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”MANNEN MED KORSEN” OCH FÖRHANDLINGARNA 1612-13 OM FREDEN I 

KNÄRED  

Mats Dahlbom 

Eske Brock 

Eske Brock (1560-1625) var en dansk adelsman med stora godsegendomar. Han var en av de ledande 

i danska Rigsrådet och länsman över Dronningborgs slott och län på Jylland, ett av Danmarks 

”fetaste” län. Han utnyttjades av Christian IV för olika uppdrag, bland annat deltog han i mötet med 

svenskarna i Flabäck 1603. Det som gör honom sympatisk i våra ögon är att han skrev omfattande 

dagböcker. I dessa kan man läsa om hans familj, hans affärstransaktioner, hans jakter och resor samt 

om de uppdrag han fullgjorde åt kungen. En egenhet han hade var att han noggrant bokförde sina 

rus i dagboken genom att rita kors. Ju mer sprit, desto fler tvärstreck fick korset. Höjdpunkten på 

hans alkoholexcesser var då han 14–23 juli 1604 i Bergen i Norge deltog i kungens rättarting. Inte 

mindre än sju kors finns antecknade, därav flera med mer än ett tvärstreck. Den 20 juli ritar han ett 

enkelkors i samband med att han var gäst vid 

rådhusrätten och på kvällen ett kors med inte 

mindre än fyra tvärstreck följt av ”Libera nos 

Domine” (ung. ”Herre rädda oss!”). Den 21 juli 

finns ingenting antecknat, vilket man förstår.  

Eske Brock kallas, inte utan orsak, av danska 

forskare ”ham med korsene”. 

Under Kalmarkriget var Brock krigskommissarie 

och han blev en av de fyra fredskommissionärer 

som kungen utsåg att i förhandla om fred med 

svenskarna. Han förde noggranna anteckningar 

från förhandlingarna och dessa anteckningar ger 

en god inblick i förhandlingsspelet. Vi har också 

möjlighet att kika i motspelarens kort genom att 

studera Axel Oxenstiernas dagbok. Brocks 

dagboksanteckningar ger en närhet till 

händelserna, sedda ur danska ögon, och är därför 

värda att refereras.  

 

Läget inför fredsförhandlingarna 

Sverige hade tvingats föra krig med såväl Polen som Danmark och dessutom upprätthålla en 

beredskap gentemot Ryssland. Kriget mot Danmark hade gått dåligt för Sverige, danskarna hade 

erövrat Kalmar med omliggande område och stora delar av Västsverige, inklusive den viktiga 

Älvsborgs fästning. Svenskarna hade lyckats sätta sig fast i det mindre betydelsefulla Jämtland med 

Härjedalen. Sverige var utarmat och tvingat till fred. Men även Christian IV kände trycket från såväl 

den inhemska adeln som från Protestantiska unionen, Nederländerna, England och Lübeck att få slut 

på kriget, ett krig som blivit mycket dyrt för Danmark.   

Bild 1. Eske Brock. Målat ca 1612 av Laurids 

Andersen Riber. Bilden från Gammel Estrup – 

Herregårdsmuseet. 
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I samband med freden i Stettin (Szczecin) 1570 hade överenskommits om en procedur för hur tvister 

mellan de båda länderna skulle lösas. Delegationer från båda sidor skulle förhandla på gränsen, lösta 

från sina trohetseder till monarkerna. Kom man inte överens, skulle man utfärda varsin ”dom” och en 

oberoende, främmande furste skulle avgöra vilken dom som skulle gälla. Om någon kung vägrade att 

acceptera skiljedomen, löstes hans undersåtar från deras trohetsed. Detta förfarande var ingen av de 

båda kungarna, den 17-årige Gustav II Adolf och den 35-årige Christian IV, intresserad av. En mera 

traditionell medling hade erbjudits av James I av England (tillika regent över Skottland under namnet 

James VI). Svenskarna accepterade, men Christian IV avvisade detta. Han ville utnyttja sitt militära 

övertag och med jus belli som skäl tillägna sig de erövrade områdena, medan svenskarna helt 

naturligt höll på principen om status quo ante bellum, något som man räknade med att få respons för 

från utomstående medlare.1 Så småningom blev man överens om att James I skulle tillåtas medla, 

men enbart om det var risk för ett sammanbrott i förhandlingarna.   

Inte heller ville Christian IV ingå stillestånd inför de kommande förhandlingarna. De danska trupperna 

bestod av främst tyska, värvade, dyra soldater, som inte riskfritt kunde avvecklas förrän en fred 

slutits, medan den svenska armén huvudsakligen utgjordes av inhemska, utskrivna soldater, som 

skulle kunna hemförlovas och snabbt återinkallas om förhandlingarna bröt samman.  

Christian IV förhållande till sitt rigsråd var spänt. Han fick ständigt mothugg på sina välformulerade 

propositioner. Kalmarkriget hade han startat mot rigsrådets avrådan genom att hota med att gå in i 

kriget som hertig av Schleswig och Holstein. Gustav Adolf hade däremot sitt riksråd med sig tack vare 

samarbetet med kanslern Axel Oxenstierna som trots sin ungdom (29 år) var den ledande i rådet.   

