyt historisk Tids
skrift Y, 344—46.

2) Rigsraaderne til Kommissarierne, 27. Juni og 1. Juli (Reg. 27, S verig 
Nr. 308).



første Halvdel af Juni havde man i Stockholm staaet fast 
paa de tidligere Forlangender1); man havde haabet paa, at 
Hovedflaaden under Erik Ryning skulde kunne snarest mu
ligt udrette det, som var sat den til Opgave, nemlig at lægge 
sig i Sundet, afskære Forbindelsen mellem Sjælland og Malmø 
og dernæst støtte den af Wrangel kommanderede Flaadeafde
lings Angreb paa Øerne. Men Modvind opholdt denne Flaade, 
saaat Juni og noget af Juli Maaned gik hen, førend den 
for Alvor kunde stikke i Søen. Under disse Omstændigheder 
voxede Fredspartiets Styrke indenfor Raadet, og omend dette 
havde en Modvægt deri, at en stor Del af Ridderskabet, som 
det i Juli viste sig paa Stændernes Møde, var stemt for Kri
gens Fortsættelse, saa var paa den anden Side igjen Gejst
ligheden ivrig for Freden2). Under disse Forhold bestemte 
Dronning Christina sig til Indrømmelser. Den 25de Juni 
paalagde hun Kommissarierne at forlange Halland og Chri- 
stianopel Len i Bleking til Ejendom, men om nødvendigt 
skulde de lade sig nøje med disse Landsdele som Pant paa 
100, 50 eller 25 Aar; med Hensyn til Norge skulde de for
uden Jemteland tillige søge at erhverve Herjedalen. Tre 
Dage efter skrev hun til dem, at hun vel hellere saa Er
hvervelsen af Halland som Ejendom end Besiddelsen af Hal
land og en Del af Bleking som Pant, men i Nødsfald maatte 
de lade sig nøje med, hvad de kunde faa3). Herved vare 
Fredsvilkaarene overladte til de svenske Kommissarier paa 
lignende Maade, som den danske Regering havde givet sine
Befuldmægtigede frie Hænder.

Da de svenske Kommissarier havde modtaget det danske 
Tilbud om Hallands Pantsættelse paa 25 Aar, havde de ind
berettet Sagen til Dr,omringen, men overfor de la Thuillerie 
forlangt først Halland og Bleking til Ejendom og derefter

1) Dronning Christina til Kommissarierne, 18. Juni (Reg. 26, Sverig 
Nr. 124). Dronningens egh. Brev til dem af Juni (uden Dag) i Up- 
sala Universitetsbibl.

2) Sveriges Rikes Ridderskaps-, Adels- och Riksdags-Protokoll IY, 1—31. 
Den svenske Rigsraadsprotokol, 21. og 22. Juli.

3) Dronning Christina til Kommissarierne, 25., 28. Juni (Reg. 26, Sverig 
Nr. 124). Jvfr. hendes Breve til Axel Oxenstjerna, 20. og 24. Juni 
(Arckenholtz I, 65—67 og Handlingar ror. Skandin. hist. HI, 121—24).



enten Halland til Ejendom eller Halland og en Del af Ble- 
king som Pant. Ved det sidste Forslag vare de komne de 
Danske en liel Del imøde, og den franske Gesandt fattede 
bedre Haab om et gunstigt Resultat paa Forhandlingerne. 
Han ansaa Øjeblikket for kommet til at faa bragt det, som 
man tidligere mundtligt gjennem Magterne havde aftalt, i en 
mere bindende Form, og det var sandsynligvis paa hans Op
fordring, at de svenske Kommissarier i de sidste Dage af 
Juni opsatte en Del latinske Punkter angaaende Toldfriheden 
og Handelen1). Ganske vist vare disse ikke egnede til øje
blikkeligt at antages af de Danske. Thi ikke alene fordredes 
i dem Sundtoldfrihedens Udstrækning til Pommern og Meklen- 
burg, Elbtoldens Afskaffelse, Erstatning for svenske Under- 
saatters Skade i Sundet, men der skulde endog for Fremtiden 
slet ikke være Tale om Certifikater; det svenske Flag skulde 
dække alle svenske Skibe. Der var nu ogsaa formelt fremsat 
Krav paa Kongens Opgivelse af sin Højhedsret i Sundet og 
paa Forbud mod, at han maatte lægge Pramme i eller bygge 
Skandser ved denne Havarm. Svenske Krigsfolk skulde kunne 
føres gjennem Sundet og Beltet uden nogen Anmeldelse eller 
Tilladelse. Hertil kom endnu et Forlangende, som ikke synes 
at have været opstillet tidligere under Forhandlingerne, 
nemlig at den gjensidige Toldfrihed for de to Rigers Under- 
saatters Handel i Danmark og Sverig skulde ophæves. Denne 
Toldfrihed, som stammede fra det 16de Aarhundrede, og som 
første Gang var bleven fastslaaet ved et Grændsemøde 1591 
og senere stadfæstet ved Knærødfreden, havde uden Tvivl 
fortrinsvis været til Gunst for de danske Kjøbmænd, idet 
disse indførte flere Varer til Sverig end svenske Kjøbmænd 
til Danmark. Forlangendet om dens Ophævelse maatte saa- 
ledes i og for sig være Danmark ubehageligt. Men det blev 
det end ydermere i det Øjeblik, hvor Sverigs Sundtoldfrihed 
indskærpedes saa bestemt. Man havde nemlig fra dansk 
Side gjerne villet betragte den svenske Sundtoldfrihed som 
en Del af den almindelige Toldfrihed og ikke som en særlig 
Ret; en saadan Betragtning maatte nu falde bort, og derved

b De danske Kommissariers Protokol. Boeclerus S. 372—73.



