
Omkring stændermødet i Odense 
i februar 165 7 

En spionrapports vidneværdi 

Af E. Ladewig Petersen 

Virkningerne af 1600-tallets krigsførelse - under og efter tredi

veårskrigen - er åbenbart andre og langt alvorligere end effek

terne af f. eks. den nordiske syvårskrig 1563-70 og endnu af 

Kaimarkrigen 1611-13, der i en vis udstrækning endnu havde haft 

karakter af razzia'er ledsaget af plyndring og ødelæggelse af 

grænseprovinserne mellem Danmark og Sverige; ødelæggelserne 

havde netop razziapræg, men genopbygningsarbejdet synes også 

at være blevet relativt hurtigt gennemført,!) Den svenske krigs

førelse under trediveårskrigen og Karl Gustavs krige havde der

imod internationalt format, og den måtte i vid udstrækning - ef
ter Wallensteins mønster - baseres på selvfinansiering; krigen 

skulle, som det hed, gerne kunne "føde sig selv". Hærenes ind

kvartering, proviantering og aflønning skulle dækkes ved kon

tributioner af de besatte områder.2
) Der bestod væsentlige nuan

cer i de svenske krigsførelsesprincipper, afhængigt bl. a. af, hvor 

vidt de besatte områder indgik i regeringens eller hærledelsens 

strategiske planer, direkte erobringsplaner - og produktionsappa

ratet altså skulle bevares intakt - eller om krigsskuepladsen blot 

var fjendtligt territorium, hvis ressourcer med politisk og militær 

fordel kunne udbyttes. Men selv om trediveårskrigens virkninger 

bagom eftertidens mytedannelse har været meget ulige,3) og selv

om Karl X Gustav i hvert fald ved det fornyede angreb på 

Danmark i august 1658 bevidst sigtede mod erobring af landet,4) 

kan krigsføreisens katastrofale virkninger ikke drages i tvivl. 

I sin store og vægtige disputats om Fyens vilkår under Karl 

Gustav-krigene har lektor, dr. Aage Fasmer Blomberg naturligvis 
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lagt hovedvægten på skildringen af det fynske samfunds totale 
ødelæggelse:'>) Bogen har med rette vakt opsigt; den er nemlig 

ikke blot den første systematiske, videnskabelige undersøgelse af 

en dansk regions vilkår under de ulykkelige krige ved midten af 

1600-tallet, men den har ved sin usædvanligt udførlige doku

mentation tillige godtgjort, hvorledes krigsødelæggelser, syste

matiske udskrivninger af kontributioner eller vilkårlige overgreb 

nedbrød produktionsapparatet, efterlod befolkningen i dyster ar

mod og vel også fik dybtgående psykologiske virkninger. Landet 

befandt sig ganske vist allerede forud for 1657 i befolknings

mæssig og økonomisk tilbagegang, men krigene 1657-60 efter

lod landet i en katastrofetilstand som aldrig før; og ikke mindre 

skæbnesvanger blev krigens følger, fordi den unge enevældes po

litiske og fiskale doktriner og dens enestående mangel på for

ståelse for befolkningens trængsler i virkeligheden synes at have 

sinket genopbygningsarbejdet væsentligt. 6) 

Under alle omstændigheder består der givetvis en intim sam

menhæng mellem den politiske beslutningsproces, det militære 

begivenhedsforløb og krigens materielle effekter. Dr. Blomberg 

har da også defineret sin opgave som en beskrivelse af "vilkå
rene på Fyn indenfor politisk historiske rammer under krigen mod 

Sverige 1657-60, den nærmest kaotiske situation forud for og 

under krigen og samfundets tilstand, da freden vendte tilbage. "7
) 

Problemstillingen rummer for sammenhængen det principielt væ

sentlige, at den understreger, at Fyns materielle vilkår under og 

efter krigen anskues i nøje tilknytning til eller endda som effekt 

af det politiske og militære begivenhedsforløb, en tese, der måske 

nok har fået en lidt for entydig og traditionel udformning, men 

som dog repræsenterer et væsentligt træk i dr. Blombergs grund

synspunkt. De politisk-historiske rammer har endelig været nød
vendige, for at dr. Blomberg i sit egentlige undersøgelsesfelt har 

kunnet skaffe sig mulighed for at distancere sig fra forældede 

synspunkter og vurderinger. Men også denne politiske problema

tik indeholder stadig stof til diskussion. 
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I sin grundlæggende fremstilling fra 1894 tolkede nemlig J. A. 
Fridericia meget ensidigt krigen som 'letsindig' angrebskrig og 