 

Knäred? 

Freden har fått namn efter Knäred, men det var inte där den slöts. Man förhandlade på riksgränsen 

mellan två byar, Sjöared i Danmark och Sjöryd i Sverige. Platsen är nu markerad med en minnessten. 

Strax öster om denna finns i dag ett dike med en enkel stenbro som av traditionen utpekas som den 

plats där förhandlingarna skedde. Om diket är en naturlig bäckfåra eller ett grävt gränsdike är svårt 

att avgöra. På en svensk karta från 1652 av Kettil Classon Felterus finns en sjö markerad med namnet 

Hackebäk, vilket på dagens karta motsvaras av Flacke sjö. Vid bron står i dag en milsten från 1779 

som av någon anledning i sen tid flyttats från ett läge ca 900 m eter längre åt sydost. Platsen var, 

tillsammans med Flabäck mellan Kållered och Lindome, en ofta vald förhandlingsplats mellan 

länderna. Förhandlingar om fångutväxling hade skett på platsen i juli och september 1612, och 

platsen skulle nyttjas till förhandlingar 1619 och 1624. Även under Nordiska sjuårskriget hade 1569 

skett ett gränsmöte i närheten, vid Trälshult (Trälsholt på kartan bild 2) ca tre km norr om Sjöaryd.2 

De båda förhandlingsdelegationerna hade sina uppehållsplatser I Knäred, respektive Ulvsbäcks 

prästgård, båda på drygt en mils avstånd från gränsen. För svenskarnas säkerhets skull hade Christian 

IV den 24 oktober 1612 gett order om att hans ryttare och knektar inte fick härja vid Ulvsbäck.3 

Förmodligen hade Gustav II Adolf gett motsvarande besked.  

Vid förhandlingsplatsen hade vardera sidan ett tält, ”paulun”, på bekvämt gångavstånd och utom 

hörhåll från gränsbron.   
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Förhandlingarna inleds 

Den 28 september 1612 fick Eske Brock brev från kungen. Det var daterat den 21 september och 

kungen meddelade honom att han utsetts till kommissionär i en delegation som skulle förhandla om 

fred med svenskarna ”paa grænsen ved Knærødt” med start den 28 oktober. Han skulle infinna sig 

hos kungen i Köpenhamn åtta dagar i förväg. Även övriga utsedda kommissionärer, Christian Friis 

(Rigskansler), Manderup Parsberg (rigsråd och länsman i Ålborg som bland annat gjort sig känd för 

att vid en duell skurit bort en del av astronomen Tyge Brahes näsa), Axel Brahe (rigsråd och länsman 

för Dalums kloster, senare guvernör i Skåne, bror till Tyge Brahe) var kallade i likalydande brev.4 Eske 

Brock var yngst (53 år) bland de fyra. De övriga var 57, 67 respektiver 63 år gamla.   

Den 23 oktober anlände Brock till Köpenhamn något försenad på grund av stiltje i Stora Bält. Han fick 

förmodligen då besked om att mötet i Knäred var uppskjutet till den 29 november på Gustav Adolfs 

önskemål. Kungen passade på att ge honom ett uppdrag att reda ut vad som sagts i en hetsig 

replikväxling mellan två adelsmän. Den 29 oktober var han gäst hos Breide Rantzau (rigsråd och 

ståthållare i Köpenhamn) där även kungen och Jacob Rosenkrantz (diplomat och länsman på Nyborg) 

var gäster. De fick sig ”itt godt rus” och drack i tre timmar, dock inte tillräckligt för att motivera ett 

kors i dagboken. 

Eftersom fredsmötet blivit framflyttat, återvände Brock till Jylland. Den 22 november var han 

återigen i Köpenhamn och den 25 november drog de fyra delegaterna från Köpenhamn till Helsingör. 

På kvällen den 26 var man i Ängelholm och den 27 i Laholm. Den 28 november anlände man till 

Bild 2. Utdrag ur karta från 1652 av Kettil Classon Felterus. Krigsarkivet. Obs, norr åt vänster 

på kartan. 
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Knäred, där man lyckats samla ett kansli av adelsmän och ryttare i kurirtjänst kring sig. Samma dag 

skickade man Jørgen Venstermand (länsman i Landskrona) med en trumpetare till det svenska lägret 

i Ulvsbäck med en muntlig begäran om ett möte nästa dag vid gränsen kl 11. Strax därefter fick man 

en skrivelse från svenskarna i vilket de meddelade att Niels Bielke (friherre och riksråd) och Henrik 

Horn (riksmarskalk) redan anlänt och att de övriga svenska delegaterna förväntades komma under 

dagen. Venstermand återkom senare med besked om att svenskarna inte kunde möta upp förrän 

halv tolv.  

Den 29 november kom danskarna vid 12-tiden till gränsen, svenskarna var då redan där. Delegaterna 

skakade hand, varefter svenskarnas kansler (Axel Oxenstierna) höll ett anförande. Detta ansåg Brock 

förmätet; hälsningstalet borde danske kanslern ha hållit! Denne fick nöja sig med att svara på 

Oxenstiernas tal.  

