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I ii 1 e d ii i n g.

rån reformationen utgick en rörelse, soin efter liand 
spred sig öfver de flesta europeiska länder oeli i kyrka 
o c h  stat förorsakade långvariga skakningar. Visserligen 
var den religiösa frågan denna rörelses verkliga eller 
foregifna medelpunkt; dock Idef striden inom kyrkan 
tillika en strid mellan motsatta politiska partier. Delta 
gjorde i allmänhet tvistefrågan mer invceklad och för
svårade dess lösning. Men ingenstädes var dock för
virringen större än i Tyskland, hvars politiska upplös
ning befordrades af den kyrkliga söndringen och i sin 
ordning gynnade denna. De part «st rider, som inom det 
tyska riket härigenom uppstodo, var den så kallade 
” religions- och profanfreden” i Augsburg föga egnad att 
afbjelpa. Ty nämnda fred är i sjelfva verket blott att 
anse såsom en på obestämd tid afslutad vapenhvila, 
hänvisande till framtida försoning, men i sig innehållande 
frön till ny tvedrägt.

Utsådda i en bördig jordmån dröjde dessa ej alt 
bära frukt. Också vexte oupphörligen de ömsesidiga 
kl agoniålen, anspråken och tvistefrågorna, serdeles sedan 
proteslanternes inbördes söndring ingilvit det katolska 
partiet en större tillförsigl. Af vedersakare, så da ne som 
Maximilian af Bäjern och Ferdinand af Stejermark syntes 
dessutom protestantismen hafva allt att frukta, katoli
cismen allt att hoppas: doek voro den förres sakförare 
föga böjde all godvilligt gilva vika för anspråk, som ej 
blott hotade dein med förlusten af redan, vare sig med  
rätt eller orätt, förvärfvade fördelar, ulan äfven syntes  
innebära en fara för hela den sak, som de en gång gjoi t 
till sin egen, och med hvilken de sjelfva måste slå eller



falla. Å. ömse sidor sökte man stöd i förbindelsen med  

fremmande rnagter, hvilka af  sina politiska, och v a n l i g t -  

v i s  äfven kyrkliga, intressen närmades det ena eller  

andra partiet. Härigenom vexte tvisten i omfång, på 

samma gång som politikens ränker underblåste söndringen,  

närde misstroendet och allt mer allägsnade utsigten till 

en fredlig uppgörelse. Omsider har svärdet måst afhugga  

den knut, som ej i godo kunnat lösas. Detta är det  

trettioåriga krigets verk, visserligen dyrköpt, men a f  stor 

betydelse. Ty först genom denna långvariga och hårda 

kamp betryggades omsider protestantismens fortfarande  

bestånd, häfdades den politiska jemnviglens intressen och  

blefvo öfverlmfvud reformationens frukter åt civilisationen  

bevarade.
Sverige har i detta blodiga drama spelat en rol, 

som vid det svenska namnet fästat ett stort verlds-  

historiskt minne. Ty på Tysklands stridsfält har Gustaf  

A dolf  kämpat och dött, ej blott för Sveriges enskilda,  

ulan på samma gång för den europeiska civilisationens  

allmänna sak, hvarmed den förra genom reformationens  

intressen på det närmaste sammanhängde. Men för att 

rätt förstå betydelsen af denna rol, är af vigt alt noga 

göra sig reda för de bevckelsegrunder, som föranledde  

de svenska vapnens inblandning i striden, och de ända

mål, som ur svensk synpunkt dermed afsågos. Ett vig-  

tigt bidrag härtill lemna de underhandlingar och rådslag, 

som förberedde Sveriges deltagande i nämnde krig, och  

hvilka vi derfore hafva trott oss böra egna en serskild  

uppmärksamhet. Först vilja vi dock kasta en blick på 

Sveriges ställning lill den allmänna europeiska frågan 

under sednare åren af Karl lX:s och början af  Gustaf 11 

Adolfs regering, för all derigenorn söka leda oss till den 

rätta synpunkten för uppfattningen af vårt ämne.

Katolikernes slämplingar i förening med Sigismunds  

arfsanspråk och nära förbindelse med det Habsburgska 

Huset förmådde redan Karl iX  att ansluta sig till de



furstar or.h stater, livilka, vare sig af kyrkliga eller po
litiska skäl, manades att motarbeta den katolska propa
gandans utvidgningsplaner eller åtminstone det Habsburgska 
Husets politiska inflytande. Så fortfor den under E li-  
sabets styrelse inledda vänskapen mellan Sverige och  
England äfven under hennes efterträdare Jakob I. Med 
denne slod Karl IX i förtrolig brefvexling, liksom hans 
söner med de engelske prinsarne; och då Gustaf Eriks
son Stenbock och Joham Skytte år IG lO  sändes till 
England, hade de bland annat äfven i uppdrag alt för 
den svenske kronprinsens räkning anhålla om den engel
ska prinsessan EJisabets hand, som dock i stället bort- 
"afs åt kurfursten Fredrik V af Pfalz, Gustaf Adolfs 
olycklige föregångare i det trettioåriga kriget. —  Med 
flertalet af Tysklands protestantiske furstar, isynnerhet 
landlgrefve Moritz af Hessen, slod Karl sedan en längre 
tid i väuskaplig beröring och med Kurpfalz, hufvudet 
för det protestant ska rörelsepartiet i Tyskland, förenades 
han ej blott genom gemensamma politiska intressen, utan 
äfven genom bandet af en nära anfnrvandtskap. 1 det  
mellan ” Cnionens” inedlemmar och Frankrike afslulade 
förbundet i Hall skall äfven Karl IX hafva önskat hlifva 
delaktig; dock känna vi ej i hvad mån han omfattat 
Henrik lV:s vidtutseende planer, livilka denne redan 
1 6 0 3  skall hafva meddelat honom ‘). Emellertid egde 
flera ömsesidiga beskickningar och underhandlingar rum 
mellan Sverige och Frankrike, och då Jean Thumery de 
Boissise år 1 6 0 0  sändes till Sverige, var fredsmedlingen  
mellan Karl IX och Sigismund sannolikt ej hans enda 
ärende. Åtminstone veta vi, alt Carl uppdrog de sände
bud (Abraham Eriksson Leyonhufvud, O lof  Stråle och

