
Den 11 augusti 1611 skrev Sveri-
ges kung Karl IX ett brev till 
sin danska motpart, Kristian 
IV. Han var upprörd och fyllde 

raderna med grova anklagelser. Dans-
karna föredrog förräderi framför öppen 
strid och ställde till med blodbad på 

oskyldiga svenskar, dundrade kungen. 
Därför utmanade han Kristian IV på du-
ell. Han ville att det krig som just blos-
sat upp mellan länderna skulle avgöras 
genom en kunglig envig, trots att han 
vid tillfället var 61 år gammal och delvis 
förlamad efter ett slaganfall.

Uppdrag: gör  
Danmark sven skt!
I början av 1600-talet drömde Danmarks kung om  
att styra hela Norden. Senare gjorde svenskarna upp 
planer på att erövra Danmark. Men 1600-talets krig 
mellan länderna började med att den svenske  
kungen utmanade sin danske kollega på värjduell.
T e x T A n d r e A s M A r k lu n d

sveriges kung karl IX 
utmanade sin danske 
kollega på duell.

danska trupper landstiger på 
Öland i maj 1612. när ön erövrats 
kunde danskarna kontrollera  
den svenska östkusten.
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Uppdrag: gör  
Danmark sven skt!

serie:

Men duellen blev aldrig av. Kristian 
IV, som var närmare trettio år yngre än 
Karl IX, avslog utmaningen med en hån-
full ton: ”Du borde skämmas, din gamle 
narr, som på detta sätt angriper en ärlig 
herre”. Dessutom, fortsatte Kristian, var 
hans svenske rival i större behov av en 
bra läkare och ”en varm kakelugn” än 
av en hård fäktningskamp. 

För att strö extra salt i såren avslutade 
den danske kungen sitt svarsbrev med 
beskedet att det var skrivet ”på vårt slott 
Kalmar, den 17 augusti 1611”.

Kristians krigshär hade nämligen in-
tagit den gamla svenska kungaborgen 
Kalmar slott. Belägringen hade inletts ►

Vid freden i Brömsebro fick 
sverige Jämtland, Härjedalen 
samt öarna  Gotland och Ösel. 
Halland övertogs av sverige 
för en period på 30 år.
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1598
sveriges kung  
sigismund beseg
ras och karl ix blir 
ny svensk regent.

1611 
kalmarkriget  
startar. 
Danskarna 
intar kalmar 
slott.

1626
kristian iv förlorar 
slaget vid lutter  
am Barenberge,  
Jylland ockuperas  
av ut ländska trupper.

1613
Freden i knäred. 
Danmark står  
som segrare i 
kalmarkriget.

1632
Gustav ii 
adolf dödas 
under slaget 
vid lützen.

1645
Freden i Brömsebro. 
Danmark tvingas 
lämna ifrån sig  
stora landområden 
till sverige.

1643
svenska 
styrkor 
anfaller 
skåne och 
Danmark.

1644
hårda sjöslag 
utkämpas vid 
kolberger heide 
och Femern.

1600

1650

Danmark förlorar mark
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Vapen på 
1600-talets 
slagfält

Den nye kungen motar-
betades dock av sin farbror, 
den maktlystne hertig Karl 
av Södermanland. Till slut 
bröt öppet krig ut. Sigis-
munds styrkor besegrades 
1598 vid Stångebro utan-
för Linköping och hertig 
Karl blev kung Karl IX.

I Danmark var situatio-
nen lugnare. Kristian IV 
var en begåvad, energisk 
och ytterst ambitiös ung 
monark. Hans mål var att 

återupprätta Kalmarunionen. Detta vi-
sade han bland annat genom att pryda 
det högsta tornet på Köpenhamns slott 
med tre förgyllda kronor, symbolen 
som hade orsakat så mycket bråk mel-

► faktum är att relatio-
nerna mellan Sverige 
och Danmark i många 
år hade präglats av av-
spänning och försiktig 
dialog. Sedan slutet på 
det nordiska sjuårskri-
get 1570 diskuterades 
tullfrågor, gränstvister 
och andra tvister vid 
fredliga möten. 

