360 ÅR
Natten mellem den 10. og 11. februar 2018 var det præcis 359 år siden at Danmark undgik at blive
udraderet fra landkortet.
Det mener jeg da nok er værd at fejre.
Man har fejret det med større eller mindre intensitet og entusiasme over årene. De første par hundrede år
gik man op i fejringen med liv og sjæl med optog og mindehøjtideligheder og kirkelige takkehandlinger.
Men i vore dage er den 11. februar ikke engang en officiel flagdag mere. Skammeligt!
Nå. Nu til sagen.
Det handler om at Danmark lå i krig med Sverige. I sin stræben efter at få herredømmet og kontrollen med
Østersøen, havde den svenske konge, Karl 10. Gustav, lagt sig ud med det meste af Nordeuropa. Han havde
haft held til at erobre og kontrollere store landområder i Rusland, Baltikum, Polen og Nordtyskland.
Denne skildring, vil nogen måske hævde, er noget forenklet. Der var i den grad uro. Christian 4. havde jo
længe modarbejdet svenske interesser under 30-års krigen og det udløste Torstensson fejden, der i 1645
gjorde at vi mistede øresundstolden og måtte afstå Gotland og Øsel (ved Estland), samt stille Halland i pant.
Christian 4. døde jo i 1648 og hans søn Frederik 3. blev konge og arvede et virkeligt hvepsebo.
Striden om Øresundstolden udløste den danske krigserklæring i 1657. Forståeligt nok ville Frederik 3. have
det tabte tilbage. Tidspunktet syntes meget velvalgt fordi Karl 10. Gustav var i fuld gang med en krig i Polen.
Imidlertid gik det ikke så heldigt, og det var der flere årsager til. Dels var den danske hær ikke særlig
velforberedt. Dels havde den svenske gesandt i København, Magnus Durell, underrettet sin konge om et
muligt Dansk angreb og dels havde den svenske konge held til at frigøre store tropper fra krigen i Polen, der
mere eller mindre var gået i stå.
Derfra var de svenske hære nu på vej op gennem Jylland, erobrede 24. oktober 1657 Frederiksodde
fæstning (Efter 1664 Fredericia), og fortsatte invasionen over isen på de tilfrosne bælter til Fyn, Langeland,
Lolland og Sjælland.
Det var i den grad en streg i den strategiske regning for Frederik 3. Efter den svenske ilmarch blev han stillet
overfor et svært valg. Enten at lade Karl 10. Gustav fortsætte mod en næsten forsvarsløs København, eller
at forhandle om fred.
Det blev som bekendt det sidste, og freden blev dyr for Danmark.
Historikerne kalder det for ”Panikfreden i Roskilde”.
Den 26. februar 1658 mistede Danmark Skåne, Halland og Blekinge samt Hven og Bornholm og Bohus Len
og Trondhjem Len i Norge. Endvidere skulle vi afstå 2000 ryttere til Sverige.
Danmark overholdt ikke helt aftalen med de 2000 ryttere, og det var den officielle årsag til at svenskerne
genoptog krigen.

Kong Karl 10. Gustav havde som sit erklærede mål at udradere København og indlemme Danmark i det
Svenske storrige.
Set i bagklogskabens klare lys, så var det godt, at han ikke omgående gik til angreb på København, for så var
det nok lykkedes. Det kan vi glæde os over i dag, og derfor er det i den grad på sin plads, at hejse flaget den
11. februar.
De årelange uroligheder omkring Østersøen, havde i den grad irriteret stormagterne i Europa, der gang på
gang blev lagt hindringer i vejen. Nu så de deres snit til at få det som de ville have det. Danmark var i knæ.
Sverige var optaget af krig så mange steder, at det var svært for den svenske konge at holde styr på det
hele, så Nederlandene sendte en flåde til at lette trykket på København.
Karl 10. Gustav frygtede, at de allierede Polen, Østrig, Brandenburg og Nederlandene ville angribe ham, og i
stedet for at angribe København, konsoliderede han sig på Sjælland og begyndte belejringen af København
den 11. august 1658.
De kommende måneder blev en meget hård prøvelse for københavnerne, men samtidige beretninger
vidner om stort mod og sammenhold og ikke mindst forsvarsvilje.
Volde og forsvarsværker blev bygget. Raveliner blev forstærket. Palisader og spanske ryttere blev rejst, og i
dette arbejde indgik civilbefolkningen som en meget vigtig del.
Imens København blev lavet
om til en effektiv fæstning,
etablerede den svenske hær
en anden fæstning, Karlstad,
der hvor Bellahøj og Brønshøj
ligger i dag. De har virkelig
haft travlt på begge sider, for
ikke alene voksede Karlstad
til imponerende 20.000
indbyggere imod
Københavns 25.000. En årsag
til det store befolkningstal i
Karlstad, var at det var
almindeligt at soldaterne
havde både hustruer og børn
med i krig. Egentligt militært
personnel i Karlstad har vel
toppet omkring de 10.000
mand lige før stormen.
Selvom der jævnligt var
militære udfald fra København imod fjenden og vice versa, så har der været stor lediggang i lejren. Disse
militære træfninger havde mest karaktér af udmattelsesmanøvrer. Svenskerne måtte ikke komme for nær,
og Københavnerne måtte ikke bygge voldene for store.
På grund af belejringen, var der knaphed på alt. Både fødevarer og brændsel, men vigtigst af alt, penge.
Soldaterne skulle jo have løn, men i vid udstrækning foregik aflønningen i naturalier. Militæret (på begge
sider) udskrev rekvisitioner til civilbefolkningen om indkvartering og forplejning af soldaterne.
Alle kan jo nok huske Carit Etlars berømte roman om Gøngehøvdingen, Svend Poulsen og hans tro væbner
Ib, der under belejringen af København, ikke alene gør livet surt for svenskerne, men med sine ”Snaphaner”
også får til opgave, at transportere den uhyrlige sum af 50.000 rigsdaler fra Vordingborg Kirke til kong
Frederik i København. Selv om Carit Etlars historie jo nok er fiktion, er der ingen tvivl om at en så stor skat
ville gøre underværker i de trange kår i København.
Man kan nok ikke kalde de 6 måneder fra belejringen til stormen for hyggelige, men der har været en
jævnlig trafik af besøgende i begge lejre. Både på grund af nysgerrighed men også fordi ledige soldater
bruger penge. Derfor vidste begge hærledelser en hel del om hinanden. Det var jo lokale bønder fra
Brønshøj der fik til opgave at transportere de svenske stormstiger ind til København den 9. og 10. februar.