Prestigen var viktig. Vid ett möte i januari 1619, då såväl Brock som Oxenstierna deltog, hade 

danskarna lärt sig läxan. De kom en timme före svenskarna och den danske kanslern började sitt tal 

innan man tagit i hand och medan svenskarna ännu var 10–12 steg från gränsen.5 

Parterna utväxlade därefter fullmakter. Danskarna anmärkte på att svenskarnas fullmakt endast var 

utfärdat av svenske kungen; man hade i förväg krävt att denna skulle utfärdas även av hertig Johan 

(Gustav II Adolfs kusin och Johan III:s son, hertig av Östergötland) och rikets ständer. Gustaf II Adolf 

hade i Sverige tillträtt tronen genom beslut på riksdagen i Nyköping i december 1611. Eftersom han 

endast var 17 år skedde detta i strid med Norrköpings arvförening, enligt vilken han, först när han 

blev 18 år, skulle få tillträda halva regeringen och först vid 24 års ålder överta all konungslig makt. 

Danskarna påpekade att hertig Gustav (som Brock envisas att kalla Gustav Adolf) inte var myndig – 

det fattades ännu 10 dagar till 18-årsdagen – och inte heller krönt. Man erinrade om att Karl IX 

tidigare ogiltigförklarat en uppgörelse som danskarna gjort med kung Sigismund, eftersom inte 

ständernas bifall inhämtats. Svenskarna framförde då att deras herre var en regerande kung och 

lovade att nästa dag förete skriftlig förklaring på detta. Samma kväll sände de danska förhandlarna 

ett brev till Chistian IV med förfrågan om hur man skulle hantera fullmaktsproblemet. 

Måndagen den 30 november skickade svenskarna en sekreterare och en trumpetare med en 

deklaration att kungen skulle betraktas som myndig utan vidare fullmakter. Nu nämner Brock 

namnen på hela den svenska delegationen: Axel Oxenstierna (29 år), Nils Bielke (43 år), Gustav 

Stenbock (riksråd, diplomat och lagman i Tiohärad, 37 år) och Henrik Horn (35 år). Herrarnas ålder 

har medtagits för att visa att medelåldern för den svenska delegationen, inklusive kungen, var ca ett 

kvartssekel lägre än motsvarande danska.  

På natten 1–2 december anlände Christian 4:s svar om Gustav Adolfs fullmakt och den 2 december 

skickades Venstermand till svenskarna med begäran om ett möte nästa dag kl 10. Vid detta möte (3 

december) begärde danskarna att, som lösning på fullmaktsfrågan, den svenska delegationen skulle 

förpliktiga sig att inte i framtiden anföra ”hertig Gustavs” minderårighet som skäl att förklara en 

eventuell traktat mellan länderna för ogiltig. Detta lovade svenskarna.  

 

Tvistepunkterna framläggs  

Därefter kunde förhandlingarna börja. Danskarna avsåg att först ta upp de tvistefrågor som föranlett 

kriget och därefter sina krav på hur den genom kriget uppkomna situationen skulle lösas. 

Tvistepunkterna hade behandlats på möte i Flabäck 1603, dock utan att resultera i en uppgörelse. I 
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deras första proposition krävde de Soneburg slott (estniska: Maasilinn) och län på Ösel (estniska: 

Saaremaa) samt rätten att använde de tre kronorna i det danska riksvapnet. Svenskarna lovade att 

komma med ett skriftligt svar. 

Soneburg (Sonnenburg, Sönneborg) län, som omfattade östra Ösel samt ön Moon (estniska: Muhu), 

var en del av Ösel som inte låg under Ösel stift och hade tidvis varit i svenska händer. Slottet 

sprängdes av danskarna 1576 och de hade ockuperat länet, men Sverige vidhöll sina anspråk på 

området. Baltikum var ett ”hett” område för båda länderna, men Ösel var synnerligen viktig för 

danskarna. Danmark hävdade nämligen överhöghet, dominio maris, över södra Östersjön och öarna 

Bornholm, Gotland och Ösel var viktiga revirmarkeringar för att legitimera detta system.  

Danskarnas tilltag att föra de tre kronorna i det danska riksvapnet hade upprört svenskarna ända från 

1560-talet och uppfattades som en programförklaring om en ny Kalmarunion (och var det säkert 

också). Det hade varit en av anledningarna till det nordiska sjuårskriget (1563–70). En uppgörelse 

mellan Christian IV och Sigismund hade gjorts 1598, enligt vilken båda länderna skulle få föra vapnet 

under kungarnas livstid.      