placerede ansvaret hos Frederik III og hans nærmeste rådgivere, 

der ønskede revanche for Brømsebrofredens tab og ydmygelser, 

og hos rigsrådet, der passivt lod sig drive ud i et foretagende, 

hvis håbløshed og konsekvenser det havde indset. 8) Dr. Blomberg 

tilslutter sig derimod på afgørende punkter C. O. Bøggild-Ander

sens og - måske mest udpræget - Halvdan Kohts omvurdering, 

selv om hans synspunkter næppe heller er helt uden indflydelse 

af moderne svensk forskning. 9
) Allerede Bøggild-Andersen be

tonede regeringskredsens frygt for konsekvenserne for landet af 

den svenske krigspolitik, og endnu stærkere har Koht i 1960 un

derstreget krigens karakter af selvforsvar for monarkiets position 

og integritet; kampen gjaldt ikke blot Sveriges truende beherskel

se af Østersøområdet, men landets elementære beståen.10) På den 

anden side har dr. Blomberg dog - ligesom Koht - fastholdt så 

meget af Fridericia's tolkning, at geoerhvervelsen af den inter

nationale magtposition, der var gået tabt i 1640'erne, stadig til

lægges en væsentlig betydning/1
) et statsræson-synspunkt, der 

formentlig er velmotiveret. Som helhed fremgår krigens karak

ter af selvforsvar meget klart af regeringens adfærd, men den ud

nyttes også af den samtidige propaganda, både i den officielle 

propaganda og f. eks. i rigsråd Gunde Rosenkrans' pamflet, som 

forf. lige strejfer. 12) Konsekvensen af omvurderingen er den, at 

dr. Blomberg må lægge et måske lidt ensidigt ansvar for det me

get mangelfulde forsvarsberedskab på rigsrådets sparepolitik i den 

foregående periode, men i modsætning til Koht, der energisk 

har fastholdt berettigelsen af efterkrigstidens hårde kritik af ade

len for at have svigtet i nødens stund, har han rehabiliteret ad

skillige af de adelige, som har været under anklage, i kraft af sine 

indgående og konkrete studier. 

Medens Fridericia mente at kunne fastslå, at den danske rege

ring var sig sine krigerske hensigter bevidst allerede, da den ved 

årsskiftet 1656/5 7 indkaldte stændermødet i Odense/3
) står det 
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ikke helt klart, hvorledes dr. Blomberg daterer beslutningen om 

krigen. Derimod taler alle omstændigheder for, at han har ret i, 

at den afgørende vending i Danmarks forhold til Sverige indtraf, 

da Karl Gustav i 1655 angreb Preussen og Danzig, og at en væ

sentlig årsag til tilspidsningen af situationen lå i Nederlandenes 

voldsomme - og kommercielt betingede - reaktion overfor den 

svenske blokade af Danzig, der stadig var Østersøens vigtigste 

korneksporthavn. Overfor dr. Blombergs meget generelle betoning 

af vægten af Nederlandenes handel på Danzig kan der dog nok 

være grund til at fremhæve, at den akute fare for prisstigninger 

på den internationale kornbørs i Amsterdam og risiko for han

delskaos åbenbart har været meget afgørende incitamenter forNe

derlandenes stillingtagen, trods den åbenlyse splittelse i general

staterne. Allerede Gustav II Adolfs handelsrestriktioner og prohi

bitive toldkrav i Østersøområdet (og specielt Preussen) i 1620'erne 

og 1630'erne havde udløst voldsomme, internationale prisstignin

ger og temperamentsfulde reaktioner i Amsterdam/4
) og det sy

nes at fremgå af den nederlandske rådspensionær (regent) .Jan de 

Witts korrespondance, at man i Amsterdam i 1655-56 har frygtet 

en gentagelse af denne situation. 

At man i Danmark reagerede voldsomt - efter den svenske re

sident, Magnus Dureels mening, hysterisk - ved det svenske an

greb på Preussen er indlysende.15) Der kunne hertil nok anføres 

indenrigske grunde. Landet havde efter en række misvækstår 

1649-52 haft middelhøst, men på grund af internationale prisfald 

kun opnået slette priser;16) 1656 steg priserne noget, og det er, 

som Dureel antyder, muligt, at den stærke reaktion i København 

overfor Danzigs blokade beror på, at regeringen har haft hjem

memarkedets priser og forsyninger med brødkorn i tankerne; men 

formodentlig har også den kritiske, politiske og militære situation 

spillet en rolle, selv om der først efter krigsudbruddet blev ud

stedt eksportforbud. 

Langt væsentligere - og helt i tråd med arnfortolkningen af 

krigsudbruddet - er dog spørgsmålet om magtbalancen i Østersø-

2 Fynske årbøger 
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området. Det er naturligvis rigtigt, at den danske regering alle

rede ved Brømsebrofreden definitivt havde måttet renoncere på 

det danske Østersøherredømme, dominium maris Baltici, og at lan

det var blevet reduceret til en tredjerangsmagt, som end ikke 

blev repræsenteret ved den westfalske fredskongresY) Men det 

fremgår både af rigsrådets interne forhandlinger og af regeringens 

drøftelser - i en atmosfære af dyb, gensidig mistillid - med Mag

nus Dureel i vinteren 1656/57, at den danske regering stadig lag

de helt afgørende vægt på, at Karl X Gustavs erobringsprojekter 

hinsides Østersøen truede med helt at forskyde magtbalancen i 

dette område til hans fordel. Fra dansk side gjorde man opmærk

som på, at der bestod en nøje sammenhæng mellem beherskelsen 

af Østersøen og 'V estersøen', og man fastholdt konsekvent, at Ø

stersødominiet nu tilkom Sverige og Danmark i fællesskab.18
) I 

forhold hertil spillede spørgsmålene om restitution af Bremen 

stift og revision af Brømsebrotraktaten en underordnet rolle; i sin 

kerne gælder de danske overvejelser monarkiets politiske eksi

stens og placering som Østersømagt ved siden af, men ikke i skyg

gen af Sverige. Under denne synsvinkel træder der trods det til

syneladende kaos - som Fridericia hæftede sig ved - en vis plan

mæssighed frem i den danske regerings allianceforhandlinger 

med Sverige, Nederlandene og andre magter i efterårs- og vin

termånederne 1656- 5 7. 