I )  St* Itiilis, Svea Rikes I l i'toria (öfvers. af A. SI. Slrinnliol•»>') 4:de I) . sid. 1 0 4 .  Röramle nnderhandlingariic mellan Karl I X  och II en r i k IV  sc lör Ufrigt XV. Ekhlnm, ”Negotia inter llenricum IV ,  G a ll ie  IVa varrapqne, et Garolum IX  , Sveciæ Reges,  acta. Dissert.  Acadeni. Ilolmia', 1 8 4 0 . ” Förra afdelningen (på svenska och tryckt  i Stnckh. 1 8 3 9 )  innehåller de äldre underhandlinuarne artiom Si iiur 1 8 8 3 - 1 5 8 4 .
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Jakob van Dyk), som följande år fingo sig anförtrodd  

en beskickning tiJ1 Henrik IV, att erbjuda denne för* 

nyandet af det äldre år 1 3 5 0  mellan Sverige och Frank* 

rike afslutade förbundet, med litsräckning äfven till Fng* 

land och Holland, som redan förtit voro forbundna med  

Frankrike. Emellertid inställdes dock denna beskickning  

till följe af Henrik lV:s oförmodade död. Men genom  

de samma år 1 6 1 0  till Holland aiiärdade sändebuden  

(Olof Stråle, Jakob van Dyk, Gustaf Eriksson Stenbock  

och Johan Skytte) lät Karl öppna underhandlingar oin 

ett förbund med General-Slalerne, antingen serskildt,  

eller i förening med England och den Evangeliska I n io -  

nen i Tyskland, mot Sveriges och Hollands gemensamma  

fiender, Polen och Spanien. Sigismund skulle  nemligen  

mot löfte om Spaniorernas medverkan tdl hans åter* 

insättande på svenska tronen hafva förbundit sig att på 

några år förläna dem med Elfsborg, hvarifrån de till

sjös ville bekriga Holländarne och hindra desse att från

Sverige förse sig med skeppsvirke oek andra förnöden

heter för sin llolta. Mot dessa stämplingar föreslog Karl 

IX, att Sverige och Holland skulle med förenade krafter 

uppträda. Dessutom vdle han tillförsäkra Holländarne 

fri handel på Riga och andra Öslersjösläder. Men å 

andra sidan voro de polska vapnens framgång i Ryssland  

äfvensom Danmarks krigsrustningar mot Sverige väl egnacle 

att väcka llolländarnes tvekan; dock förklarade de sig 

villige all med Sverige ingå det föreslagna förbundet,  

så vida äfven England och de tyska furstarne deruli  

deltogo: ensamme voro de för svage. Detta vilkor om 

intetgjorde likväl hela frågan till dess den Í 6 I 3  efter

freden i Knäröd med större framgång återupptogs af

Gustaf Adolf.
Lika så fruktlöst ailopp Karl lX:s bemödande alt 

genom Englands och Hollands mellankomsl af böja det 

danska kriget, hvilket, om ej hemligen anstifladt genom  

den katolska propagandans stämplingar, likväl i hög grad 

gynnade densammas planer. Ty mot dessa, så vidt de



hade Polen till stödjepunkt, bildade Sverige ett vigligt  
bålveik, så väl i allmänhet genom hela sin kyrkliga 
och politiska ställning, som sednast genom de svenska 
vapnens segerrika uppträdande i Ryssland, hvilkct land  
förnämligast derigenom skyddades mot del polska — och  
dermed äfven del katolska inflytandet. Ingenting kunde  
derföre just vid denna i tlera hänseenden vigliga tid
punkt vara mer i det katolska partiets intresse, än ett 
mellan tvenne protestantiska magier upplågande krig, som  
hotade alt uttömm a Sveriges sista krafter och göra det  
till ett U tlvunnet hyle för sina fiender *).

Midi uti dessa stormar lade Karl IX:s frånfälle det 
svenska statsrodret i en ynglings händer, hvilken doek 
genom sällsporda själsgåfvor var korad att under en minnes
rik lefnad rättfärdiga det ”ille faciet ", hvarmed fadrens 
förhoppningar förespått honom en stor och betydelsefull  
framtid. Oekså stodo vid denne ynglings sida statsmän, 
bildade i Carl IX :s skola, och främst bland dessa Axel 
Oxenstjerna, hvilken snart af ett förtroende, som han till 
fullo rättfärdigade, kallades att redan vid trettio års 
ålder såsom rikskansler inlaga den ställning, som i för
ening med hans personliga egenskaper skulle gifvn honom  
ett vigtigt inflytande på Sveriges —  och Kuropas —  ange
lägenheter.