Den 5 december fick danskarna genom Peder Banér (Peder Gustavsson Banér, vars far avrättats av 

Karl IX, men som rehabiliterat familjen genom att rädda Gustav Adolfs liv vid Vittsjö tidigare under 

året) det skriftliga svaret på de två kraven, men enligt Brock ”dög det inte”. Svenskarna bad om ett 

möte dagen därpå. Vid detta möte (söndagen den 6 december) märkte svenskarna att svaret inte 

tillfredsställde danskarna och de förklarade då att de för god grannskaps skull ville avstå Soneburg 

om man i övrigt blev överens. Beträffande de tre kronorna sade man sig inte ha instruktioner; man 

hade skickat bud till Gustav II Adolf för att få besked. Svenskarna överlämnade även ett utkast till 

förklaring om Gustav Adolfs minderårighet som man hoppades att danskarna skulle godkänna (vilket 

skedde dagen därpå enligt Oxenstierna). Samma dag lämnade danskarna över sin andra proposition: 

Nordlandsfrågan och tullen på dansk handel i Sverige. Svenskarna lovade att skriftligt besvara 

propositionen, liksom ärendet Soneburg.  

Nordland var ett något obestämt område vid Norra Ishavet. Här hade Norge, Sverige och Ryssland 

beskattat den rörliga samebefolkningen, som ibland betalde skatt till alla tre länderna. Svenskarna 

hävdade att freden i Teusina 1595 med Ryssland gett dem rätt att överta den ryska beskattningen 

väster om Varangerfjorden. Danskarna reagerade mot detta och krävde att få se fredsavtalet, vilket 

svenskarna på goda grunder avvisade. Avtalet är nämligen inte alls särskilt klart på denna punkt. Eske 

Brock hade 1601 skickats till Ryssland för att den vägen få reda på sanningen och hade återkommit 

med starka tvivel på det svenska påståendet. Värre blev det när sjöfarten på Arkhangelsk kom igång. 

Det utlöste en kamp om överhögheten över ”strömmarna”. Karl IX hade förklarat att ”hvarhelst en 

svensk sjölapp sin fot sättier, där ha vi ock rätt til land, siö, skough och herrlighet”.6 Den norska 

fästningen Vardøhus förstärktes och svenskarna byggde blockhus vid Varangerfjorden. Nu krävde 

den danska delegationen att Sverige skulle avstå från kustregionen.  

Tullfriheten mellan de båda länderna hade bekräftats i Stettinfreden. Det gällde såväl Öresundstullen 

som handeln mellan länderna. För Sverige betydde tullfriheten i Sundet inte mycket; få svenska 

skepp gick där. Däremot var den danska handeln med smålänningar och västgötar omfattande och 

viktig, främst för den danska adeln. Karl IX hade velat inskränka denna handel men inte vågat gå 

emot Stettinfreden. I stället hade han trakasserat den danska handeln, bl a genom att beskatta 

svenskar som handlade med danskar. Nu ville danskarna ha ett slut på denna obstruktion av 

tullfriheten.   
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Fredshandeln påbörjas 

Den 8 december fick danskarna ett svenskt förslag beträffande Nordlandsfrågan och tullen med en 

begäran om ett möte nästa dag, men mötet kom inte till stånd förrän den 10 december. Danskarna 

hade nu lagt fram sina propositioner beträffande de fyra tvistefrågor som utlöst kriget (Soneburg, de 

tre kronorna, Nordland och tullen) och övergick nu till att ställa de krav som krigsförloppet 

motiverade, ”fredshandeln”. De överlämnade en proposition i vilken föreslogs att parterna skulle få 

behålla vad de erövrat: Danmark skulle få behålla Kalmar, Öland, Älvsborg, Ryssby skans med alla 

härader och tillhörande områden och allt annat såsom skepp och ammunition. Ryssby skans var en 

befästning som uppförts av svenskarna vid Ryssby kyrka för att hindra danskarna at tränga norrut 

från Kalmar, men som senare erövrats av dessa. Svenskarna skulle få behålla det av dem erövrade 

Jämtland och Härjedalen, tillika med skepp (sic!) och ammunition.  På grund av dåligt väder (blåst och 

regn) skedde ingen förhandling den dagen.   

Gustav Adolf var nu på väg ner mot gränsen och i brev från Linköping (9 december) och Jönköping 

(12 december) ger han sitt godkännande att ge sig på alla fyra tvistepunkterna, men att göra så starkt 

motstånd som möjligt7.  

Nu gick ett par dagar där vi får förutsätta att båda parter analyserade motpartens förslag och 

utarbetade svar på dessa och den 13 december korsade svarsbreven gränsen. Danskarna skickade 

Peder Due (Peder Johansen Due till Kulleberga i Skåne) med ett reviderat förslag beträffande 

Nordland och den tull som de danska köpmännen besvärades av. Från svenskarna kom ett svar på 

”fredshandeln”: allt land borde återgå till förhållandena före kriget, eftersom annars ingen beständig 

fred kunde uppnås. Man hänvisade till att danskarna inte hållit sig till överenskommelsen i Flabäck 

1603, där man enats om att tvistefrågorna skulle avgöras med skiljedom och att sålunda kriget hade 

varit onödigt. Dessutom drog man upp de förorättelser som den skotske diplomaten James Spens 

vederfarits då han på svenskarnas uppdrag förhandlat med danskarna före kriget.8  

James Spens of Wormiston var nu utsedd ambassadör av James I av England att tillsammans med sin 

halvbror Robert Anstruther medla mellan de stridande. Spens fanns i det svenska lägret och 

Anstruther anlände den 14 december till det danska lägret i Knäred.   