Allianceforhandlingerne i København med den nederland

ske gesandt, Konrad van Beuningen førte givetvis den danske re

gering længere ud, end isen kunne bære. Kongen tillod i august 

1656 den hollandske flåde at passere Øresund med kurs mod 

Preussen, og regeringen indgik samme måned i tillid til Neder

landenes absolutte modsætningsforhold i denne sag til Karl Gu

stav en traktat med disse om dansk flådestøtte til den nederland

ske flådes operationer ved Danzig.19) Elbingforliget mellem Karl 

Gustav og Nederlandene l. september synes da også at være kom

met som en meget ubehagelig overraskelse i København, og med 

fuld ret, thi den isolerede og blottede - om den blev ratificeret 
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i Haag - nemlig ikke blot landet totalt, men tvang også regerin

gen - kongen og rådet - til allianceforhandlinger til andre sider 

(Østrig og Rusland) i vinteren 1656/5 7, og isolationen har for

mentlig tillige i sig selv medvirket til at udløse den mekanisme -

om man vil: panik - der forcerede krigen, stadig dog i regerin

gens øjne i selvforsvarsøjemed. 

Hele dette komplicerede forløb gør krav på en lidt mere indgå

ende analyse af Odensemødets placering i beslutningsprocessen og 

af dets kildegrundlag. Rigsrådets rådvildhed i efteråret 1656 ved 

landets faretruende blottelse overfor Sverige efter Nederlande

nes frafald fremgår klart af, at rigsråd Christen Skeels tilfredshed 

over den nederlandske flåde-'assistentz' til bevarelse af Østersø

ens frihed efter Elbing-aftalerne afløses af panik og irritation 

over hans rådskollegers ubeslutsomhed.20) Odensemødet i febru

ar 1657 er da snarere en konsekvens af rådets beslutning i de

cember om alvorlige forsvarsforberedelser end af dets anbefaling 

ved samme lejlighed af realistiske, eventuelt alternative alliance

forhandlinger.21) Rådets beslutning markerer eg·entlig et ganske 

radikalt brud med mange års forsvarspolitisk tilbageholdenhed, 

men under pres af faren, som rådet må have vurderet som akut. 

Troppehvervningerne blev påbegyndt i januar 1657,22
) men hver

ken Christoffer Sehesteds forhandlinger i Wien eller rigshofme

ster Joachim Gersdorffs udfordrende udtalelser til den spanske 

gesandt, Bernardino Rebolledo og den nederlandske gesandt, Kon

rad van Beuningen kan med sikkerhed taget til indtægt for, at 

inderkredsen omkring kongen havde truffet sin beslutning.23 ) 

For rådet gav stændermødet derimod på en gang den bredest 

mulige dækning af forsvarsprogrammet og - i kraft af det store 

apparat og den publicity, der omgav mødet - mulighed for de

monstration udadtil af landets forsvarsvilje. Tilbage står dog sta

dig et usikkerhedsmoment af væsentlige dimensioner. Rådet havde 

indrømmet Frederik III nødvendigheden af en magtdemonstra

tion for - som Skeel noterede - at bringe Sverige til "billighed 

oc raison". En mobiliseret hær kunne imidlertid som Skeel også 

2* 
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bemærker blot ikke anvendes defensivt og forsørges af landets 

ressourcer; den måtte "føde sig selv" på fjendtligt territorium. 

Rigsrådet diskuterede allerede i december de strategiske alterna

tiver, men foretrak at udskyde afgørelsen til forårsmåneder

ne. Den politiske situation krævede altså demonstration af mi

litær styrke, men oprustningen indeholdt i sig selv en militær 

dynamik; rigsrådet indså dilemmaet, men veg tilbage fra den af

gørende beslutning. 

Kildernæssigt er Odensemødet desværre ikke altfor dækkende 

belyst; takket være dr. Blombergs fortrinlige undersøgelser ken

der vi nu dets ydre apparat, hvorimod der stadig består dunkle 

punkter i forhandlingsforløbet.24) Dr. Blombergs fremstilling 

hviler - uden nærmere kritisk begrundelse - på en spionrapport 

fra den danske student Jacob Hasebert til Magnus Dureel; selv 

referatet af kansler Christen Thomesen Sehesteds åbningstale hvi

ler på denne rapport, skønt vi også kender kanslerens eget manu

skript til talen.25) Hasebert hævder, at kansleren foredrog sin 

tale uden manuskript, og at han selv reproducerer den "verbum 

de v er bo", fra ord til andet efter hukommelsen, men korrigeret og 

suppleret ved samtaler med andre tilstedeværende. Der er næppe 

noget usandsynligt i, at odenseaneren Hasebert selv kan have 

overværet mødet eller i, at han uden at vække opsigt kunne 

kontrollere sit referat; han tilhørte jo selv byens købmandsaristo

krati.26) Under forudsætning af, at den ellers så samvittig

hedsfulde og omstændelige kansler har talt uden manuskript, vil 

Haseberts ganske intelligente rapport da blive et værdifuldt før

stehåndsreferat med selvstændig kildeværdi, og dets funktion af 

betalingsarbejde kunne styrke tilliden til dets vidneværdi. 