Gustaf Adolfs utrikes politik —  och i de flesta hän
seenden äfven den inre —  var i sjelfva verket blott  
en fortsättning af Karl IX:s och hvilade öfverhufvud på 
samma grund som denna, om oek Gustaf Adolfs djerfva 
snille med tiden öppnade sig en vidsträcktare verknings
krets Karl lX:s död medförde derföre ej heller någon 
väsendllig förändring i Sveriges vänskapliga förbindelser 
med utlandet, utan fastmer se vi dessa allt fastare till-  
knytas. 1 sitt testamente hade Karl IX tillrådt sin son 
att underhålla vänskapen med de tyska furstarne. Af dem

I ) D el  förrgåendr Sr mrstadrl* rftrr Hallrnbrrg, G u s t a f  I I  A dolfs  
Historia, brnrmed dock \ \  . Ekbloms ofvaiinämiida afbandling b ftrjrm -  
löras.



hade, såsom vi redan nämnt, landtgrefve Moritz af Hessen 

intagit första rummet i Karl lX:s förtroende. Fadrens  

förtrogne blef också en nitisk vän och rådgifvare för sonen.  

Af bristande kännedom ur stånd att sjelf  uppträda såsom 

inedllare i den mellan Sverige och Danmark uppkomna  

tvisten, sände likväl landtgrefven sin äldste son, Otto, i 

spelsen  för en ansenlig beskickning till Holland och  

England, för att förmå dessa stater att förnya sina förut 

misslyckade medlingsförsök. Freden i Knäröd var fruk

ten af dessa bemödanden *). Men Moritz synes härmed 

hafva förbundit vidare planer, som hade sin anledning  

i Tysklands inre ställning Ty ehuruväl Henrik lV:s 

död afböjt det krig, hvarmed hans v idlutseende planer 

hotat Europa; så slodo dock i Tyskland de båda för

bunden ” Unionen” och ”Ligan” ännu alltjemt med handen  

på svärdfäslet och bevakade med misstroende hvarandras 

steg. Ingendera delen ville gifva vika för den andres 

anspråk, utan å ömse sidor rustade man sig till ett hård- 

nackadt motstånd. Under sådana omständigheter varo
riksdagen i Kcgensburg (Aug.— Oktob. 1 6 1 3 )  föga egnad  

att liäfva söndringen; och då följande år ( 1 6 1 4 )  de Ju-  

lichska, Aachenska och Mulheimska tvistefrågorna in

kallade spanskt och holländskt krigsfolk på det tyska 

området, bebådade allt utbrottet af en stor och afgörande 

strid. Härvid syntes Ligan kunna påräkna Spaniens, påf- 

vens, kejsarens och måhända äfven Polens medverkan");

I ) S e  ”Proposit io  ite9 F . Lundgrafischen Ahgesanthcn,' IVarfe «t. 
2 0  Junij Aiiiio 1 0 1 4 . ” (O . S .  i H. A .)  Ä lven  kurfurstarne af Saxen  
och Ilrnndenhurg hade (enligt YVidekindi, Gustaf II Adolfs  l l istoria,  
sid . 1 1 2 )  om hösten 1 6 1 2  aftardat sändebud till Köpenhamn fur att 
styrka konungen i Danmark till fred.

2 )  Mellan kejsar Mattias och konung Sigismund i Polen hade (d .  
2 5  Mars 1 6 1 3 )  ett fördrag blifvit afslutadt till återupplifvande oeh 
utvidgande af  den gamla vänskapen mellan de tysk-romerska kejsarne 
oeli konungarne i Polen, ur hvilket fördrag vi meddela följande: 
” Quomodo alter alteri auxilia ferre veliinus, id in arbitrio utriusque 
nostrilm, et Ordinum Regnorum nostrorum positum esse debere. Iloc  
tamen expresso, ut liceat utrique nostriim ex Terris et Provinciis a l
terius,  voluntarios Milites iere suo conductos, et arma in usum siimn 
exportare. Luteuus tamen Milites educere liceat, quatenus id sciente



hvaremol Unionen stoil i förbund med England oeb  H o l
land samt med Schweiz, Frankrike, Danmark och Sverige  
öppnade underhandlingar i samma s y f ln in g 1). De med  
sistnämnda land inleddes af landtgrefve Moritz, hvilken  
för detta ändamål till Gustaf Adolf affärdade sitt geheime-  
råd Johan Zobel, som (i Juni 1 6 1 4 )  i Narva hade före
träde hos konungen "j. Sedan Zobel härvid å sin herres 
vägnar lyckönskat Gustaf A dolf  till regeringen och b e 
klagat, att det stora afslåndet hindrade landtgrefven att

i lat altoro nostulm, neque sit altorutor nostrdm Itcllo suo proprius 
contra hostes aliquos suos impeditus. Hostilius vero ne id liceat, 
licuve favor ullus præstetur, qui alteri oliesse possit, ita tamen ut ue 
dum juxta praescripta Majorum nostrorum foedfru nullus nostrum 
alteri,  vel ipsius Regnis, Principatibus, Dominiis et Subditis,  bellum, 
damnum, aut quodvis aliud nocumentum inferre, sed ueque alterius 
Hostes aut Rebelles fovere, protegere,  seu eis assistere, vel favorem, 
consilium, ant axilium quovis modo praestare debeat.” — Fördraget  
(soin för öfrigt alsåg bandelsförbindelserna och rättsförhållandet  
mellan den cncs och andres länder och undersåter) skulle ej göra  
något intrång i de förbundnes öfriga skyldigheter och förbindelser  
med andra magter, oeh härvid ihägkoin Sigismund äfven sina arfs-  
anspråk på Sverige ,  ”Regnum nostrum Hæreditarium, in quo recu
perando Nobis, Suecessorihusque nostris dcrsse non possumus.” S lut
ligen lofvade kejsaren att iiiuin åtta månader utverka äfven konungens 
i Spanien samtycke till ett dylikt fördrag mellan dennes arlläuder 
och Polen, i likhet nied hvad som på kejsar Karl V:s tid hade egt  
rum. S e  ”Pactum et Foeduis inter Imperatorem Roman. Mattiam, et 
Regem Poliniæ Sigisniuuduim III ,  etc. In castris Pusouiensi et V ar-  
soviensi die 2 5  Martii Aniuo 1 6 1 5 . ” (Dumont, corps imiv. diplom. 
T .  V, P. I I ,  sid. 2 2 0  och 11'.) Kejsaren lät sednare genom ett edikt  
(dat. Regensburg d. 15 Oe-f. ofvarin. år) kungöra detta fördrag för 
sina undersåter. Se llähr rliiis Neuere Trut-che Rriehsgesehichtr,  
fortgesetz von R. K. von Svukenberg, R. X X I I I ,  sid.  6 8 5 .  A f  G u 
staf  A d o l f  kallas Sigismund ”en betydande medlem af Ligan”, (se  
längre fram, sid. 15)«