Den fredliga stäm-
ningen hade också haft 
andra orsaker. I slutet av 
1500-talet hade Sverige skakats av ett 
blodigt inbördeskrig. När Gustav Vasas 
son Johan III dog 1592 hade tronen ärvts 
av hans son Sigismund, som också var 
kung av Polen. 

i maj 1611. Slottets försvarare höll ut i 
tre månader, trots hård dansk artilleri-
beskjutning. Men den 3 augusti gav de 
upp, sedan deras krutförråd hade bör-
jat sina. 

Att den danske kungen kunde inrätta 
sitt högkvarter på Kalmar slott – plat-
sen där Kalmarunionen hade bildats 
1397 – hade förstås en stark symbolisk 
laddning. Kung Kristians mål med fält-
tåget 1611 var att störta den svenska Va-
sadynastin. I stället skulle den nordiska 
unionen upprättas på nytt, under hans 
eget styre. 

Krigiska kungar bröt freden
Som vanligt såg kungarna till att de-
ras fälttåg följdes av hätsk propaganda 
mot ”den urgamla arvfienden”. Men 

en avdelning svenska  
musketerare och pike
nerare under trettioåriga 
kriget. Modell från Armé
museum i stockholm.

kristian IV ville 
tvinga in sverige i 
en ny kalmarunion.

LuntLåsmusKöt
l mynningsladdat eldhandvapen, utvecklat under 
1500talet. luntlåsmusköten hade låg eldhastighet  
och var ofta så tung att det krävdes ett portabelt stativ 
kallat muskötgaffel för att kunna sikta ordentligt. 

svensk-danska krig: del 3
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Men anfallet körde snart fast. 
Visserligen intog danskarna både 
Kalmar och Älvsborgs fästning på 
Västkusten. Men de djupa svenska 
skogarna satte stopp för den tänkta 
marschen mot Stockholm. Kris-
tian IV saknade också de resurser 
som krävdes för att lyckas med sina 
storstilade planer.

Liksom nordiska sjuårskriget 40 år 
tidigare urartade det så kallade Kal-
markriget i stället i ett skoningslöst härj-
ningståg i gränsbygderna. Här gjorde 
den svenske kronprinsen Gustav Adolf 
sin militära debut. Som sextonåring 
ledde han ett plundringståg mot Kris-
tianopel. Danskarna å sin sida lade den 
nya svenska staden Göteborg i grus. ►

Värja
l meterlångt stöt eller huggvapen, utveck
lat utifrån de medeltida svärden. på 1500 
talet började värjan användas av kavalleriet 
samt som sidovapen för fotsoldater. 

PiK
l spjutliknande  
infanterivapen, om
kring fem meter långt. 
under slutet av medel
tiden började det 
spridas över europa.  
var mycket effektivt 
mot kavalleri. 

efter tre månaders 
belägring föll kalmar 
slott i danskarnas 
händer i augusti 1611.

lan danskar och svenskar i mitten av 
1500-talet. 

Kristian såg med oro hur det svenska 
väldet bredde ut sig kring Östersjön. 
Dessutom hade Sverige börjat beskatta 
samerna i norr och gjort framstötar mot 
Ishavskusten – ett område som även den 
dansk-norske kungen gjorde anspråk på. 

Problemet för Kristian var att hans 
riksråd inte var intresserat av ännu ett 
kostsamt krig mot Sverige. Därför fick 
han länge nöja sig med att stärka försva-
ret i gränslandskapen. Bland annat lät 
han uppföra fästningsstaden Kristian-
opel i Blekinge. Men i april 1611 fick 
han till slut möjlighet att förklara krig 
mot Sverige. 

ambitiös anfallsplan
Den danska anfallsplanen var ambitiös. 
Styrkorna skulle anfalla från tre olika 
håll: Halland, Blekinge och norska Jämt-
land. Först skulle de erövra viktiga po-
sitioner, sedan förenas i ett förintande 
slag mot Stockholm. Målet var en total 
erövring av Sverige, som i och med detta 
skulle sluta existera som självständig stat. 