Sundtolden i det hele stilles paa en isoleret, for Angreb mere 
udsat Maade.

Man skulde have troet, at de forskjellige haarde Krav, 
som saaledes tildels for første Gang fremsattes fra svensk 
Side, og som tildels vare i Strid med de tidligere Aftaler, 
i høj Grad vilde have sat de ret gunstige Udsigter til Fred,
som havde dæmret i den sidste Tid, paa Spil. Indtrykket

/

paa de danske Kommissarier synes dog ikke at have været 
et saadant; det er,’ som om de have følt, at ikke alt vilde 
blive fastholdt fra svensk Side, og at de selv i andre Hen
seender hurtigt vilde blive nødte til Eftergivenhed. De nær
meste Dage gave dem ogsaa Haab om, at Modparten i al 
Fald vilde moderere de Forlangender, der angik Højhedsretten; 
derimod troede de det ikke muligt at slippe for Elbtoldens 
Afskaffelse, og de tilraadede Kongen at gaa ind derpaa. En 
haardere Modstand satte de imod Ophævelsen af den gjen
sidige Toldfrihed;- de forsøgte at gjøre gjældende, at saa 
maatte der betales en ringe Sundtold af de Svenske eller 
i det mindste af TIndersaatterne i Østersøprovindserne; de 
talte ogsaa om, at Danmark burde beholde Gotland til Gjen- 
gjæld for denne Indrømmelse. Men disse Bestræbelser vare 
frugtesløse, og allerede den 6te Juli tilmeldte de Kongen, at 
de vilde blive nødsagede til at bringe dette Offer, hvis de ikke 
hurtigt fik et Forbud derimod. Da de begyndte at fore
holde de Svenske, at Bremen Stift maatte tilbagegives Hertug 
Frederik, ventede dem en anden Skuffelse, idet de fik til 
Svar, at der savnedes Instruxer derom, og tydeligt kunde 
se, at det ikke var Sverigs Hensigt at opgive Stiftet, saalænge 
Krigen i Tyskland varedex).

Overleveringen af de skriftlige latinske Punkter havde 
imidlertid kun været det første Skridt til en egentlig Slut
ningsforhandling. Thi paa de la Thuilleries Forslag enedes 
begge Parter om at møde den 8de Juli til en direkte Under
handling ved selve Bromsebro, hvor man jo ikke vare truffen 
sammen siden selve Traktatens Aabningsmøde. I den paa
følgende Maaned afholdtes der nu her ti Sammenkomster. l

l) Kommissarierne til Christian IY, 6. Juli.



De Danske begyndte disse Underhandlinger trykkede af det 
frugtesløse i deres Bestræbelser for at faa Hollænderne til en 
Separattraktat, ængstelige for de Withs Flaade, usikre, om 
Admiralen ikke kunde faa Lyst til paa egen Haand og 
imod Gesandternes Ønske at optræde fjendtligt, saameget 
mere som han lod to af sine Skibe følge to danske Skibe, 
der løbe ud fra Kjøbenhavn *), og snart ogsaa foruroligede 
ved den svenske Hovedflaades Ankomst til Østersøen og Kjøge 
Bugt* 2). Den første Indrømmelse, de gjorde, var at opgive 
den gjensidige Toldfrihed; dernæst lovede de, at hvis Spørgs- 
maalet om Elbtoldens Afskaffelse ikke blev ordnet i Kjøben- 
havn ved de Forhandlinger, som fandt Sted der mellem Kon
gen og Hamburgs Afsendinge, skulde i det mindste svenske 
Undersaatter være fritagne for den. De udvidede ogsaa denne 
Indrømmelse til at gjælde for Hollænderne og fjernede der
ved det sidste Stridspunkt, som endnu existerede med disse, 
uden dog derfor at kunne formaa dem til en Traktats Af
slutning 3). Havde de næret nogen Frygt for herved at være 
gaaede videre, end man vilde billige i Kjøbenhavn, beroli- 
gedes de ved nogle Dage efter at modtage en Skrivelse fra 
Rigsraaderne, hvori disse næst at udtale, at Kongen som 
sædvanligt henviste til sine tidligere Erklæringer, forsikrede 
om deres eget Bifald til deres Handlemaade4).