Det fanns nu anledning att rådgöra med kungarna. Den 15 december informerade Henrik Horn 

Gustav Adolf i Värnamo om förhandlingarna. Danskarna begärde ett par dagars rådrum. De fyra 

danska delegaterna besökte Christian IV i Laholm på morgonen den 16 december i hans 

sängkammare och fick nya instruktioner om ”fredshandeln”, varefter de återvände till Knäred medan 

kungen drog vidare till Halmstad. Nästa dag (17 december) skickades Thomes Kruse (sekreterare i det 

Danske Kancelli) till svenskarna med begäran om ett nytt förslag om ”fredshandeln”, eftersom det 

svenska förslaget underkänts. Man bad samtidigt om ursäkt för att man inte kunde träffas nästa dag.  

Den 17 december kom Gustav Adolf till Ulvsbäck. Stämningen var dyster. Man räknade med att något 

måste avträdas. Kungen var beredd att uppge Älvsborg och Göteborg (som då låg på Hisingen vid 

Färjenäs) men ville inte släppa Askims härad och Gullbergs fäste och räknade med att han skulle 

kunna bygga upp en ny stad på Hisingen. En mindre del av ön tillhörde nämligen Sverige. Någon dag 

senare hade han gått så långt att han var beredd att ge upp allt utom Nya Lödöse (ungefär vid 

Gamlestaden). Kungen begav sig dagen därpå till Värnamo för att planera ett överraskningsangrepp 

på Älvsborg om förhandlingarna skulle spricka. 9   
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De engelska medlarna griper in 

Den 18 december sände svenskarna bud genom Peder Banér och anmodade danskarna och Robert 

Anstruther att nästa dag möta upp vid gränsen då även James Spens skulle vara med. Mötet kom till 

stånd (19 december) och Brock skriver att danskarna gärna sett att Spens kommit över till Anstruther 

föst. Christian IV hade nämligen krävt detta, eftersom han menade att Danmark hade högre rang än 

Sverige, men detta vägrade svenskarna att gå med på. De menade att det inte fanns någon 

rangskillnad.   

Medlarna möttes i stället på gränsen tillsammans med delegationerna. Danskarna förklarade då att 

parterna var så oense om ”fredshandeln” att man inte var beredd att ge något nytt förslag utan 

uppmanade svenskarna att komma med bättre villkor. Svenskarna erbjöd då att om man fick tillbaka 

allt land som danskarna erövrat, var man beredd att till sommaren betala 300 skeppund koppar (ca 

50 ton) och på termin 200 000 riksdaler silvermynt. Danske kungen skulle dessutom få behålla alla 

beslagtagna skepp ”med tackel och tåg”. Även detta förslag avvisades av danskarna.  

Nu var det dags för de båda medlarna att rycka in. De träffades vid gränsen och överlade enskilt 

medan delegationerna blev kvar i sina tält som stod ett stycke från gränsen. Därefter kallade 

medlarna fram de båda delegationerna och Anstruther förklarade att ”kungen av Storbritannien” 

(James I var ju även kung i Skottland) ogillade kriget mellan Sverige och Danmark och hade därför 

skickat de båda medlarna för att söka åstadkomma en förlikning. Anstruther ansåg att parterna stod 

så långt från varandra att, om ingen medling skedde, så skulle fredsmötet vara förgäves. Därför 

frågade han nu parterna om dessa ville att ”kungens av England” (Brocks titulering skiftar) utskickade 

medlare skulle komma med ett förslag som dessa fann ”kristligt och rimligt”. Detta svarade båda 

parter ja på, varefter man ajournerade sig.  

Samma dag hade svenskarna skriftligen förklarat att, beträffande de tre kronorna, Gustav II Adolf 

(som fortfarande Brock kallar ”hertig Gustav”) hade gått med på att man skulle göra på samma sätt 

som 1598 överenskommit mellan Sigismund och Christian IV, d v s att båda skulle få använda vapnet 

under sin livstid. Oxenstierna anger att det var danskarnas förslag som svenskarna nu accepterade.10 

Vidare önskade man uppskjuta diskussionen om tullfriheten.  

 Den 24 december (Oxenstierna anger dock den 21 december) mötte Anstruther och några av de 

danska adelsmännen och ryttarna James Spens vid gränsen. 11 Delegationerna var inte med. Nya 

prestigefrågor uppstod. Vilken av medlarna skulle gå över i den andres ”paulun”? Spens gav med sig 

under protest och gick över till Anstruthers tält.12 Anstruther föreslog att kungen av Danmark skulle 

avstå fästningen Kalmar, Ryssby skans med allt land däromkring. Däremot skulle han få behålla allt 

övrigt han erövrat till lands och vatten och dessutom området i Nordland från Tysfjorden (en fjord 

som går söderut från Vestfjorden vid Lofoten) till Varangerfjorden, medan Jämtland skulle återställas 

till danskarna. Spens framförde att han inte kunde vidarebefordra ett sådant förslag, såvida inte även 

Öland erbjöds svenskarna. Peder Due skickades till den svenska delegationen för att bekräfta 

överenskommelsen om ett möte påföljande dag.  