I ) Unionens förbund med England afslöts i W e s e l  d. 2 8  Mars 
1 6 1 2  och det  ined Holland i Ilaag d. 6  Maj 1 6 1 5 ;  det sistnämnde 
ratificerades på Uniunsdageii i Heilhroim (i Sept.  1 6 1 4 )  af de ’’uni-  
crade” furstarne , men först sednare (i  Octol», 1 6 1 5 )  a t  s täderna.  Se  
Dumont a. st. sid. 6 5 7  oeh 2 2 6 ;  jemför Iläberlin-Senkeitberg a. st. 
R. X X I I I ,  sid. 5 7 7 ;  6 7 8 — 6 8 1 ;  7 2 5 — 7 2 8 ;  samt Ii X X I V ,  sid. 
2 9 ;  älveiisom L. Häusser, Gescb. der rheiniscben Pfalz, Ii. 2 ,  sid. 
2 8 2 .  Rörande de tyska förhållandena i allmänhet under detta  t id 
skifte se, utom ofvanil. l läberl .-Senkeub. B. X X I I I  och X X I V ,  äfven 
K. A. Menzel,  Neuere Gesehichtc der Deutschen, It. VI.

2 )  Närmaste anledningen till denna beskickning hemtades dcraf» 
att G ustaf A d o lf  genom sitt sändebud Anders Grip låtit uotificera  
om sin faders död och sitt eget anträdc till regeringen.



ofla erhålla tillförlitliga underrättelser om konungens till-°  n
stnnd och An mer att efter önskan 0 (*|) förmåga vara ho
nom  lill tjenst; framställde han landtgrefvens af oss redan 
omtalade ålgöranden tdl befrämjande af freden emellan  
Sverige oen Danmark. Och som landtyrefven med glädje

o  O ö  J

förnummit, helte det vidare, all ålskillma hö°a hufvudenn n

och  ständer i kristenheten erbjudit sig till medlare i 
tvisten mellan Sverige och Polen samt äfven af häda 
parterna blifvit derlill antagna; så vore ban (landtgrefven) 
villig att hos Frankrike och General-Staterne härutinnan  
verka till Sveriges förmån, öfverlygad, att konungen å 
sin sida ville grra allt till vinnande af en billig fred. 
Älven afråddes konungen, med påminnelse om lyckans 
ostadighel, från alt fortsätta det farliga och betungande 
ryska kriget och förmanades att beldre vända bågen till  
sina egna länders betryggande och styrelse, an lill för- 
värfvandel af främmande riken, som utan tvifvel skulle  
lända Sveriges krona mer till besvär än gagn. Dessa råd 
gåfve landtgreiven såsom en nära anförvandt *) och såsom 
den der varit en förtrogen vän lill konungens salig fader; 
liksom han (landlgrefven) af omsorg för det allmänna  
evangeliska väsendet smärtsamt och ogerna skulle för
nimma, att någon olycka drabbade Sveriges rike, för att 
ej nämna konungens egen person.

S lutligen erinrade landtgrefven om den ”korrespon
dens” och ”union”, som de fleste och förnämste det 
tysk-romerska rikets evangeliska furstar och ständer sins
emellan ingått endast och allenast lill upprätthållande af

I )  Denna sl/igtskap var dock ej närmare än att landtgrefvrn och 
Gustaf A<l»lfs mor voro syskonbarn, enligt  följande öfversigt:

Fil ip, landtgrefvc a f  II essen :

Krist ina, gift  ined Adolf,  
hertig af Ilolsteiu ;

W ilh e lm  IV :

Moritz. Kristina, gift  med Kart 
I X ,  konung af Sverige.

Gustaf II  Adolf.
S« Joh. (litbncrs Geneal.  Tabellen, Tabb. ‘2 0 9  och !227.



sin tro's- och samvetsfrihet samt skyddande af sina bäfd-  
vunna verldsliga rättigheter. Delta förbund hade man 
äfven varit betänkt på att utsträcka till främmande po
tentater och ständer och för delta ändamål med England, 
General-Staterna, de protestantiska kantonerna i Schweiz, 
m. fl. öppnat underhandlingar, som dels redan voro 
lyckligen afslutade, dels ännu i verket med hopp om god  
utgång. Äfven Sverige hade man härvid i lika måtto 
ih å g k o m m itx), ehuruväl det stora afsländet och bristen 
på erforderliga underrättelser dittills hade förorsakat dröjs
mål. Då nu landlgrefven ansåg denna förbindelse vara 
för Sverige ”ej mindre repulerlig, än i alla händelser 
gagnelig” , så erbjöd han sig att, om konungen delade  
dessa åsigter och önskade blifva intagen i förbundet, af  
all förmåga söka utverka, att denne blefve på ett behörigt 
och värdigt sätt derti 11 inbjuden; hvarpå landtgrefven 
efter erhållet uppdrag och fullmagi vore villig att å 
konungens vägnar bedrifva underhandlingarne och med
dela denne alla till sakens befrämjande nödiga upplys
ningar 2).