Det kom derfor heller ikke som nogen overraskelse for kong Frederik 3. eller generalløjtnant Hans Schack,
at stormen på København blev indledt natten mellem den 10. og 11. februar 1659.
Svenskerne havde opmarcheret en hovedstyrke på Kalvebod strand. De var klædt i hvide skjorter og lagner
som camouflage mod sneen, og planen var, at marchere over isen på det smalle, tilfrosne bælt for at
storme København på stranden lige vest for Slotsholmen. Der lå en af de vigtigste bastioner. Det var
bidende koldt, så koldt at de danske pramme Ark Noa og Svinetruget var frosset fast ud for Kalvebod. De
danske forsvarere fået et vink om det forestående angreb, og om dagen og aftenen den 9. og 10. februar,
var der hektisk aktivitet på isen.
I kraft af det almindelige samkvem mellem beboerne i Karlstad og i København, vidste Københavnerne hvor
lange svenskernes storm- og entrestiger var, og i ly af den dunkle eftermiddag huggede københavnerne
lange render i isen, der var så brede, at svenskernes stormstiger ikke kunne nå over. Det kostede
svenskerne mange druknede imellem Amager og København.
Dagene forinden har været meget hektiske. Alle folk var af gårde. Der var etableret adskillige kompagnier af
civile. Både studenterne og borgerrepræsentationen stillede med militser, der i vid udstrækning var selvbevæbnede. Mange har måske set Vilhelm Rosenstands berømte maleri af Studenternes udfald under
belejringen. Det hænger på det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
Alle var optændt af en intens forsvarsvilje. Dette var knald eller fald. Mistede vi København, var det ude
med Danmark. Det var alle klar over.
Kong Frederik var selv på voldene dagligt og indgød befolkningen, militære som civile, stor selvtillid.
Det var i denne risikable tid, mellem brandbomber og musketild, at kongen af sine rådgivere blev bedt om,
at forlade København inden det hele brød løs. Men kongen stod fast og sagde de berømte ord:
”Jeg vil dø i min rede”.
Mange historikere har beskrevet det ragnarok der brød løs lige inden
midnat den 10. februar 1659. Gudskelov manglede svenskerne
tilstrækkeligt artilleri, men til gengæld skød de med brændende kugler
i håb om at brænde København ned til grunden. Der har været rigeligt
at se til for brandkorpsene den nat.
Men på trods af belejring, udsultning, spionage, lagencamouflage og
brændende kanonkugler, lykkedes det som bekendt ikke den svenske
hær at besejre københavnerne, og Karl 10. Gustavs drøm om at
indlemme Danmark i et kommende Storsverige, slog fejl.
Dette slag, Stormen på København for 359 år siden, ændrede for altid
Danmarkshistorien.
Det var Danmarks skæbnetime.

Man skal forstå at København i 1659 slet
ikke kan sammenlignes med vores
nutidige hovedstad. Den længste
afstand indenfor voldene, var fra
Christiansborg til Sct Annæ Plads. Ikke
længere end man kan slentre på ½ time.
Men det er indenfor disse rammer at
Københavns historie er så spændende.
Den vigtige bastion på stranden vest for
Slotsholmen, lå en lille smule vestligere
der hvor Nationalmuseet ligger i dag. Til
minde om stormen på København i
1659, hedder gaden derfor Stormgade.
Denne artikel har jeg skrevet som en appetitvækker. I 2019 er det 360 år siden.
Det er længe siden at Gammelby Grundejerforening har lavet en udflugt til København. Dengang var
temaet Christian 4. og alle hans berømte bygninger. Det var en rigtig god tur.
Jeg synes det kunne være en god ide at Grundejerforeningen arrangerede en ny ekskursion til hovedstaden,
og måske denne gang tog udgangspunkt i hvordan København så ud i Frederik 3.’s regeringstid.
Hvorfor hedder gaderne det de gør? Hvor lå de gader der nu er forsvundet? Hvordan var livet i de huse der,
på grund af pladsmangel, var knopskudt gang på gang?
John Holstein