Den 18de Juli forelagde nu de danske og svenske Kom
missarier hinanden deres Koncepter til selve Fredstraktaten. 
Trods alt hvad der var foregaaet, vare disse dog saa forskjel- 
lige, at man ikke vilde kunne forstaa, at Freden var saa nær, 
som den var, hvis ikke Forklaringen maatte søges deri, at 
Parterne vilde have noget at slaa af paa. Særligt gjaldt dette 
om de Danskes Koncept. Ganske vist havde man heri ind
rømmet Sundtoldfriheden, Afskaffelsen af Ruden- og Elb- 
tolden, samt Afstaaelsen af Øsel, Gotland og Jemteland, men 
imod de tidligere Aftaler fordredes der Certifikater for de

de Withs Rapport, de With til Christian IY, 21. Aug. (Holland Nr. 70).
2) Jvfr. Kommissarierne til Christian IY, 1. og 6. Juli (Reg. 26, Sverig 

Nr. 308).
3) Kommissarierne til Christ. IY, 13. Juli.
4) Rigsraaderne til Kommissarierne, 12. Juli (Reg. 27, Sverig Nr. 308).
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svenske Skibe og Varer. Svenske Krigsfolk maatte føres 
uhindrede gjennem Sundet mod forudgaaende Anmeldelse, men 
kun i et Antal af 5—600 Mand. Fristen for Hallands Pant
sættelse var kun sat til 6 Aar, dog mod Løfte om paaføl
gende Tilfredsstillelse til Sverig paa anden Maade; Bremens 
Restitution forlangtes. I den svenske Koncept fastholdtes der
imod Forskjellen paa Søpas og Certifikater, saaledes som man 
tidligere var enedes om den. Antallet af Krigsfolk, der 
maatte passere Sundet, var sat til 1200 Mand. En virkelig
Indrømmelse i Modsætning til tidligere var det, at der ikke 
længere forlangtes Opgivelse af Højhedsretten i Sundet; Kon
gen af Danmark skulde derimod love, at hans prætenderede 
jus superiotatis eller Regale ikke skulde præjudicere de Svenskes 
Frihed, og at de Skandser, Skibe og Pramme, han maatte 
lægge i Sundet, ikke skulde skade de Svenske. Men paa 
den anden Side var der i det svenske Udkast paany fordret 
en stor Del af Bleking foruden Halland som Pant paa 50 
Aar, og der var tilføjet den for Danmark krænkende Be
stemmelse, at hvis dette Rige brød Fredstraktaten, skulde de 
nævnte Provindser gaa over til at blive Sverigs Ejendom1).

Det var nu virkeligt et Øjeblik, som om de Modsæt
ninger, der vare komne frem ved disse Koncepter, skulde 
have bragt det langvarige Arbejde til at strande. Det var 
særligt de Svenskes Fordringer paa en Del af Bleking — 
efter deres Ytringer som en Erstatning for det erobrede Born
holm —, der bragte den franske Gesandt til i hæftige Udtry k 
at give sin Harme Luft og de danske Kommissarier til at 
true med Forhandlingernes Afbrydelse 2). Men den Tilbøje
lighed til Fred, som dog i Grunden beherskede begge Par
ter, sejrede tilsidst. Allerede den 19de Juli frafaldt de 
Svenske Fordringen paa Bleking, men kun mod de Danskes 
Afstaaelse af Herjedalen; de opgave ogsaa den særlige Passus 
om Højhedsretten, mod at der i Fredstraktatens § 4, som 
omhandlede Friheden for Visitation, Rettergang m. m., ind
sattes en Bestemmelse om, at der ikke maatte udøves nogen 
jus superiotatis eller Jurisdiktion mod svenske Skibe og

1) De danske Kommissariers Protokol.
2) de la Thuillerie til Mazarin, 28. Juli (P. A.).



Varer eller mod Skibe, der førte svenske Varer. Det om
stridte Antal Krigsfolk blev efter de Svenskes Ønske sat til 
1200 Mand, Fristen for Anmeldelser af dem og af Flaader 
paa over 5 Skibe til 3 Uger. De Danske gik atter ind paa 
Forskjellen mellem Søpas og Certifikater, man enedes om en 
Form for disse og om nærmere Bestemmelser angaaende deres 
Virkemaade. Fristen for Hallands Pantsættelse sattes efter 
nogen Strid til 30 A ar1).