Nya städer på båda       sidor jämnades med marken
l 1600talets dansksvenska krig star
tades av furstar och stormän, men det 
var civilbefolkningen som fick betala 
det högsta priset. Tusentals byar och 
gårdar brändes i de båda rikena och 
hela städer jämnades med marken. 

en av dessa var det nyanlagda 
Göteborg på ön hisingen mittemot 
älvsborgs fästning. staden hade 
grundats 1603 av den blivande karl ix, 
som ville skapa en öppning mot väster 

och den växande världshandeln. 
De danska härjningarna var dock 
så grundliga att staden upphörde 
att existera. stadsprivilegier för ett 
nytt Göteborg utfärdades 1621.

ett liknande öde drabbade den 
danska fästningsstaden kristian
opel i Blekinge. under kalmarkri
get brändes staden till grunden 
av svenska styrkor. Den byggdes 
dock upp på nytt och fick nya 

stadsprivilegier 1648. under de dansk
svenska striderna om skåne 1675–79 
var kristianopel ett viktigt tillhåll 
för snapphanar, områdets fruktade 
»gerillakrigare». staden bedömdes 
därför som ett strategiskt hot mot 
sverige och bebyggelsen jämnades 
än en gång med marken. invånarna 
tvångsförflyttades till andra orter som 
karlshamn och ronneby. 2005 hade 
kristianopel 81 invånare.
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nicKhaKe
l också kallad nicka. lätt fartygskanon 
som fästes på relingen och användes 
vid bordningar, landstigningsoperationer 
och andra former av närstrid. i bruk fram 
till mitten av 1800talet.
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från både Polen och Ryss-
land. 1630 gav sig Sverige in i 

trettioåriga kriget och vann året 
därpå en viktig seger vid Breitenfeld. 
Sverige blev nu en viktig maktfaktor i 
Europa, även om Gustaf Adolf stupade 
redan 1632 i slaget vid Lützen. 

För Danmark fortsatte problemen. 
Kristian IV hade infört kraftigt förhöjda 
tullavgifter kring Öresund och den vik-
tiga floden Elbe. Det skapade ilska i flera 
europeiska stater, bland annat Neder-
länderna. Dess handelsflotta var nämli-

svensk-danska krig: del 3

►

gen beroende av svenskt järn och andra 
varor från Östersjöområdet. Även Sve-
riges makthavare stördes av de danska 
tullavgifterna. Rikskanslern Axel Oxen-

Visste du att...
slaget vid kolberger heide 1644 
besjungs i den danska kungssången, 
»kong christian stod ved højen mast», 
som skrevs 1779 och än i dag utgör 
Danmarks andra nationalsång.

I augusti 1612 seglade Kristian IV in 
i Stockholms skärgård med sin flotta. 
Stockholmarna beredde sig på det vär-
sta, men Kristians styrka var för liten 
för att våga sig i land. Efter en vecko-
lång maktuppvisning seglade skeppen 
iväg igen. Kort därefter inleddes freds-
förhandlingar under engelsk medling. 

När avtalet slöts i halländska Knä-
red den 20 januari 1613 stod Kristian 
IV som segrare. Svenskarna måste be-
tala ett högt skadestånd för att få tillbaka 
Älvsborgs fästning och ett område i Väs-
tergötland som danskarna höll i pant. 
Dessutom slog avtalstexten fast att den 
danske kungen hade rätt att använda de 
tre kronorna i sin vapensköld. 

Viktig propagandaseger
Kalmarkriget blev en viktig pro-
pagandaseger för Kristian IV. 
Han sågs nu som den mäkti-
gaste fursten kring Östersjön. 
Men situationen skulle snart 
förändras. 

1625–29 gjorde han ett för-
sök att ingripa i trettioåriga kri-
get. Han hade inte fått riksrådets 
klartecken, men tågade ändå söderut 
med sin armé. Den 27 augusti 1626 led 
han ett förkrossande nederlag vid byn 
Lutter am Barenberge i nordvästra Tysk-
land. Jylland ockuperades och skövlades 
av fientliga trupper.