En sammenligning med Sehesteds manuskript - eller koncept, 

som historikeren Jacob Langebek måske mere præcist kalder det

røber ingen materielle uoverensstemmelser,27) men nok en psyko

logisk forklarlig tilbøjelighed hos Hasebert til at trække talens 

pointer hårdere op end de virkelig var (en art 'Hineinlesung'), 

specielt hvad angår dens mulige forhold til Sveriges interesser. 
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Spionens betoning af, at de "angrænsende naboer i Polen og Tysk

land" er så ilde stedte, at de kan kapitulere med døgns var

sel, og at "de" - utvivlsomt svenskerne28
) - ligeledes med døgns 

varsel kan "udrette, hvad dennem lyster", hører til denne kate

gori. Det samme gælder den lidt maliciøse bemærkning om, at 

"vi" -Danmark- kunne frygte, at "en hob fattige og sultne sol

dater ved en hastig overrumpling, ligesom det skete udi den sid

ste fejde- dvs. Torstenssons angreb 1643 - uformodentlig skulle 

bortføre disse landes fedme, folk og gods." Endelig kan man be

mærke sig Haseberts tilbøjelighed til at stramme konceptets beto

ning af kongens initiativ og fortrydelse over, at den finansielle 

situation ikke har tilladt ham den krig, som undrende 'naboer og 

potentater' forlængst havde ventet af ham, hvor konceptet egentlig 

kun angår vanskelighederne ved at finansiere forsvarsberedskabet 
Pointerne har en noget anden udformning i Sehesteds koncept, 

der udtrykkeligt bygger på, at den truende ydre situation kræver 

oprustning, netop fordi "freden måtte for os blive farligere end 

krigen". Formuleringen dækker formentlig meget vel regeringens 

motiver, men den har tillige en mere provokerende form end den 

ydre situation og den opmærksomhed, der omgav mødet,29) kunne 

berettige til. Om ordene er faldet således, ved vi ikke, men sand

synligheden kan tale for, at det her er forsvarligt at slutte e si

lentio af Haseberts tavshed, at kansleren har fraveget dette ho

vedtema i sit koncept netop for at forebygge den provokation, 

som næppe ville være undgået Haseberts opmærksomhed.30
) Om

stændighederne kan i så fald berettige os til at give hans referat 

fortrinsret fremfor Sehesteds koncept, men afvigelserne lader 

tillige formode, at regeringen har dækket sine egentlige synspunk

ter og dog sørget for at markere sin forsvarsvilje overfor et an

greb. 

Ligeså væsentligt er det, at vi heller ikke kender den kgl. pro

position 23. februar, dvs. regeringens skatteprogram, som Hase

bert heller ikke har nået at få med i sit referat skønt han bedyrer 

Dureel om sin tjenstvillighed. Det eneste holdepunkt synes at 
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foreligge i en 28-punkts optegnelse i Christen Skeels dagbog un

der samme dato, et notat, der rummer mange konkrete forhand

lingsobjekter, på visse punkter også anvisninger eller forslag om 

de reelle skattesatser. Optegnelsen gælder fremdeles både den 

forestående beskatning, men også bevillingernes anvendelse, va

rigere kontributioner, befæstningsarbejder, oprettelse af maga

siner, regler om rigsrådskontrol med oppebørsierne osv. Mest be

mærkelsesværdigt er det nok, at Christen Skeel noterer, at lens

mændene på grundlag af adelens jordebøger skal udarbejde alme

ne 'designationer' (matrikler), utvivlsomt som grundlag for forde

lingen af indkvarteringerne; til gengæld lyder de følgende punk

ter ganske lakonisk "lighed mellem adelen", "lighed med de 

andre stænder" og "lighed med Holsten" .31
) Konfrontation med de 

endelige bevillinger lader formode, at skatterne er gået nogen

lunde smertefrit igennem.32
) 

De øvrige programpunkter i Christen Skeels notater kan vi 

derimod ikke forvente at genfinde i skattebrevene, men de inde

holder på den anden side dog politisk sprængstof, hvad angår for

holdet mellem s tænderne og rigsrådets (og ikke landekommissæ

rernes eller krigskommissærernes) kontrol med oppebørsler og ud

betalinger. Den samlede vurdering af både Christen Skeels me

morial og Sehesteds tale må dog - som dr. Blomberg også beto

ner - munde ud i, at der ikke blot er tale om en kraftanstren

gelse i sidste øjeblik for at afbøde mange års forsømmelser, men 

også om et alvorligt og ganske langsigtet oprustningsprogram 

ved opbygning af befæstninger, magasiner og indkvarteringsma

trikler. At matrikuleringen af kronens og adelens gods som basis 

for den militære byrdefordeling først blev gennemført i november 

165 7, da det allerede var for sent, og senere muligvis blev spillet 

besættelsesmagten i hænde, er en anden sag. 

Dureels spion vurderer derimod lidt anderledes, bl. a. forment

lig fordi han jo blev betalt for at varetage svenske interesser. 

Han fremhæver nok stændernes vilje til - omend, som han anty

der, under pression - at bevilge kontributioner under forudsæt-
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ning af, at de forblev engangsforeteelser, og at stænderne bagef

ter sikredes mod erhvervsrestriktioner (udførselsforbud og told). 

På den anden side røber Haseberts vurdering også stor usikker

hed ved at anføre, at han ikke kan afgøre, "om det gælder Sveri
ges rige eller Hamburg eller Bremen eller,32

) ligesom tilforn er 

meddelt, pro defensione". Haseberts specielle opgave og hans pro

blemstilling har åbenbart sat ham ud af stand til at sondre mel

lem stændernes bevillingsanliggender og den interne, politiske og 

strategiske beslutningsproces. Han har naturligvis ikke haft di

rekte adgang til interne informationer, og trods hæderlige an

strengelser har han givetvis heller ikke haft mulighed for at af

læse politiske eller militære hensigter af forsvarsprogrammet og 

bevillingerne. Han har - formentlig instrueret af Dureel - ta

get regeringens agressive hensigter for givne og har samlet sin op

mærksomhed om de strategiske alternativer, den danske rege

ring rådede over, direkte offensiv mod Karl Gustav i Nordtysk

land eller angreb på Hamburg og Bremen, der ville sikre de dan

ske styrker baser og udenrigske provianteringsressourcer og sam

tidig skåne monarkiet fra svensk invasion. 