Af Stridspunkter vare nu kun tilbage Spørgsmaalene om 
Pommerns og Meklenburgs Sundtoldfrihed samt om Bremen. 
Medens det første Punkt ved gjensidig Imødekommenhed ord
nedes derhen, at de pommerske Stæder samt Wismar skulde 
nyde de Handelsrettigheder i Danmark, som Odenseforliget 
af 1560 havde tilsagt dem, gav Bremen Stift Anledning til 
en længere Forhandling, der forsinkede Fredens Afslutning2). 
Fra dansk Side stod man bestemt paa Tilbagegivelsen af 
Stiftet, og de la Thuillerie og de nederlandske Gesandter 
støttede Ønsket. Axel Oxenstjerna trak derimod Sagen ud 
og forespurgte sig i Stockholm. Vel fandt Dronning Chri
stina sig nu den 2den August foranlediget til at indrømme Til
bagegivelsen med Undtagelse af Fæstningerne Stade, Buxtehude, 
og Ottersburg3), men denne Instrux kom sandsynligvis for 
sent til Bromsebro, og tillige var vistnok Bigskansleren per
sonligt en bestemt Modstander af Tilbagegivelsen. Under 
disse Omstændigheder strandede de forskjellige Forsøg, som 
de la Thuillerie gjorde paa at ordne Spørgsmaalet, og Enden 
blev kun den, at Sagen henvistes til Dronning Christinas 
egen Afgjørelse4). Men selv om hun kunde ville gaa ind 
derpaa for at opnaa Fred, var der ingen Sandsynlighed for, 
at hun vilde give efter, naar Freden var sluttet. Det var 
kun en svag Grund til Haab, at Frankrig vilde interessere sig 
derfor, og en daarlig Trøst, at Hertug Frederik personligt 
indesluttedes i Freden.

J) Kommissarierne til Christ. IV, 20. Juli.
2) De danske Kommissariers Protokol, 4. og 8. Aug.
3) Brev af 2. Aug. (Reg. 26, Sverig Nr. 124).
4) De danske Kommissariers Protokol. Boeclerus S. 376—80. de la 

Thuillerie til Mazarin, 15. Aug. (P. A.).



Saa var man da kommen saa vidt, at man den 13de 
August efter nogle Dage forinden at have aftalt en Vaaben- 
stilstand x) kunde skride til Fredstraktatens Udvexling. Man 
mødtes ved Bromsebro; begge Parters Kommissarier havde 
indfundet sig i deres Telte ved Aaen. Efterat først de la 
Thuillerie havde overbragt de Svenskes Exemplar til de 
Danske og de Danskes til de Svenske, og efterat nogle min
dre Punkter vare bievne bragte til endelig Afgjørelse, under
tegnedes og besegledes Traktaten i Teltene baade af den 
franske Gesandt, og af Kommissarierne. Sekretærerne Kjeld 
Krag og Israel Israelson bragte dernæst de undertegnede 
Exemplarer samtidigt til de la Thuillerie, der saa foretog 
Udvexlingen. Den franske Gesandt erklærede derpaa, at hans 
Mæglervirksomhed var tilendebragt, og at han vilde begive 
sig til de svenske Kommissarier som sin Herres og Konges 
Forbundsfæller. Umiddelbart derefter lode Trompetstød sig 
høre. Som ved Aabningsmødet gik Kommissarierne ud af 
deres Telte, de la Thuillerie i Følge med de svenske, og 
mødtes paa Midten af Holmen. Korfitz Ulfeldt holdt her 
først en Tale, hvori han takkede Kongen og Dronningen af 
Frankrig samt deres Ambassadør for den Iver, de havde vist 
for Fredens Tilvejebringelse, forsikrede, at Fredstraktaten skulde 
blive holdt ubrødeligt afKongen af Danmark og Danmarks Krone, 
og endte med at lykønske Dronning Christina til hendes 
Kegeringstiltrædelse. Axel Oxenstjerna svarede med en lig
nende Tale, hvori han forsikrede om Sverigs Venskab. Der
paa rakte Kommissarierne hinanden Haanden, vexlede nogle 
venskabelige Ord og skiltes fra hinanden. Freden var slut
tet, og den Mængde Mennesker, der havde samlet sig paa. 
Holmen som Vidner til det ejendommelige Skuespil, gave deres 
Glæde Luft paa forskjellig Maade* 2).

Samtidigt var Traktaten mellem-de nederlandske Gesand
ter og de- danske Kommissarier bleven undertegnet. Neder
lænderne havde imod de Danskes Ønske tiltvunget sig, at 
selve Underskriften foregik paa Grændsen v.ed Bromsebro;

x) Boeclerus S. 381—82.
2) De danske Kommissariers Protokol. Boeclerus S. 385—88. .de la 

Thuillerie til Enkedronningen, 24. Aug. (P. A.).



dog kom Traktaten til at bære Stedet Christianopel i sit Da- 
tum som det Sted, hvor den i Virkeligheden var bleven 
sluttet. Det Forsøg, som de havde gjort paa ogsaa at blive 
nævnede som Mæglere i selve Hovedtraktaten, skjøndt de 
havde opgivet Hvervet som saadanne, var derimod glippet, 
hovedsagentligt paa Grund af den franske Gesandts Modstand*).