Samma kväll var det så högt vatten i ån att man icke utan fara kunde komma över och man skickade 

under natten iväg Thomes Kruse till svenskarna med en ursäkt om att man inte kunde möta upp. 

Med ”ån” avsågs förmodligen Vänneån (1652: Wäne fluvius) ca 9 km öster om Knäred. På 1652 års 
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karta är de två övriga vattendrag, som danskarna måste färdas över, Krokån och Sjöaredsbäcken 

(1652: Biurebäcken), markerade som broslagna.   

Svenskarna fick samma dag ett skriftligt förslag baserat på Anstruthers propå med förkastande av det 

svenska förslaget. Danmark krävde inte bara Älvsborg, Gullberg och utan även köpstäderna Nya och 

Gamla Lödöse och Göteborg. Brevet gjorde Axel Oxenstierna deprimerad och i ett brev till sin bror 

räknar han med att få tillbaka Öland men förlora städerna och fästningarna i väst.13   

Den 24 december, julafton, avsände Axel Oxenstierna att långt brev där han insisterade på ett 

återlämnande av alla danska erövringar, i annat fall kunde ”ingen god fred slutas”. Han antydde att 

man var beredd till andra eftergifter.14 Brevet omnämns inte av Brock.  

Den 25 december, juldagen, begav sig kanslern och Brock till Christian IV i Halmstad och berättade 

att det inte fanns stort hopp att svenskarna skulle avträda Älvsborg och landet däromkring. De 

begärde instruktioner hur man då skulle fortsätta fredshandeln och fick då besked om att i stället 

begära ”20 gånger hundra tusen daler” eller allra minst ”10 gånger hundra tusen daler” (en miljon 

riksdaler silvermynt), att svenskarna skulle avstå Nordland och att var och en i övrigt skulle behålla 

det man erövrat i form av skepp, vapen och ammunition. 

Friis’ och Brocks inställning är förvånande. Svenskarna var ytterst hårt trängda och deras svar hade 

inte innehållit något klart ultimatum och de var beredda till eftergifter. Det framgår inte att man 

informerat kungen om detta.  

Den 27 december, tredjedag jul, fick man ett brev från svenskarna där dessa erbjöd sig att avstå 

Nordland.  

Den 28 december, fjärdedag jul, skickades Thomes Kruse till svenskarna med besked om att man inte 

kunde avstå Älvsborg, Gullberg m m. Christian IV hade nämligen instruerat sina förhandlare att hålla 

fast vid detta krav så länge som möjligt. Svenskarna begärde ett möte vid gränsen nästa dag. 

Den 29 december möttes man vid gränsen och enligt Brock märkte då danskarna att svenskarna inte 

var beredda att avstå från Älvsborg. Via medlarna föreslog då danskarna att man i stället för Älvsborg 

skulle få två miljoner riksdaler och behålla allt artilleri och all ammunition på de fästningar som 

erövrats. Svenskarna skulle avstå sin rätt till Nordland för såväl den ryska (det som svenskarna påstod 

ha vunnit vid Teusina) som den svenska delen samt återlämna Jämtland och allt annat land som de 

erövrat. Svenskarna sägs ha mottagit förslaget ”med tacksamhet”, (vilket bekräftas av Oxenstierna 

som dock framförde att summan var ”odräglig”) och man beslöt att förslaget skulle ges skriftligt, 

varefter man på nytt skulle mötas. 15 Samma kväll kom Gustav Adolf till Ulvsbäck, varför man kunde 

enas om fortsatt taktik.  

Oxenstierna ger oss en inblick i förhandlingarnas koreografi. Anstruther lät kalla på Spens, varefter 

båda möttes vid gränsen och Anstruther ledsagade Spens till det danska tältet för överläggning, 

varefter proceduren upprepades på den svenska sidan. Ett antal sådana förhandlingsrundor kunde 

ske. Dagen avslutades med att delegationerna samlades vid gränsbron och sammanfattade vad som 

under dagen överenskommits.16   

Den 30 december drog kanslern och Brock till Halmstad och rapporterade till kungen som var ”nådigt 

väl tillfreds”. Efter måltiden talade kungen länge med dem i sin sängkammare varvid de fick vidare 

instruktioner. Dagen därpå var de återigen i Knäred.   
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Året avslutas i dagboken med ett tack till Gud för att han bevarat Brock, hans hustru och barn 

nådeligen från alla olyckor och med en förhoppning om fortsatt nådig beskärmelse. 

 

Nytt år och genombrott i förhandlingarna 

Den 1 januari 1613 skickades Thomes Kruse till det svenska lägret för att överenskomma om ett möte 

dagen därpå. Vid detta möte (2 januari) skedde en ivrig köpslagan via medlarna. Svenskarna bjöd 

600 000 riksdaler för Älvsborg, danskarna kom med ett motbud på 1,6 miljoner, svenskarna höjde sitt 

bud till 800 000 riksdaler, danskarna sänkte sitt krav till 1,4 miljoner under förutsättning av att de tre 

kronorna fick användas ”för evigt” och att all tull i Sverige på danska varor skulle avskaffas. 