I sitt härå afgifna svar (dat. Narva d. 2:dra Juli 
1 6 1 4 )  tackade konungen i förbindliga ordalag för de  
genom Zobel framförda lyckönskningarna, beklagade att 
afståndet hindrade honom  (konungen) alt oftare kunna 
beljena sig af landlgrefvens vänskapsfulla deltagande och  
mognade erfarenhet i regeringssaker, samt uttryckte sin 
synnerliga erkänsla för hans nit att befordra fredsverket 
mellan Sverige och Danmark. Derefler framställde ko
nungen sina egna bemödanden att tillvägabringa en för

1) Sannolikt syftas liSrmril pS furstemötct i Stuttgard (någon nf de törsta månaderna år IG 14) ,  då pfalzgrefven Julian Kasitnir in -  berättadr, att lian lios konungen af Sverige ,  i livars tjenst lian stod,  väckt lust att inträda i förbundet; livarvid lian af  de öfrige furstarne uppmanades att styrka konungen i detta goda uppsåt, till dess inan på en allmän unionsdag knude företaga saken. Se  I läberlin-Senkeu-  berg, a. st.  B. X X I I I ,  s id .  7 2G.

2 ) S e  ofvnnnämnda ”Proposit io  des F .  Landgr. Abgesauthcn, dat. ftarfe d. 2 0  Juuij Anno I G I 4 . ”



likning med Polen samt huru han för detta ändamål 

tvenne serskilda gånger lillskrifvit Sigismund, men huru 

denne endast svarat med smädelser mot Gustaf A dolf  

sjelf  och hans allidne fader, säsom landlgrefven af b i

fogade afskrifter kunde inhämta. Icke dessmindre hade  

konungen samtyckt att stilleslåndsunderhandlingarna fort

sattes, hvarom landlgrefven hade att erhålla omständligare 

besked genom den häri invigde Zobels mundiliga be

rättelse. För öfrigt tackade konungen för landtgrefvens 

anbud att stämma Frankrike och General-Staterna till 

Sveriges fördel vid fredshandeln med Polen. Denna vore 

Gustaf Adolf för sin del vill ig att på allt sätt befrämja, 

om blott Sigismund kunde förmås alt erkänna honom för 

laglig konung, med honom såsom sådan underhandla, afstå 

från sina anspråk på Sveriges krona och bortlägga den  

svenska konugatiteln. De öfriga tvistefrågorna skulle då, 

enligt konungens förmenande, lälteligen kunna i godo  

biläggas. I landtgrefvens afrådan från den ryska fejdens 

fortsättande såg konungen ett uttryck af hans synnerliga  

välmening. Men på det landlgrefven fullständigt måtte 

inse med hvilka stora uppoffringar konungen och hans 

fader åtagit sig ryssarnes försvar mot polaekarne; huru 

otacksamt, falskt, trolöst och fiendtligt den ”barbariska 

nationen” deremot betett sig; samt huru ofta de båda 

konuugarne det oakladt erbjudit sig till en billig fred, 

ehuruväl allt hittills förgäfves: så hade Gustaf A dolf  

låtit meddela afskrifter af de förnämsta fördrag, som blif- 

vit afslutade mellan DD. MM. och ryssarne, äfvensom  

några å ömse sidor vexlade skrifvelser, och hänvisade för 

korthetens skull till dem. Derjemte utbad sig konungen, 

alt landlgrefven ville beveka Fngland och General-Staterna
O ©

att medverka till fredens befrämjande mellan Sverige och  

Hyssland. Dertill hade de så mycket mer orsak, som  

Sverige genom delta betungande och ulan fremmande 

understöd förda krig gagnat hela det evangeliska religions-  

väsendet och hindrat de påfviske alt på d e n  sidan ge

nom konungen i Polen uliöra sina fiendlliga anslag mot



de evangeliske: så att polacka*rne sjelfve måste erkänna 
all,  näsl Gud, det bistånd, som svenskarne lemnat rys- 
sarne, ej blott förhindrat polackarnes framgång, utan till  
och med frånryckt dem den redan så godt som säkra 
besitlningen af ryssland.

Hvad vidare beträffade den af landtgrefven o m 
näm nde union, som åtskillige tyske furslar och ständer  
af vigliga skäl upprältat, så ansåg konungen den under  
förhandvarande farl iga tider både nyttig oeh nödvändig. 
Också hade konungen, då han genom pfalzgrefven vid  
Rhen, Johan Kasimir, förut erhållit någon upplysning  
om  saken, vänligen uppdragit nämnde pfalzgrefve att hos  
kurpfalz, såsom Unionens hufvud, äfvensom hos de öfriga 
medlemmarna af densamma så laga, alt han (konungen) 
blefve deri inbjud en ; dock vore det honom ännu obe
kant, livad pfalzgrefven härutinnan uträttat1), Om der-  
före landtgrefven, såsom en af meranämnda Unions för
nämsta medlemmar, vore villig att utverka, del konungen  
behörigen inbjödes till en förbindelse med densamma, 
så skulle han (konungen) icke blott betrakta det som  
ett serdeles välkommet vänskapsprof, utan oek veta så 
skicka sig i saken, alt den aktade Unionen af denna  
förbindelse sk u lle  skörda en ökad aktning, förkofran och  
styrka; hvadan han såsom en vän oeh frände ( freund-  
vetterlich ) anmodade landtgrefven att med all flit be-  
drifva detta goda verk och bringa det till fullbordan “).