Krigen var endt. Danmark var reddet fra den Under
gang, der havde truet det, reddet ikke alene ved Mangel paa 
Overensstemmelse mellem de Magter, der begge til sine Tider 
havde sysselsat sig med Tanken om dets Deling, samt ved ■ 
en Række tilstødende Omstændigheder, men ogsaa ved sin 
Konges beundringsværdige Energi i hine Dage, hvor Landet 
laa aabent for Fjenden, ved Bevarelsen af Malmø, Skaanes 
vigtigste Punkt, og ved den Besindighed, hvormed Rigsraad 
og Konge havde fundet sig i en af de største Ydmygelser, der 
blev Riget beredt, nemlig den nederlandske Orlogsflaades 
Gjennemsejling gjennem Sundet. Men desuagtet var den Fred, 
der var bleven sluttet, den haardeste, Danmark i Aarhundre- 
der havde maattet tage imod. Danmark var ved Freden i 
Liibeck gaaet ud af Kejserkrigen knækket i politisk Magt, 
lammet i sin indre Styrke, men uden Amputation af noget 
af sine Lemmer. Anderledes nu. En ikke ringe Del af Ri
gets Provindser var gaaet tabt. Oppe i Norge vare to 
Grændseprovindser af vidtstrakt Omfang bievne afstaaede til 
Sverig. Den samme Skæbne havde to af Øerne i Østersøen 
havt, Resterne af Danmarks Middelaldersvælde, Symbolerne 
paa den danske Krones Prætensioner paa Herredømmet over 
det baltiske Hav. Ogsaa det Udenværk, som Christian IY 
havde haabet at have ved sin Søns Besiddelse af Bremen 
Stift, var haardt truet; ganske vist havde Kongen endnu ikke 
opgivet Haabet om dets Bevarelse enten ad diplomatisk Yej 
ved Frankrigs Intervention eller ved Sønnens egen Kraft

x) De nederlandske Gesandters Rapport. De danske Kommissariers 
Protokol. Boeclerus S. 373.



udfoldelse1); men tre Aar senere, og den westfalske Fred 
knyttede det omstridte Land til Syerig, der herved strakte 
sin mægtige Arm om den danske Konges sydvestlige Terri
torium. Yærst var det dog, at en af de tre Provindser hin
sides Sundet var kommen ind under Sverigs Magtomraade. 
Vel var den kun bleven afstaaet til Pant og ikke til Ejen
dom, men Betingelsen, at Pantet, naar Fristen var ud
løben, skulde erstattes paa anden Maade, indeholdt en farlig 
Begrændsning af Danmarks Eet, og desuden vare 30 Aar en 
lang Tid. Og selv om ingen kunde ane, at Hallands Skæbne 
og mere til skulde være afgjort længe, inden denne Tid 
var forløben, saa hørte der ikke megen Fremsynethed til at 
se, at Sverig ved at lade sig nøje med Hallands Pantsættelse 
kun havde saa at sige markeret sine Hensigter.

Hertil kom nu det store Tab, Danmark havde lidt i 
finansiel Henseende, for det første ved Krigens forfærdelige 
Tryk og for det andet ved Bestemmelserne angaaende Sund
tolden saavel i Freden med Sverig som i Traktaten med 
Greneralstaterne. Sverigs Sundtoldfrihed var bleven udvidet, 
men ikke nok hermed, ved den fuldkomne Ophævelse af Ad
gangen til Visitatser var der givet de svenske Kjøbmænd og 
deres fremmede Handelsvenner en ganske anderledes rig Lej
lighed nu end tidligere til ved Underslæb at besvige den 
danske Toldkasse. Hvad Nederlænderne angaar, var den 
Sundtold, der kunde opkræves af dem, bleven i høj Grad 
reduceret; ogsaa for deres Vedkommende vare Visitatserne 
bievne ophævede og deres Friheder i Sundet i det hele bievne 
omgjærdede paa den stærkeste Maade. Desuden gjorde Kon
gen ogsaa den Indrømmelse saavel overfor Hansestæderne, der 
havde havt deres Gesandter først i Kjøbenhavn og siden i 
Christianopel, som overfor Frankrigs og Englands Undersaat- 
ter, at den med Nederlænderne aftalte Toldrulle ogsaa skulde 
gjælde for dem2). Ved disse forskjellige Indrømmelser sank *)

*) Jvfr. Kongens Skrivelser til Hertug Frederik af 14., 23., 30. Aug. 
(Auslånd. Reg.).

a) Erklæringen til Hansestædernes Gesandter af 13. Aug. (Zeitschrift 
des Vereins fiir lubeckische Geschichte III, 468). Kongebrev af 30. 
Septbr. om Franskmændenes og Englændernes Told (U. B., Rost- 
gaardske Saml. Fol. Nr. 12).



Sundtolden i de nærmest følgende Aar i en overordentlig be
tydelig Grad 1). Føjer man hertil den for Hollænderne fast
satte Nedsættelse af Tolden i Norge, Afskaffelsen af den for 
de danske Kjøbmænd fordelagtige Toldfrihed i Sverig samt 
endeligt Ophævelsen af Gluckstadttolden, til hvilken Kongen 
bekvemmede sig kort efter Freden, mod at Hamburg lovede 
ikke at ville paaberaabe sig Elbprivilegiet af 16282), da vil 
man se, at Danmark og dets Undersaatter havde lidt et be
tydeligt Tab ogsaa i finansiel Henseende.