Prutningarna åtföljdes av lamentationer från Oxenstierna om att Sverige behövde pengarna för kriget 

mot Sigismund och andra papister och med hot om att bryta förhandlingarna.17 Därefter skildes man 

åt sedan man överenskommit om ett nytt möte. Detta möte hölls den 4 januari, då svenskarna bjöd 

en miljon riksdaler. Danskarna accepterade under förutsättning av att deras nya förslag om de tre 

kronorna och tullen godtogs. Dessutom begärde de Älvsborg med tillhörande område som pant och 

att lösensumman skulle betalas på tre år. Svenskarnas motbud var Hordalen (Dalsland).   

Vid ett möte den 6 januari blev man överens. Lösensumman skulle betalas under sex år, första året 

skulle vara betalningsfritt, därefter skulle två rater om 100 000 riksdaler betalas årligen. Fallerade 

någon betalning skulle Älvsborg med tillhörande härader tillfalla Danmarks krona (slutvillkoren blev 

något annorlunda). Beträffande de tre kronorna ville dock svenskarna avstämma det nya danska 

Bild 3. Ett uppslag ur Brocks dagbok. Texten mitt på högersidan lyder: ”Den 11.droge 

chansseleren och ieg til Halmstedt till Kongl. Maytz. och om adskillige leyligheder bekom videre 

erklering medt de suenske att forhandle”. Därefter ett kors med tre tvärstreck, indikerande ett 

tämligen ordentligt dryckesslag.  Foto Mats Dahlbom.  
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förslaget med kungen, eftersom man tidigare varit ense om ett annat upplägg.  Beträffande tullen var 

man överens, men svenskarna hävdade kronans rätt att beskatta sina undersåtar. Dagen användes 

till diskussion om pantens storlek, (vilka härader som skulle ingå), betalningsterminer och artilleriet.     

Enligt Oxenstierna begärde svenskarna besked om danskarna hade ytterligare propositioner och fick 

svaret att man ville ta upp fyra punkter: Göteborgs privilegier, svenska kungens titel (”lapparnas 

konung”), sjöfarten på Riga och Kurland samt ”renovation och confirmation” av freden i Stettin.18  

Den 8 och 9 januari passade Brock på att sköta sina egna penningaffärer per korrespondens. De 

svenska kommissionärerna träffade Gustav II Adolf i Bäckaryd (ca en mil söder Ljungby) den 7 januari 

för att få honom att acceptera den nya lösningen angående de tre kronorna, vilket lyckades. Den 9 

januari var man tillbaka i Ulvsbäck.19  

Den 10 januari hade man ett nytt möte med nya diskussioner kring pant och betalning. Svenskarna 

accepterade då danskarnas förslag beträffande de tre kronorna.  

Därefter var det dags att stämma av läget med Christian IV. Dagen därpå (11 januari) begav sig Brock 

och kanslern, Christian Friis, till Halmstad för att träffa kungen. Stämningen var tydligen uppsluppen; 

Brock har i dagboken ritat ett kors med tre tvärstreck, alltså ett tämligen ordentligt dryckeslag. Dagen 

efter begav man sig till Knäred och nästkommande dag (13 januari) överlämnades ett utkast till 

fredsdokument till svenskarna.  

Den 14 januari gjorde kanslern och Brock ett besök i Laholm där man för kungen rapporterade om 

förhandlingen föregående dag. Nu var kungen så säker på fred att han samma dag gav order om 

avtackning av värvade soldater.20    

 Den 16 januari mottog man den svenska 

delegationens synpunkter på utkastet till 

fredsdokument. Man var inte helt överens, men en 

uppgörelse tycktes nära. ”Gud allermechtigste hielp 

alting til en god ende” skriver Brock. Samma kväll 

skrev man till Christian angående de tre punkter 

som man inte var överens om: danskarnas krav att 

svenske kungen inte fick kalla sig ”kung av 

Lappland”, att inte Göteborg skulle ges privilegier 

som stred mot danska intressen samt att Sverige 

skulle frige handeln på Riga. Kungens svar var att 

han själv ämnade infinna sig till nästa möte.  

Karl IX hade vid sin kröning 1607 antagit titel 

”lapparnas och kajanernas konung”, en titel som 

Gustav Adolf ditintills avstått ifrån.  Karl IX hade 

även sökt hindra dansk sjöfart på Riga och Kurland 

så länge kriget med Polen pågick. 

Christian IV kom mycket riktigt till Knäred på 

morgonen den 18 januari och gemensamt begav 

man sig till gränsen. Kungen avsåg att delta 

inkognito, men han blev igenkänd. Han blev kvar i 

fyra timmar, varefter han red till Laholm. Även 

Bild 4. Minnesstenen vid Sjöaryd. Foto 

Mats Dahlbom 
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Gustav Adolf lär vid något tillfälle ha varit närvarande vid förhandlingarna.21 Han lyckades dock bättre 

med att förbli oigenkänd, eftersom Brock inte nämner något om besöket.   