At man fra svensk side har været på det rene med disse 

alternativer, formentlig bl. a. beroende på forlydende fra Oden

se, er givet; Dureel fulgte vagtsomt kongens færden og specielt 

hans hastige rejse til hertugdømmerne efter Odensemødet; og han 

gjorde sit bedste for at sabotere de danske indkøb af krigsfor

nødenheder i Hamburg, selvom han 28. februar stadig mente, at 

en dansk-svensk-nederlandsk aftale om Sveriges rømning af 

Preussen kunne afværge krigen.33) Disse overvejelser er vigtige 

for sammenhængen, men ligeså afgørende er det, om den danske 

regering selv på dette tidspunkt har truffet politisk beslutning om 

krigen og overvejet de strategiske alternativer, der naturligvis i 

givet fald tillige medfører, at kravene om restitution af bispedøm

merne Bremen og Verden, hvor Frederik III havde været ærke

bisp indtil deres afståelse til Sverige 1645, får videre perspektiver 

end kongens personlige ambitioner. Vi kender blot ikke sådanne 
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overvejelser i autentisk form, hvorimod der foreligger flere se

nere vidnesbyrd af en vis - omend også noget tvivlsom - værdi. 

For det første hævder nemlig Gunde Rosenkrans kort efter 

krigsudbruddet, at den overhængende fare for svensk overfald 

foranledigede, at "K.mt ... sampt rigens stender ... i det høy

anseenlige mode til Ottensee sluttede oc sambtyckte at ryste sig 

til aabenbare kr j g oc feyde mod deris falske oc utroe fiende. "34
) 

Hos dr. Blomberg passerer denne udlægning desværre uden kom

mentar; at Rosenkrans' fremstilling er groft tendentiøs er indly

sende, men han opnår netop sin effekt ved at sammenkæde de fi
nansielle og politiske beslutninger for at stimulere sine lands

mænds offervilje; tilbage bliver kun hans påstand om, at den 

definitive beslutning blev truffet under mødet i Odense. For det 

andet hævder den danske resident i Stockholm (og i Karl Gu

stavs lejr), Ove Juel ligeledes senere, at beslutningen om krigen 

blev truffet i Odense, men forbinder afgørelsen med strategiske 

ræsonnementer. Med sit førstehånds kendskab "demonstrerede 

(han for kongen) . . . den svenske armes tilstand i Preussen, som 

på de tider var helt ringe og slet". Juel hævder at have forsik

ret kongen om, at Karl Gustav, såsnart han havde sikret sine po

sitioner i Pommern, ville marchere mod Holsten, omend med for

holdsvis små styrker ; Juel havde derfor anbefalet at slå ham i 

Pommern, inden han nåede monarkiets grænser, hvorimod ge

sandten udtrykkeligt havde taget afstand fra en dansk besættelse 

af Bremen.35) Endelig finder vi lignende betragtninger hos Ditlev 

Ahlefeld, som hævder at have frarådet krig, og som betragtede 

rigsmarsk Anders Bille som militært inkompetent og personlig 

naragtig. Da Karl Gustav - i Ahlefelds fremstilling til rigsmar

skens overraskelse - passerede Bremen undervejs mod den jydske 

halvø, havde Ahlefeld anbefalet et frontalangreb mellem Ham

burg og Liibeck, hvor man desuden havde fordelene ved at have 

provianteringsområder i ryggen.36) 

Om Juels og Ahlefelds påstande, som dr. Blomberg accepterer, 

kan holde for en nærmere prøvelse, får stå hen.37
) Sikkert er det 
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kun, at deres vurderinger bærer spor af bagklogskab, og at deres 

fremstillinger er tendentiøse ved at distancere sig fra Anders Bil

les strategiske planer, der netop tog sigte på hurtig besættelse af 

Bremen, og som bekendt blev genstand for politisk kritik efter den 

militære katastrofe.39 ) Det er måske også lidt tvivlsomt, om Juel 

og Ahlefeld i Odense har deltaget på nærmeste hold i den poli

tiske og strategiske planlægning, men vi kan dog bemærke, at 

også Haseberts samtidige meddelelse om, at rygter om Karl Gu

stavs opbrud fra Preussen under Odensemødet skulle have be

kommet Anders Bille meget ilde.40
) Selvom disse kilder ikke umid

delbart gør det muligt at nå frem til en afklaring, er det ikke de
stomindre muligt eller sandsynligt, at Juel i princippet har ret i 
sin påstand. Beslutningen om militære bevillinger og troppestyr
kernes opstilling kræver ikke, at afgørelsen er truffet i Odense, 
men nødvendiggør efter sagens natur strategiske overvejelser af 
offensiv karakter. Disse ræsonnementer ændrer næppe berettigel
sen af at opfatte krigen som præventiv eller som en kraftanstren
gelse for at opretholde magtbalancen i Østersøområdet, men de 
røber nødvendigheden af, at krigsfinansieringsspørgsmålet og den 
militære og strategiske tvang, som oprustningen pålagde regeringen, 
inddrages i undersøgelsen af beslutningsprocessen jævnsides med 

de traditionelt historiske momenter. 
Under alle omstændigheder forekommer det rimeligt, at dr. 