Men havde Danmark ved Bromsebrofreden maattet bringe 
Ofre af territorial og økonomisk Natur, da betød denne Fred 
tillige noget andet. Den beseglede, at Overmagten i Norden 
var vegen fra Danmark. Da Unionen var brudt, da Sverig 
var gledet bort fra de danske Kongers Herredømme, var Dan
mark dog vedblevet at være Nordens Stormagt. Yed Freden 
i Stettin havde det erkjendt Sverigs Uafhængighed, men ved 
Freden i Knærød havde det endnu vist sin Overlegenhed. 
Saa var Trediveaarskrigen kommen, Christian IY’s Stjerne 
var blegnet, Gustav Adolfs havde straalet med en alt fordunk- 
lende Giands. Sverig var blevet til en Stormagt i Europa, 
det havde trængt Danmarks Indflydelse tilbage, men endnu 
havde det ikke brudt dets Magt i Norden, endnu vidste man 
ikke, hvad Fremtiden vilde bringe, naar de to Medbejlere 
stødte sammen. Danmark havde ved alle mulige Midler søgt 
at forhindre, at Sverigs Østersøherredømme styrkedes. Yed 
dets Rivalitet med Sverig var det endnu stadigt en politisk 
Faktor i Trediveaarskrigens store Skuespil, samtidigt med at 
Christian IY endnu stedse drømte om Indflydelse paa Tydsk- 
lands indre Ordning og om at holde en Del af den neder- 
sachsiske Kreds under sin Magtsfære. Men imidlertid havde 
Formynderregeringen i Sverig med Axel Oxenstjerna som sin 
store Leder vendt sin særlige Opmærksomhed mod Overherre
dømmet i Norden; den vilde erhverve dette paa samme Tid, 
som den vilde sætte en Skranke for enhver Indblanding fra

*) Ifølge Sundtoldregnskaberne var Indtægten 1646 c. 134,000 Kdlr. og 
1647 c. 140,000 Edir. Skibenes Antal var henholdsvis 3432 og 
3508.

2) Slange S. 1378—80.



dansk Side imod Sverigs Magtudvidelse i Tydskland og paa 
Østersøens Kyster. Da brød Krigen ud; dens Resultat til
fredsstillede vel ikke alle Sverigs Ønsker; men den havde 
konstateret dets Overmagt i Norden, den havde lammet Dan
mark i den Grad, at dette Rige for Fremtiden med fuldstæn
dig Ro maatte betragte Sverigs fortsatte Bestræbelser for at 
erhverve Pommern1), være Yidne til, at de i det mindste 
delvis lykkedes, og derved endydermere se den danske Kro
nes Herredømme over Østersøen blive indskrænket til et Minde 
fra Fortiden. Og desuden, som Pfalzgrev Karl Gustav havde 
udtalt det i Januar 1645 2), og som vi have set Niels Krag 
bemærke det i Juni, den Fred, der var sluttet, havde nær
mest kun Karakteren af en Vaabenstilstand. Brød Kampen 
.atter ud, da vilde den gjælde mindst Skaane og Bleking, 
sandsynligvis meget mere. Men Danmark havde ikke Chan
cerne for sig til at vinde i denne Kamp. Selv om Freden 
var en midlertidig Fred, betød den dog etYendepunkt i Dan
marks Historie.

Det er under disse Forhold ikke til at forundre sig over, 
at Glæden over Krigens Ende maatte hos alle patriotisksin- 
dede Mænd træde i Skygge for Sorgen over Fredsbetingel
serne. Der glødede rundt om et bittert Had til Sejrherrerne3), 
men særligt stor var dog Sorgen hos Christian IV. Til Sor
gen knyttede sig hos ham ikke alene Forbitrelsen mod sine 
Fjender, disse Fjender, som han vistnok tillige betragtede som 
sine personlige Medbejlere, men ogsaa Mistilliden til sine 
Raadgivere. Han havde fulgt sine Rigsraaders Opfordringer
til Indrømmelser, han havde givet sine Kommissarier Fuld-

___ •

magt til at handle efter eget Forgodtbefindende, men han 
havde kun i ringe Grad selv grebet ind i Underhandlingernes 
Gang. Nu da den ydmygende Fred var sluttet, trængte Tan

*) Plettenberg til Kejseren, 2. Septbr. (W. A.), hvori omtales Ligegyl
digheden for Forhandlingerne om Pommern. Chr. IV skrev den 13. 
Septbr. til Plettenberg, at han forgjæves havde bestræbt sig for at 
faa Kejseren indesluttet i Freden (Reg. 27, S verig Nr. 305). Rekre- 
ditivet for Plettenberg er af 21. Oktbr. (Auslånd. Reg.).