Länge dröjde det ej heller innan denna önskan  
b le f  uppfy lld .  På unionsdagen i Heilbronn (hösten s. å ) 
uppsatte de der församlade furslar och herrar —  städerna 
deremot synas hafva tvekat att ingå någon förbindelse  
med fremmande stater —  en till Gustaf A dolf  ställd  
skrifvelse, daterad Heilbronn den 25:te  Septemb. 1 6 1 4 ,  
hvari de utförligt och med lifliga färger skildrade den  
hotande ställningen i Tyskland; de katolska ständernas

! ) Se Itirsta noten, sid. 9 .
2 )  ” Resolutio .ler Kön. Maytt., gegeben dem Fiirstlichcn Lan.l-  

grutischcn Abgesaiithcn. IVarfe d. 2  Julij  anno 1 6 1 4 . ” (O , S .  • R' A . )



M

tilltagsna uppträdande på sednaste riksdag, hvarest de 

v ille  afgöra allt genom sin röstpluralitet; deras der på 

följande hemliga möten och beskickningar fram och åter, 

hvilka ej bebådade något godl;  vidare Spinolas vå ld 

samma framfart och förmätna ullåtelser rörande de u p p 

roriskes’ tuktande; samt omsider dc förbundne evangeliske  

ständernas åtgärder till den hotande stormens afvärjande 

genom upprättandet af en så kallad ’ m oldefens ion .” 

Slutligen anmodades Gustaf Adolf såsom en högt aktad
o o

evangelisk potentat alt ej i farans stund öfvergifva dem, 

utan i händelse af utbrytande fiendtligheter räcka dem  

en hjelpsam hand till upprätthållande af deras evangeliska  

religion och tyska frihet. Häröfver anhöllo de derjemte  

att konungen ville med första förklara sig *).
För detta ändamål affardade också konungen i Mars 

följande år sin kammarherre Balzar Niemand med en 

(den 2:dra Mars 1 6 1 5  daterad) skrifvelse till de för

bundne evangeliske furstarne i Tyskland. 1 denna skrif

velse beklagade konungen de evangeliske i allm änhet  

med anledning af de många stämplingar, som dagligen  

mot dem förehades. Han sjelf  ansattes dermed slän-

I )  Det  i R. A. förvarade originalbrefvef, dateradt Ileilbronn,  
d. 2i).te Septemh. 1 0 1 4 ,  och (en ligt  en anteckning utanpå) ti llställd t 
konungen på M i i .b y  d. 27:de Januari 101«*, är egenhändigt under-  
skrifvet af  Fredrik  (V ),  pialt/.grefve vid Rhen och kurfurste, tit. ni.; 
Johan Fredrik,  hertig af  YViirtembcrg och Teek m. m. å egna oeli 
Morih',  landtgrefvens af Ilessen vägnar; Gcorij Fredrik, markgrefve  
af Ilad<'ii, in. ni.; Hristinn, furste af Anhalt, in. ni. å egna och sina 
bröders s.imt inarkgrefvens af  Rrandenhurg (Anspaeh) Joakim F n u t s  
vägnar; äfteusnni å grefve Gottfrids af  flltiur/rn genom dennes om-  
ImiiI Ludvig illiiller. Detta vederlägger Scnkcnhergs förmodan, att 
nämnde skrifvelse blott utgått från några få och mindre betydande  
af de i Heilhrnun församlade iursturne. Se  Heberl.-Senkenb. aut. st. 
II. X X I V ,  sid. 2 0 ,  noten. Deremot saknas s t ä d e r n a s  underskrifter.  
Också veta vi att då det af kurpfalz. å de unierade furstarnes vägnar 
med llol land afslutadc förbundet i l la a g  på olvannämndc uuionsdag i 
llei lhronn af Unionens öfriga medlemmar formligen bekräftades, så 
undandrogo s ig  städerna denna ratifikation och beqvämde sig dertill 
först följande år (d. 0  te Oetob. 1 0 1 0 ) på en deras serskilda samman
komst i Enslingen. Se Iläiierl.-Senkenb. a. st. II. X X I I I ,  sid. 72;*, 
noten; och R. X X I V ,  sid. 2;) oeli f. — Genom Rådets i Liiheck 
försumlighet kom furstarnes skrifvelse konungen så sent till handa oeli 
fördröjde derigenom dennes svar. Se  I läberl.-Senkenb. II. X X I V ,  
ofvann. uot å sid. 2 0 .



digt af konungen i Polen, hvilken var en betydande 
ined lem af Ligan och som, oin äfven Moskau fölle i 
hans händer, skulle göra s ill rike till utgångspunkt för 
kriget mot angränsande protestantiska stater. Emellertid  
gjorde h a n  (Gustaf Adolf) på s i t t  håll motstånd så 
mycket han förmådde; och kunde för öfrigt de förhundne 
furstarne vara förvissade, att, så snart han blott funne  
medel alt hilägga dett långvariga kriget med Polen, skulle 
han i betraktande aif den stora faran och deras saks 
rättvisa bistå dem och med all flit vinlägga sig om den 
evangeliska religionens upprätthållande1).