Blomberg har ret i at betone de præventive og sikkerhedspolitiske 
motiver i krigsovervejelserne i den danske regeringskreds.41) På 
den anden side kan det også nok være formålstjenligt at sondre 

noget skarpere mellem Odensemødets defensive og langsigtede for
svarsprogram, som rådet - med undtagelse af bl. a. den helt defai
tistiske Jørgen Brahe42

) - tilsluttede sig og de interne, politiske og 

strategiske overvejelser, da situationen noget forhastet drev rege

ringen ud i krigen, det dilemma, der også synes at have forvirret 

Hasebert og Dureel. Fremdeles kunne der også have været grund 
til at hæfte sig klarere ved den indrepolitiske problematik i kom

petancefordelingen mellem civile og militære instanser i den fo

reslåede forsvarsfinansiering og ved stændernes indbyrdes byrde-
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fordeling. 43) Og endelig forudsætter denne omvurdering vel tillige 

en vis revision af beslutningsprocessen i Sverige, hvor Karl Gustav 

allerede i sommeren 1656 synes at have truffet principbeslutning 

om et angreb på Danmark, en beslutning, der om vi tør fæste lid 

til Gunde Rosenkrans' ord, allerede samtidig var tilflydt den dan

ske regering fra en polsk renegat via Ove Juel.44
) 

I hvert fald havde Karl Gustav truffet sit valg allerede, in

den den danske trompeter Christian Wiborg 5. juni 1657 over

bragte fejdebrevet i Halmstad.45) De danske krigsforberedelser 

var på dette tidspunkt endnu meget langtfra fuldført; 45
) det fø

rer os direkte ind i de emner, der har været dr. Blombergs ho

vedanliggende, beskrivelsen af det fynske samfunds ødelæggelse, 

og som også diskussionen ved det mundtlige disputatsforsvar na

turligvis helt overvejende samlede sig omY De foregående kom

mentarer, der på en gang har taget deres emne i en central epi

sode under forspillet til krigen, og som på samme tid har karak

ter af digression, synes dog at føre til flere konklusioner. 

For det første, at beslutningsprocessen i den danske regerings

kreds ikke blot har været langt mere kompliceret - og tilsvarende 

mindre hasarderet - end Fridericia antog for meget nært firs år 

siden. Fridericia var i for høj grad tilbøjelig til at slutte direkte 

og noget unuanceret fra regeringens oprustningsprogram til dens 

aggressive hensigter og til krigens uundgåelighed; og ved at skyde 

de dansk-svenske allianceforhandlinger i vinteren 1656/57 i bag

grunden fortoner de sikkerhedspolitiske og balancepolitiske ele

menter i den danske regerings holdning sig i hans fremstilling 

altfor stærkt til fordel for revancheplaner og 'satisfaktionskrav'. 

Det vil under disse omstændigheder være ubestrideligt nødven

digt at underkaste beslutningsprocessen fornyet, kritisk undersøgel

se og vurdering efter moderne principper. Dr. Blombergs frem

stilling har med udgangspunkt i Halvdan Kohts fordomsfri om

vurdering - som utvivlsomt bl. a. har været betinget af erfaringer 

fra vor egen tid48) - kunnet levere betydningsfulde incitamen

ter til dette forestående arbejde. 
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For det andet må der drages meget skarpe skel, hvad angår 

kildematerialets beskaffenhed og vidneværdi. Det danske akt- og 

brevmateriale er beklageligvis overmåde fåmælt om den interne 

beslutningsproces i regeringen. Omstændighederne synes at lade 

formode, at den danske propaganda efter krigsudbruddet har 

vidst at udnytte dette moment af selvforsvar, naturligvis ensidigt 

i propagandaøjemed og med tendentiøs tilrettelæggelse. Både det 

danske manifest, som muligvis er affattet af kongens holstenske 

kansler Dietrich Reinkingk, og Gunde Rosenkrans hæfter sig me

get stærkt ved Karl X Gustavs krænkelser af magtbalancen i Øs

tersøområdet. Men det lykkedes åbenbart kun i begrænset omfang 

at styre den internationale debat ind i disse baner; den svenske 

modpropaganda fremhævede nemlig med stor styrke urimelighe

derne og smålighederne i de danske revancheplaner, satisfaktions

krav for brud på Brømsebroaftalerne og toldtrakasserierne i Øre

sund;49) i den samtidige historieskrivning optræder disse momen~ 

ter da også som de egentlige grunde til det danske freds brud. 

Såvel denne propaganda som de danske eller fremmedspro

gede nyhedspamfletter, der udgik efter den fejlslagne svenske 

storm på København i februar 1659 og efter den danske sejr ved 

Nyborg i november samme år, nåede vidt omkring.50
) De bidrog 

til at forme ikke blot den almene opinion, men også - på højere 

niveau, hvor vi kan operere med en art elitepåvirkning - at øve 

indflydelse på den politiske beslutningsproces og samtidens hi

storieskrivning. Under alle omstændigheder kunne denne propa

ganda nok med fordel underkastes en nøjere prøvelse.51
) Vigtigt 

fra vort synspunkt er det dog, at den tolkning af begivenheds

forløbet, som krigsmanifesterne havde været med til at forme, 

meget tidligt - men stadig dog sekundært - krydses af andre ten

denser. Specielt synes den tyske samtidshistoriker og statsteoreti

ker Samuel von Pufendorff, der i 1680'erne påtog sig at levere 

en fremstilling af Karl X Gustavs bedrifter, at have øvet en væ

sentlig indflydelse på traditionens udformning i dens anden fase.52
) 