2) Carlsson I, 12.
3) Jvfr. Iver Krabbes Brev, Varberg 2. Septbr. 1645, til Korfitz Ulfeldt 

om hans Ulyst til at forhandle med Svenskerne (G. A.).



ken sig atter frem hos ham, at det ikke var ham, der havde 
Ansvaret. Og var der nogen, 'han fortrinsvis vilde lade hære 
dette, da var det hans fordums Yndling, den Mand, hvis 
Lykke han havde skabt, men som havde skuffet hans For
ventninger, Rigshofmesteren og Svigersønnen Korfitz Ulfeldt. 
Da Dagen kom, paa hvilken Traktaterne skulde ratificeres, og 
alle Rigsraaderne vare tilstede, nægtede han først sin Under
skrift og udbrød til Ulfeldt: Underskriv Du dem, Du har 
gjort dem efter dit eget Hoved. Ulfeldt forsvarede sig og 
henviste til sine Ordrer og til sine Bestræbelser for at gjøre 
Freden saa god som mulig. Kongen for op og vedblev at 
nægte at underskrive. Ulfeldt truede da med Kongen af 
Frankrigs Yrede og talte om Vanskeligheden ved at fortsætte 
Krigen. Da tog Christian IV Traktaterne ud af Haanden 
paa Ulfeldt, skrev sit Navn under og kastede dem hen til
ham med de Ord: Der har Du dem, saadanne som Du har 
gjort demx).

Det var den 7de September, at Traktaterne ratificeredes 
af Kongen; den 13de September udvexledes hans Ratifikation 
med Dronningen af Sverigs paa Grændsen ved Markaryd, og 
i den nærmeste Tid bragtes Traktatens Bestemmelser om 
Provindsernes Rømning til Udførelse* 2). Sverig rykkede ind 
i den retslige Besiddelse af sine Erobringer.

Det er ovenfor sagt, at Freden i Bromsebro betegner et 
Vendepunkt i Danmarks Historie, et Vendepunkt i Retning 
af Nedgang i Styrke og Magt. Men den betegner tillige et 
Omslag i den danske Politiks Tendenser, naar man fra disse 
undtager Modsætningsforholdet til Sverig, som selvfølgeligt 
maatte blive staaende. Dette Omslag skyldtes for en stor Del 
de Lærdomme, som de danske Statsmænd havde høstet ved 
Krigen, i Forbindelse med visse almindeligere Omstændigheder. 
Det er her ikke Stedet at gaa ind paa en nærmere Udvikling 
af disse Forhold, der tilhøre den ny Tid, som brød frem 
efter 1645; det er kun nogle enkelte Bemærkninger, som 
skulle fremsættes.

v) Otto Sperlings Beretning i hans Autobiografi (Suhms nye Samlin
ger III, 224).

2) Gazette de France 1645 S. 981—82. Slange S. 1362—63.



Danmark havde lært, at der kun var lidet at hygge paa 
et venskabeligt Forhold til de katholske Hovedmagter og til 
hin Stat i Øst, som endnu ikke var traadt fuldkomment ind 
i det europæiske Statssystem. Det havde lært det af Pletten- 
bergs Gesandtskab, af Gallas’s Hærtog, af de frugtesløse Un
derhandlinger med Polen og af Valdemar Christians Behand
ling i Moskau. Derfor trak det sig i det mindste foreløbigt 
tilbage fra Kejseren, fra Spanien, fra Polen og Busland. Men 
det havde tillige indset, at dets forrige Politik til dets Skade 
havde sondret det fra Vestmagterne Frankrig og Nederlandene. 
Erkj endelsen heraf var gammel hos adskillige af Rigsraaderne, 
hos andre, især hos Korfitz Ulfeldt, var det en ny Betragt
ning, fremkaldt ved Begivenhedernes Gang, og det traf sig 

- nu saa, at det netop blev Ulfeldt, tidligere en afHovedmæn- 
dene for en særligt mod Generalstaterne fjendtlig Holdning, 
der nu blev Leder for den Politik, som vilde en alvorlig Til
nærmelse til Frankrig og Nederlandene.

Det var under Forhandlingerne i Christianopel, at Grund
laget blev lagt for en Tilnærmelse mellem Frankrig og Dan
mark. Den støttedes ved den Betragtning fra fransk Side, at 
der under Udviklingen af Sverigs store Overmagt i Norden 
kunde være Grund til som en Modvægt mod det ogsaa at 
knytte Danmark til Frankrigs Alliancesystem; man vilde der
ved tillige kunne skille Christian IV definitivt fra Østrig, uden 
at der derfor behøvede at være Tale om at bryde med Sve- 
r ig J). Men til at fremme et venskabeligt Forhold bidrog i 
en særlig Grad den Sympathi, som de la Thuillerie havde 
vist for den danske Sag, den utrættelige Iver, hvormed han 
havde virket for at lade Danmark gaa ud af Krigen med saa 
smaa Ofre som muligt. Det synes, som om han efterhaanden 
har vidst at overføre noget af denne Interesse ogsaa til sin 
Regering i Paris* 2) ; anderledes stillede det sig med de franske 
Ambassadører i Munster, der i skarpe Udtryk misbilligede, at 
han havde sat sig nogetsomhelst andet Formaal end det at

1) Jvfr. de la Thuillerie til Brienne, 24. Aug. (P. A.), og Siri Y; 2, 
165—66.