Samtidigt fortsatte Sverige att växa 
kring Östersjön. Under Gustav II Adolfs 
ledning tvingade svenskarna till sig 
stora landområden och viktiga hamnar 

danmarks kung kristian IV miste sitt ena öga i slaget vid kolberger 
Heide 1644. Tolv år tidigare hade den svenske kungen Gustav II 
Adolf dödats i slaget vid lützen.

den svensknederländska alliansen 
var överlägsen i slaget vid Femern 
1644. danmarks nederlag ledde 
fram till freden året därpå.
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Trettioåriga 
kriget skördade 
miljoner liv
l konflikten mellan katoliker och 
protestanter i europa mynnade 
ut i trettioåriga kriget (1618–48). 
striderna utkämpades framför allt i 
Tyskland, men arméer från ett stort 
antal länder deltog.

på 1500talet hade sverige och 
Danmark blivit protestantiska. men 
när sigismund, som var katolik, 
blev kung i sverige 1592 tycktes 
utvecklingen ta en annan vänd
ning. Både karl ix och kristian iv 
menade i sin propaganda att sigis
munds katolska tro gjorde honom 
olämplig som svensk kung. Den 
danske kungen påstod till exempel 
att sigismund skulle göra sverige 
katolskt och sedan starta religions
krig mot Danmark.

under trettioåriga kriget ställdes 
den religiösa propagandan på sin 
spets. Både kristian iv och Gustav 
ii adolf menade sig vara kallade av 
Gud för att rädda protestanterna 
i norra Tyskland. kriget handlade 
dock inte bara om religion. För 
sverige innebar det en chans att bli 
en militär stormakt.

liksom i de flesta andra militära 
konflikter var lokalbefolkningen 
de stora förlorarna. Befolkningen i 
Tyskland beräknas ha minskat med 
7 miljoner människor. många dog 
i striderna, men ännu fler dukade 
under i svält och sjukdomar.

stierna såg också Danmark som ett hin-
der för fortsatt expansion. Våren 1643 
gav han order om ett blixtangrepp mot 
grannlandet. Målet var ingenting min-
dre än att inlemma hela Danmark i det 
svenska stormaktsväldet. 

Men att bedriva ett renodlat anfalls-
krig bröt mot tidens föreställningar om 
hur en militär konflikt skulle bedrivas 
på ett rättfärdigt sätt. 

Danska områden blir svenska
I december drog sig ändå den svenske 
fältherren Lennart Torstenson ur de 
strider som härjade i Tyskland. I stället 
tågade han norrut över gränsen till Dan-
mark. Med honom följde en krigshär om 
cirka 15 000 knektar som hastigt bredde 
ut sig över den jylländska halvön. Åter-
igen plundrades landsbygden av fient-
liga styrkor. I januari 1644 gick ännu 
en svensk armé in i det danska Skåne. 
Landskrona och Helsingborg erövras.

Men även denna gång körde fälther-
rarna fast i leran. Det planerade blixt-
kriget kom av sig och övergick i långa 

Det hände samtidigt…

l 1603 förenas england och  
skottland under kung Jakob vi. 
l 1620 når emigrantskeppet  
mayflower fram till nordamerika. 
l 1632 publicerar Galileo Galilei sin 
kontroversiella idé att jorden kretsar 
kring solen i stället för tvärtom. 

utnötningsstrider. För 
befolkningen i Jylland 
och Skånelandskapen 
blev följderna förfär-
liga. De viktigaste 
striderna ägde dock 
rum till sjöss. Under 
slaget vid Kolberger 
Heide den 1 juli 1644 
förlorade Kristian IV 
ena ögat. 

Senare under hös-
ten utkämpades ett annan sjöslag vid 
Femern. Där led den danska örlogsflot-
tan ett förkrossande nederlag mot en  
allierad armada av fartyg från Sverige 
och Nederländerna. 

Under starka påtryckningar från Ne-
derländerna tvingades danskarna un-
derteckna ett fredsavtal med ytterst 
hårda villkor. Vid freden i Brömsebro, 
den 13 augusti 1645, fick Sverige de 
dansk-norska landskapen Jämtland och 
Härjedalen samt öarna Gotland och 
Ösel. Dessutom fick svenskarna överta 
Halland för en period av 30 år. 35 år ti-
digare hade kung Kristian drömt om att 
erövra Norden. Nu hade hans stolta rike 
i stället börjat styckas upp. l

lÄs Mer: 
Ofredsår – En berättelse om den svenska  
stormaktstiden och en man i dess mitt av  
peter englund (1993) l Arvet efter Gustav Vasa  
av larsolof larsson (2005)

I nÄsTA nuMMer: 
karl x Gustav tågar över Bälten och tvingar  
Danmark att ge upp skåne, Blekinge och halland.

den tyska befolkningen drabba
des hårt av det utdragna kriget.
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