Pufendorff skyder stadig i væsentlig udstrækning de domine-
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rende politiske spørgsmål omkring krigsudbruddet 1657 - magt

balancen i Østersøen og sikkerhedspolitikken - i baggrunden til 

fordel for de danske revancheplaner og satisfaktionskrav, som 

i hans pen ligeledes fremtræder som helt urimelige, bl. a. fordi 

Danmark allerede forlængst havde accepteret og affundet sig med 

det svenske Østersøimperiums berettigelse. Den politiske beslut

ningsproces på svensk side lægges helt i hænderne på Karl Gu

stav; kongen er fuldt på det rene med den danske regerings ag

gressive hensigter, som manifesteres i mobiliseringen, men han vil 

afvente den danske krigserklæring for at fredsbruddet kan frem

træde åbenlyst for den undrende omverden og for at kunne høste 

de politiske og alliancernæssige fordele; men inderst inde ønsker 

kongen intet mere end et godt forhold til sin nabo. Den danske 

regerings beslutning om krigen henlægger Pufendorff åbenbart til 

Odensemødet i februar 1657, hvortil Dureel blev forment ad

gang, skønt Karl Gustav havde pålagt ham at redegøre udførligt 

for den svenske regerings fredelige hensigter ved denne lejlig

hed; den generelle fuldmagt for de igangværende dansk-svenske 

allianceforhandlinger, som den danske regering havde fordret, 

men som først nåede frem efter Odensemødet, anfører Pufen

dorff her som dokumentation for Karl Gustavs fredsvilje. Til 

gengæld ved han at berette meget udførligt og med megen dra

matisk effekt for argumentationen på mødet for og imod krigen, 

og han kender tillige partiskellene i den danske regeringskreds; 

råderne Otte Krag, Iver Krabbe, Aksel Urup, Gunde Rosenkrans 

og "fremfor nogen" Ulrik Christian Gyldenløve (der fremstilles 

som et uroligt brushoved) optræder som flertallets ihærdige tals

mænd for krigen. Endelig antyder Pufendorff, at Frederik III i 

krigen og den rolle som øverstkommanderende, som han havde 

tiltænkt sig, så et middel på vejen mod den fyrsteabsolutisme, 

han senere nåede. 53) 

Pufendorffs tendens er ganske elementær; men hans værk nå

ede i kraft af sit internationale renomme at øve en væsentlig ind

flydelse på eftertidens tolkning langt frem i tiden. Det er karak-
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teristisk, at Ludvig Holberg - der dog forsøger at imødegå Pu

fendorff på hans egne præmisser - støtter sig til og øser af den

nes efterretninger.54) Pufendorffs fremstilling blev således nok 

normgivende, men den er fra informative synspunkter nu helt 

værdiløs, fordi vi kender hans kilde: Magnus Dureels relationer 

fra København, blot ordnet og systematiseret under hans egne 

hovedsynspunkter. På den anden side er det dog helt klart, at 

Odensemødet vakte international opsigt, og at samtidens europæ

iske korrespondenter tillagde det afgørende betydning for beslut

ningerne om krig eller fred. 55) Disse kildeefterretningers svaghed 

ligger blot i, at den danske regeringskreds var meget lidt med

delsom, og at korrespondenternes viden er andenhånds og på an

selig afstand af beslutningsprocessens centrum. Paradoksalt nok 

gælder det samme i stor udstrækning også for Magnus Dureels 

depecher. 

Undersøgelsen kunne da endelig også give anledning til meto

diske overvejelser over den kildernæssige vidneværdi af de sven

ske gesandtskabsrelationer og af de spionrapporter, der foreligger. 

Det ville være uforsvarligt og i hvert fald forhastet at generali

sere på det foreliggende grundlag; vi ved på anden måde, at 

danske regeringskredse - uvist dog hvem - med held har forsøgt 

at vildlede Magnus Dureel ved at spille ham forældede oplys

ninger om Danmarks økonomiske og sociale situation forud for 

krigen ihænde;56) og vi ved også, at Dureel ved andre lejlighe

der har måttet bygge sine indberetninger på andenhåndsviden el

ler endda på rygter. Ved Vibeke Kruses død i foråret 1648 med

delte således Dure el med "ein fornehmer man von C o penhagen" 

som hjemmelsmand, at det blev "vor gewis berichtet, das bereits 

alles angestellt gewesen, das Wibicke zum Spectacul57) begraben 

werden sollte", hvad kun Frederik III's personlige indgriben for

hindrede. 58 Dureel fulgte begivenhederne på afstand fra Hel

singør og kolporterede i denne sammenhæng næppe meget mere 

end ondsindede rygter. 

Vurderingen af Dureels gesandtskabsrelationer må altså bl. a. 
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baseres på, at han befandt sig i potentielt fjendtligt land, og at 

hans adgang til informationer kunne være indirekte eller endda 

tvetydige og vildledende; dette gælder naturligvis ikke mindst de 

kritiske år 1655-57. Alligevel tyder meget på en ganske høj 

grad af effektivitet - og intelligens - i hans efterretningsvirksom

hed i de kaotiske år forud for Karl Gustav-krigene. Han synes 

i afgørende situationer at have været ganske velunderrettet, 

men mange resultater og vurderinger - ofte nok korrekte - har 

han åbenbart måttet slutte sig til; i hvert fald vogtede han om

hyggeligt kongens og de ledende danske politikeres færden, der 

i sig selv indeholdt et informationsmateriale af betydning. I man

ge henseender kender vi blot endnu ikke hans kilder og hans in

formationstjeneste,59) træk, som det er ubetinget nødvendigt at 

have viden om både af hensyn til vurderingen af vidneværdien 

af hans indberetninger og for bedømmelsen af deres mulige 

indflydelse på den politiske og militære beslutningsproces i Sve

rige eller i Karl Gustavs feltlejr. 