Emellertid synes dock ett formligt förbund mellan 
konungen och Unionens furstar ej hafva blifvit  afslutadtO °
och ej heller af behofvet påkallats, då den befarade stor
men för den gången uteblef; men med det pfalziska 
huset befäslades just vid denna tid det äldre vänskaps- 
och slägtskapsbandet genom pfalzgrefven Johan Kasimirs 
förmälning med Gustaf Adolfs halfsysler, prinsessan Ka
tarina '). Den ifver, hvanned de tyska furstarne för-

1) I laberl.-Senkenb. a. st. si«t. 2 8  och f. "So schrieb," (illägger  
Senkenh., "«ler grosse Manu, von «lem ilie, «lie ileli Itriel' empfingrn, 
Wol kaum sellisten inuhtmassen koniiteil, dass er sein W o r t  so  knnig- 
licli, als t o  Jalire liernucli geschah, sellisl mit II inlallsetzung seines 
rigenen Lebi-ns, liallen wiirde. Uocli giug dieses Verspreckeh da ma Is 
imr in dic 1’erne." För öfrigt synas de unierade evangeliska ständernas afsigt mer linfva varit att genom sitt såkallade "delVnsionsverk” göra 
intryck på sina motståndare och dcrigenom förebygga kriget, enligt 
■len bekanta grundsatsen: "ostemle bellum, et pax servabitur!" Se L. 
Iläosser, Gescli. der rliein. IMnlz, It. 11, sid. 2 8 8 :  samt kurfurstens 
af Rrandeiiburg tryckta patenter af  1 0 1 7  och 1 0 1 8  (.blund ”llran-  denhurgica” i O. S. i R. A.)

2 )  Se L. Iläusser a. st. sid. 2 8 0  och f. Kurfursten Fre«lrik V af 1'falz hade, i href af  d. 20:te  April 1 0 1 4 ,  om detta ärende skrifvit 
till Gustaf A dolf;  och då Johan Kasimir sjell tillika med de pfalziska 
ombuden vid giftermålsunderhalidlingarua, rådet och amtmnliiien i 
W rissenhiöm  Reiuhard von Siekingen och geheiinesekreleraren llenrik l ie ss ler ,  om sommaren nämnde år begåfvo sig till Sverige,  för alt 
bringa saken till afgörande, medförde «le förordande skrifvelser från:

l:o kurfursten Fredrik  af Pfalz till G ustaf Adolf,  (dat.  Ileidelb, d. 29:<le Maj 1 0 1 4 ) ;
2:o administratorii af Pfalz,  pfalzgrefven Johan af Zweibriickeii 

till a) Gustaf Adolf,  b) rikskansl. A .  Oxenstjerna, c)  samtlige stenskc 
riksråden, fde t  förra brefvet dat. Zweibriickeii d. 8 :te, de bå«la se«l- 
nare d. 0 : le  Jnni);



ordade detta äktenskap, synes ådagalägga att man äfven  

ur politisk synpunkt vid denna familjeförbindelse fästat 

en serdeles vigt. Sjelf skall Gustaf Adolf 'quasi fatidica 

m e n t e ’ hafva uttalat den önskan, att, i händelse han  

m ed döden afginge utan egna bröslarfvingar, tronföljden  

då måtte öfvergå till den äldste manliga afkomlingen af 

detta äktenskap.

För öfrigt var Sveriges dåvarande ställning föga 

egnad att ingifva de tyska protestanlerne stora förhopp

ningar om ett omedelbart bistånd från delta håll. L a n 

dets utblottade tillstånd, den betungande Elfsborgslösen, 

den osäkra ställningen till Danmark, det med föga u l-  

sigt till en billig fred ännu allljemt fortfarande kriget 

med Ryssland och den allt mer hotande faran från Polen  

voro för den svenska styrelsen tillräckligt rnáng'a anled

ningar till allvarsamma bekymmer T). Till en del lättades

5  o Pfalzgrefvcn Georg G usta f  af Vcldenz till Gustaf A d o lf ,  (dat.  

Lauterecken, d. 4:de Juni);
4:o landlgrefven Moritz  af Hessen till densamme, (dat.  Kassel ,  d. 

J 6 :de Juni), och
8:0  erkebiskop Fredrik  1 Bremen till «lens. (dat. Eutin, d. 2G:lc 

Juni) .
A f  d essa skrifvelser innehålla de under I, 2 och 5  förord för de 

håda pfalziska ombuden, de följande (under 4 oeli •'>) för Joh. Iiasimir  

sjelf. Pä sin resa till Sverige hade denne personligen i Eutin besökt 

crkebiskopen af Bremen och erhållit lians skriftliga förord till Gustaf  

A dolf ,  hvars moder, en syster till crkebiskopen, förut begärt dennes 

råd i saken. —  Alla dessa bref finnas i O. S . i B. A .;  det  under 

2 , a) i original, dc öfriga i afskrift i ”copiu etlicher auss der pfalz 

ankommene schreiben, etc. præscntirct im Bliatt ilen letzten Augusti  

Anno IG 14 Stockholm), llnderhandlingarne om giftcrmålsfördraget  

slutades i Decrmb. IG 14, men ratifikationerna ä detsamma utvexlades  

först  året derpå, då (d. I l : t e  Juli)  äfven brölloppet  firades. S e  W id ck .  

a. st.  sid. 2 6 2  och 2 6 6 .
1) Se  Gustaf  Adolfs egen skildring häraf i instruktionen för R u t-  

gersius vid dennes resa till Holland, (hvilkcn instr., dat. A rboga, d. 