Nu stod parterna mycket nära varandra, men fortsatte att skriftligen smågnabbas om detaljer ända 

tills danskarna den 20 januari brevledes förklarade att de inte var beredda att ändra något, varmed 

svenskarna lät sig nöjas. Samma dag dog Thomes Kruse, den man som flitigt ridigt i skytteltrafik 

mellan delegationernas läger. I synnerhet hans fyrmilaritt natten 21–22 december med två passager 

genom vattendrag kan knappast ha varit nyttigt för hälsan.   

Den 21 januari möttes man igen och då blev allting klart och en ”evig fred återigen upprättad och all 

krig och oenighet avskaffad till evig tid”. (Evigheten skulle dock bli av begränsad varaktighet.) 

Fredavtalen underskrevs av de åtta delegaterna och är daterade den 20 januari i respektive lands 

huvudstad.22 De ratificerade fördragen skulle utväxlas vid gränsen den 9 mars. Proceduren blev dock 

något försenad.     

Den 22 januari blev Thomes Kruse begraven i Knäreds kyrka. Samma dag drog den danska 

delegationen till Margretetorp om kvällen och den 23 januari var man i Helsingborg och träffade 

kungen på slottet, varefter man tillsammans gick i kyrkan. På kvällen seglade man till Helsingör och 

den 5 februari kunde Brock återse sitt Dronningborg. Han andas nu ut i dagboken: ”Den 

allermechtigske euige Gud vere loffuitt, som haffuer giffuitt oss igen fredt och rolighedt”. 

 

Vem räddare Älvsborg? 

Freden i Knäred har ju ihågkommits för att Sverige då fick betala en miljon riksdaler. Hur mycket 

denna summa påverkade landet på sikt har det framförts olika uppfattningar om. Viktigare, 

åtminstone långsiktigt, än dessa pengar var nog att Sverige fick släppa kontakten med Ishavskusten. 

Och ännu viktigare var att porten mot väster stod öppen och att västra Västergötland kunde 

behållas. Vem var det då som räddade Älvsborg? 

Självklart har de svenska förhandlarna gjort en stor insats för kungen och riket. Men även för sig 

själva och sitt stånd. Axel Oxenstierna hade 1611 genomtrumfat att endast adelsmän skulle få ingå i 

riksrådet. Hade han misslyckats med freden, fanns risken att rikets styrelse kunde återgå till det 

tidigare förhållandet då ”vanbördiga” rådgivare omgav kungen.  

För England och James I var det en fördel att Nordens stater var splittrade och att Sverige fanns kvar 

som en motvikt mot det dominerande Danmark, i synnerhet när det gällde hamnar mot Västerhavet. 

Detta kan ha påverkat medlarnas uppträdande. 

Men var stod de danska fredskommissarierna? Leo Tandrup har analyserat deras agerande. Den 

inledningsvis omnämnda spänningen mellan adeln och kungen bottnade bland annat i att den senare 

var inriktad på en aggressiv förvärvspolitik, medan adeln var fredsinriktad och mån om sina 

jordbruksaffärer och gods och ”satt bättre till bords än till häst”.23 Rigsrådet hade blivit tvingad av 

kungen till kriget och om kungen skulle göra för stora vinster på kriget, så skulle det visa att han hade 

haft rätt. Och om han lyckades erövra hela Sverige, skulle rigsrådet ha marginaliserats. Att 

förhandlarna följde en egen agenda framgår bl a av att kungen hade medgivit att svenskarna skulle få 

ta upp tull på danska varor under den tid Sverige var i krig med Polen mot att Sverige skulle betala 

tull i Öresund. Detta framfördes aldrig. Det var adeln som tjänade på Sverigehandeln, medan kungen 

förlorade på den svenska tullfriheten i Öresund. 
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Brock skriver beträffande den 16 januari att man informerat kungen om att tre punkter återstod att 

förhandla om. I verkligheten rörde det sig om fyra. Det fjärde var att Stettinavtalet skulle förnyas. 

Detta avtals tvisteklausul (se ovan) var en grundbult i den danska adelns tämligen fria ställning 

gentemot kungamakten. Stettinavtalet var därför viktigt för förhandlarna, men inget man ville 

framhäva inför kungen.  

Främst är det kanske eftergivenhet mot svenskarna och juldagens övertalande av kungen att släppa 

Älvsborg som frapperar. Svenskarna hade inte lämnat något ultimatum, endast menat att en ”god 

och tilförlathelig fred” inte skulle uppnås vid Älvsborgs avträdande. En fred, som inte var god, kunde 

tänkas innebära att man inte var beredd att förnya Stettinavtalet. Och det skrämde förhandlarna, 

enligt Tandrup. 

-- o 0 o -- 

 

Noter 
 
1 Wetterberg, s 170. 
2 Jensen, s 275 
3 Kancelliets Brevbøger 1609-1615, s 547. 
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