2) Jvfr. Mazarin til de la Thuillerie, 15. Juli (Chéruel, Lettres de Ma
zarin II, 667).
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tilvejebringe en Fred, der kunde lade S verig anvende hele sin 
Kraft i Tydskland, ligegyldigt, hvilke Fredsbetingelserne varex). 
Men de la Thuillerie havde ogsaa til Gjengjæld for sine Be
stræbelser vundet den almindeligste og største Sympathi og 
Taknemlighed i Danmark. Han, der ved sin Ankomst til 
Kjøbenhavn i Sommeren 1644 var bleven modtagen næsten 
som en Fjende, hilstes nu, da han forlod Bromsebro og vendte 
tilbage til Hovedstaden, med de varmeste og mest iøjnefal
dende Beviser paa Yenskab. Og inden han forlod Kjøben
havn, blev der i November Maaned afsluttet et Venskabs
forbund mellem Danmark og Frankrig* 2).

Endnu vigtigere end Tilnærmelsen til Frankrig var imid
lertid det Omslag, der indtraadte i Forholdet til Neder
landene.

Da en af den næste Generations største danske Stats- 
mænd Jens Juel en fyrretyve Aar senere ved en tilfældig 
Lejlighed udtalte en Dom om, hvad der havde været bestem- 
mende for de tre sidste Fredsslutninger, bemærkede han, at 
»Hollænderne havde voldt det 1645, den haagiske Koncert 
1660 og Kongen af Frankrig 1679« 3). Det er nu vel tvivl
somt, om Jens Juel ikke ved denne Ytring har tillagt Neder
landenes Holdning en for stor Betydning. Det var ikke Gene
ralstaterne eller deres Gesandter, der dikterede Bestemmel
serne i Freden i Bromsebro, hverken til Gunst for Danmark 
eller til Skade for det. Men sikkert er det, at Nederlandenes 
Optræden havde havt sin store Betydning. Det var deres 
Seen igjennem Fingre med den de geerske Flaades Udrust
ning, der havde bidraget sit til Pros Munds afgj ørende Ne
derlag, det var deres haarde Fordringer, der havde foruroliget 
de danske Kommissarier og pint Regeringen i Kjøbenhavn, 
og det var deres Flaades Tilsynekommen i Sundet, der i sidste 
Øjeblik havde indgydt Danmark en overordentlig stor Frygt. 
Saaledes havde det hævnet sig, at Christian IV havde givet

!) d’Avaux og Servien til de la Thuillerie, 25. Juli (P. A.).
2) de la Thuillerie til Brienne, -9. Septbr. (P. A.). Gazette de France 

1645 S. 937—38, 959. Vedel-Simonsen, Jørgen Brahe S. 81—82. 
Chr. IY til Ludvig XIV, 13. Septbr. (Auslånd. Beg.).

8) Jens Juels Votum af 30. Jan. 1682 som Kommissarius i OlufRosen- 
krandses Proces (G. A.).
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Anledning til Alliancetraktaten af 1640 mellem Sverig og 
Nederlandene. Men i det Øjeblik, da Freden afsluttedes, var 
en ny Situation i Færd med at indtræde. Sverig havde op- 
naaet større Fordele, end Nederlandene havde ventet, naar de 
selv ikke bleve saa godt som fri for Sundtolden. Frygten 
for det svenske Østersøherredømme med dets Farer for den 
nederlandske Handel var i Stigning i Holland. Nederlandene 
-vare i Færd med at indse, at det var rettest at søge et ven
skabeligere Forhold til Danmark. Ganske vist havde de 
nederlandske Gesandter og de svenske Kommissarier den 15de 
August afsluttet en Traktat i .Soderåkra, hvorved Forbundet 
.af 1640 stadfæstedes, forlængedes og udvidedes til ogsaa at 
skulle værne om de Indrømmelser til Handelens og Søfartens 
Frihed, som Danmark nu havde bundet sig til. Men de ne
derlandske Gesandter havde vægret sig ved at erklære sig 
nærmere om den Maade, hvorpaa en eventuel Bistand skulde 
ydesx). Og selv om de havde forladt Grændsemødet og vare 
vendte hjem uden at rejse til Kjøbenhavn for at tage Afsked 
med Christian IV, uden Tvivl i Erkjendelse af, at de ikke 
vilde være synderligt vel sete af ham * 2), saa havde der dog 
under den sidste Tids Forhandlinger været talt om en nær
mere Alliance med Danmark 3). Men særligt gjorde den Be
tragtning sig mere og mere gjældende i Danmark, at man 
maatte søge at benytte de Spirer, som vare nedlagte til 
Uenighed mellem Nederlandene og Sverig. Korfitz Ulfeldts 
to Gesandtskabsrejser til Nederlandene vare en Følge af dette 
Omslag i den danske Politik. Da den nederlandske Flaade 
13 Aar senere undsatte Kjøbenhavn, viste Følgerne deraf sig.

Saaledes var der Lysglimt i Danmarks politiske Horizont, 
men paa den øvrige Del af Himlen rugede tunge, uvejrs- 
svangre Skyer.

0 De nederlandske Gesandters Rapport, 24. Aug.
2) Aitzema YI, 36—37. Først i November forlod de Witks Flaade 

Sundet.
3) Ckr. IV til Tanke, 21. Juni. Tanke til Reventlov, 7. Juni (Holland 

Nr. 75).
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