24:dc  Mars IG IG, finnes bland Butgersii  papper i B. A .)  ”Facta po

testate  [sc. adeundi Barneveldii]  demonstrabit S. R. Mtem, cum cx 

omni parte bell is esset implicita; ncc tantum incommoda et dilficul-  

tates suas, sed et pericula, i|uibus exinde obnoxia esset tota (Christia

nitas Evangelica, animadverteret; ut se u i i o  bello primum, ac, quod 

proxime incumberet, Danico,  explicaret,  operam dedisse. Cum Polono  

vero exigua est spes reconcil iationis eo praesertim tempore; Russus 

etsi fractus esset viribus, nervisque belli exhaustus, tamen ob incer-  

titudinem status, ac perpetuas dominantium vicissitudines,  ut taceam



dock dessa genom den vänskapliga förbindelsen med  
Holland, hvilkcn slat af sm egen kyrkliga och politiska 
ställning manades att understödja protestantismens in
tressen, hvarhelst dessa syntes hotade af katolikernas er- 
öfringsplaner. Iledan 1 6 1 3  hade genom Jakob van Dyk, 
Sveriges ombud i Holland, underhandlingar om ett för
bund mellan de båda länderna blifvit  öppnade och fö l
jande år (d. 5:le April 1 6 1 4 )  fört till en önskad utgång. 
Delta förbund afsåg tvenne hufvudpunkter: handelns 
betryggande på Öster- och Nordsjön, samt ömsesidigt 
understöd i krig. 1 förra hänseendet lofvade konungen 
godkänna och befordra det mellan General-Staterna och  
Lubeck (d. 3 1  Mars 1 6 1 3 )  afslulade fördraget till han
delns och sjöfartens oförkränkla upprätthållande, samt 
tillförsäkrade holländarne ostörd handel på Riga och  
andra vid Öster- eller Nordsjön belägna städer, äfven om  
de af svenskarne belägrades; hvarjemte holländarnes äldre 
handelsfriheter i Sverige bekräftades och nya lofvades 
dem 1 sednare hänseendet åter förpligtade sig hvardera 
parten alt inom trenne månader efter anfordran bistå 
ilen andra med 4 0 0 0  man, hvilka skulle underhållas af 
den, som lemnade h je lp e n 1); likväl kunde denna till 
fullo eller delvis äfven utgöras i en motsvarande summa 
penningar, skepp, krigsförnödenheter o* s. v.; hvarvid 
tusen man i månaden uppskattades till 1 0 ,0 0 0  mark ä 
4 0  holl. groschen stycket. Men om någondera i kraft 
af ett äldre förbund med en annan magt redan lemnat 
eller lofvat denna understöd, så nedsaltes den -ofvan 
fastställda bjelpens belopp till hälften"). Hemsöktes  
man deremol sjelf af ett hotande krig, så vore man ej

fraudes genti ingenitas, iioii admittebat ullam pacis negociationem.” 
I><■ r|>:* skildras den fara, som hotade från Danmark, genom svårig
heterna för Sverige att jemlc öfriga betungande bördor äfven utgöra 
den dryga El (s b o igslösen, bvarå en afbetalning snart var förfallen.

1) lUirutinnan, äfvensom i andra punkter af detta fördrag, bör 
Ilallenbergs från A\ idel.indi benitadc framställning (a. st. R. I I I ,  sid 2 5 2 )  bcrigtigas.

2) I ett sådant. förbund stod t. ex. Holland med ilen Evallgel .  
Unionen genom det ofvannämnda fördraget i l laag ,  1G I5 ,



blott fr kallad från skyldigheten att g i f v a  understöd,  

utan egde äfven att inom trenne månader efter derom  

gjord anmälan å t e r f o r d r a  en redan letrmad undsält-  

nmg 1). Vidare skulle de förbundne på allt sätt be

främja hvarandras bästa ocb om någondera upptäckte  

fiendtl iga anslag eller hemliga stämplingar mot den andra, 

skulle han sådant i lid yppa och på al l t  sätt motarbeta. 

1 bådas länder skulle del slå hvardera parlen fritt alt  

värfva manskap, förse sig med skepp, vapen, krigsförnöden-  

heler m. m.; äfvensom att i den andras hamnar inlöpa 

och sälja från fienden taget hyte. Deremol sk u lle  alla 

dessa friheter och öfverlmfvud hvarje bistånd i råd eller 

dåd förvägras bådas fiender. Om för öfrigt någondera 

invecklades i ett krig, hvari han af  den andre enligt för

draget understöddes, så egde han ej slula stillestånd eller 

fred ulan dennes vetskap. Förbundet, som skulle  vara 

i 15  år och endast afsåg ömsesidigt försvar, skulle  ej 

lända lill förfång för någonderas vänskapliga förbindelser  

med andra magter. Afven förbehöllos Sveriges kronas 

rättigheter och herravälde öfver Östersjön. S lutligen  

skulle hvardera staten, om den så funne lämpligt och af 

omständigheterna påkalladt, hålla si l l  ordinarie sändebud  

hos den andra 2).

Genom detta förbund, hvarmed Gustaf A dolf  ulan  

tvifvel åsyftade en försvarsåtgärd mot Polen, befäslades 

vänskapen med Holland, hvilken äfven i andra hänseen

den beredde Sverige vigliga fördelar. General Staternas 

borgen förskaffade neinligen Sverigepenningeförsliäckningar  

från holländske köpmän till afbetalningarne å Elfshorgs-  

lösen; och en holländsk beskickning under Reinhold

1) Sistnämnda punkter rörande undsättningens belopp. in. m. inne
fattades i ett serskildt bi-fördrag eller tillä''" (”de modo assisteutiæ”), 
b varigenom § 2 i liiilvud förd raget närmare bestämdes,

2) Förbundet afslöts i Haag d. l»:te April  10 1 't ocb bekräftades 
R. å. i Xarva d. 28:de  Juli af  G ustaf  A d o l f  ocb i l laag d. I l : l e  Ifc-  
ceinb, af Genernl-Staterne. Se  Duinnnl, a. st. sid. 2 4 8  ocb II-.; 
hrurmed en afskrilt bl. ”Ile lg ica” i Paliusk. Ilaudskr. i IJ. U. må 
jemförui.