For Odensemødets vedkommende fremgår det af Dureels ind

beretninger helt klart, at hans rolle var iagttagerens; han fik 

ingen førstehånds informationer, men var henvist til at skaffe sig 

sin viden fra ofte åbenbart uindviede kilder, stunddom endda 

krydret af sangvinske tirader om Danmarks forestående militære 

succes.60) Egentlige meddelelser fra regeringskredsen fik han kun 

i begrænset omfang; den synes på dette punkt netop at have stil

let ham en afgørelse af de sejgsledne dansk-svenske alliancefor

handlinger i udsigt efter Odensemødet, et moment, der naturlig

vis har bidraget til at skærpe hans vagtsomhed overfor den dan

ske beslutningsproces og den secretesse, der omgav den: også han 

måtte under de givne forudsætninger komme til den konklusion, 

at Odensemødet ville have en helt afgørende betydning for be

slutningen om krig eller fred. 

Både hans officielle rapporter og hans private korrespondan

ce præges af irritation over ikke at kunne nå til en afklaring af 

de svensk-danske allianceforhandlinger. Det er nok muligt, at Du-
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reel har ret i, at den danske regering forsøgte at trainere for

handlingerne ved at forlange en mere generel fuldmagt for hans 

drøftelser og ved at bide sig fast i de - formente eller vitterlige -

svenske krænkelser af Brømsebrotraktaten. Men lige så meget ret 

har Dureel formentlig i, at forhandlingerne blev ført i en atmo

sfære af dyb, gensidig mistillid. I denne sammenhæng bør man 

også nok være opmærksom på, at hans meddelelser i de officielle 

rapporter og i de private breve ikke er helt entydige; deres ud

formning kan have haft til hensigt at øve indflydelse på den 

svenske beslutningsproces.61) Og ligeledes bør man nok have i 

erindring, at Dureel flere gange gjorde sig til talsmand for en 
hård og kategorisk kurs overfor sin modpart, formentlig bl. a. 
under indflydelse af de danske oprustningsbeslutninger, der måtte 
tolkes som mobiliseringsforanstaltninger i aggressivt øjemed. 

Umiddelbart forud for stændermødet i Odense skrev han til den 

svenske rigsmarsk, Gustav Horn, at det måske ville være bedst 

at stille den danske regering overfor et ultimatum, inden den 

nåede at ruste sig tilstrækkeligt.62
) Karl X Gustav fastholdt, som 

den militære situation tilsagde ham, at allianceforhandlingerne 

måtte føres til den bitre ende, og gav Dureel den bredere fuld

magt, den danske regering havde fordret, men som han måske 

selv inderst inde ikke ønskede.63) 

Hvad endelig angår Jacob Haseberts spionrapport, synes un

dersøgelserne at kunne lade formode, at den må tilkendes højere 

vidneværdi, end man på forhånd ville være tilbøjelig til overfor 

en kilde af denne art. At Hasebert har kunnet færdes upåagtet 

i Odense, også selv om han netop dukkede op i forbindelse med 

stændermødet i februar 1659, ved vi; han tilhørte byens købmands

aristokrati og havde utvivlsomt de bedste muligheder for at samle 

informationer, i hvert fald i borgerlige kredse, uden nødvendig

vis at vække opsigt. H vor store dele af hans rapport, der beror på 

hans første nedskrivning efter kanslerens "oration", og hvor 

meget der skyldes senere korrektioner efter samtale med andre 

vidner, lader sig naturligvis ikke udrede. Men hans rapport rum-
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mer en systematisk og bevidst bearbejdelse af informationsma

terialet og hans fremstilling indeholder en tendens, som dels beror 

på, at han fik sin løn for at varetage Sveriges potentielle inter

esser, dels på, at han psykologisk har ladet sig influere af den 

kritiske situation. Disse momenter strejfer han jo iøvrigt selv 

afslutningsvis i sin rapport ved at bedyre sin absolutte loyalitet. 

I andre henseender må hans informationer øjensynligt bero på 

rygtedannelse under stændermødet i Odense, men hvad angår 

mødets centrale, offentlige begivenhed, kanslerens fremlæggelse 

af regeringens overvejelser og program, synes han efter alt at 

dømme bag rapportens tendentiøse islæt at have refereret talen 

korrekt - og Sehested bevidst at have fraveget sit koncept, formo

dentlig for at undgå uhensigtsmæssige reaktioner hos de tilstede

værende stænderdeputerede og unødvendige provokationer over 

for de fremmede iagttagere, der vagtsomt fulgte mødet. 

Beslutningsproces, nyhedsformidling, propaganda og historie

skrivning føjer sig således som komponenter ind i et mønster, der 

fremdeles kan gøre krav på kritisk udforskning. Atter ligger der 

her opgaver, som endnu afventer moderne undersøgelser og løs

ninger. Det turde være helt indlysende, at rekonstruktionen af 

begivenhedsforløbet forud for, under og efter stændermødet i 

Odense kun lader sig bygge op på grundlag af det samtidige akt

og brevmateriale; de bevarede akter fra mødet har kun en be

grænset rækkevidde, men det er dog bemærkelsesværdigt, at den 

danske regering efter stændermødet var i stand til at formulere 

sine principielle forhandlingspositioner overfor Dureel i et me

get kategorisk allianceudkast, som netop fastholder de danske ba

lance- og sikkerhedsproblemer i Østersøområdet meget klart og 

egentlig ganske præcist.64
) Beretningsmaterialet rejser derimod 

særproblemer; det har, hvad angår Jacob Haseberts rapport vist 

sig åbenbart at indeholde efterretninger, som efter en kritisk vur

dering er værdifulde; men som helhed ligger betydningen af 

både den svenske residents indberetninger og de samtidige iagtta

geres rapporter først og fremmest i den indflydelse, de kom til 
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at øve på den politiske beslutningsproces og på den internationale 

opinion. 
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