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Gustaf %IAdolf och kardinal Biehelien.
>%anskuHle lie~nnabaaPBa de t tre ttioariga kriget sista fasen
i en stor kris. son1 under mera an ett a r h n ~ ~ d r a dharjade
e
Europa. Dess forutsittningar Bag i den etionomlsitt-soeia8a
ornvak.s.ning, sonil de stora upptackterna vid n~edeltidensslus
medforde. Krisen borjade I Tysliland. i Siar1 l':s och h8.Iorihz
av Sachselis Tyskland Fran Tyskland spred den sig tB11 de%
vestra Eiaropa. H borjan av det f 7 Arl~~andradet
koncentrerade
den sig igen inom det tyska Biejsarriket. Den h r hzir till esa
borjan en kris iimora de habshtrrgslca arvlanden. Utbrottet sker
1618 i Prag. Men i det ogoillslicli Fredrik J', Beerfursien BY
PfatpBz, det evaiigellska Tysklarrds ledare, ~ B n n e r Wohnaens
Isungaflsrona, forvandlar sig den inre osterrikaska Brisen tH1I
allman tysk. Sedan lange r a r Tysklands katolska siates
sanimaiislutna i <en katolska ligan: AIaaimiBian av Bayern
lTar dess ledare. Ligan grep n u in. Vid Vita berget forlorade pfalzgreven sin rzyfbrvarrade Bnronaa hans Waiid och kurfurstehatt tillslogs Jlasinailian. Krisen valte irr till en allman
eorspeisk, d 5 @laristian I\', subsidierad av Europas ~ e s l r n a l i ter, l623 ryckte over Tyslilaaads grans. 9 e l e~aropeiskakrig,
som darnaed var H~iaugurerat,s l o k EQrst 1618 i samma Pragsom bevittnat dess utbrott.
Ferdinand SK, Tosklands kejsare setlan 1619, %.ar.den
sona genom sian starkt centraliserande, hhr~syxaslostgenomfCbrda politliil gav skoten 8111 det trestio8riga kriget, %'ad denna
politik p% hojden av utvecktlirig avsig var att s k a i ~ aett maktlge tysltk rike, sanalat under en Bqjsare a v hiasel Habsburg,
,Ollbreebt von %\'a%Bensteinblm- nnaailsnaanamen for dessa stosFaredlag i Sorholiiie deil 6 iiovember 1932.
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v u h a kejserliga planer. »T;gd behbves mera Pnurfeirstar oclr
furstar?» hörde m a n honom saga. »Varfor inbe er1 liejsare
lika rniiktig i sitt rike soan Spaiiielas och Frankrikes konungar
i siria?» H senare hiilflen av 1620-talet Uversx~~mnaade
%Tallenstelns 'hgrar de s6dra 6siersjol5anderria och JylPaiad, andra
ardelningar detacherades till Norditalien, X e d e r l a ~ ~ d c r noch
a
Polen. En liabsbaarpsk u n l v e i s a l ~ x o ~ ~ a 6;0ii1
r k l inom synhall.
FBrhalEandena tecknade sig s&rngcliet sazera hotande, sona den
spanska grenear av husel Habsburg samverkade med den Osterrikaska. Spai-siena var u~barafbrden spanska halvtin iiranu herre
Elver KcapeYn, Ililano, stora sarackor au Fraaalcrike, de spanska
Sedeslinderna; det var. p5 vag att Hzigga under sig också de
Iandstraclior, som skilde dess besiktningar fran de ke~serliga.
*iven aippe vid Ostessjbn skulle de bada makterna sanaïerláa,
e n kejserlig flotta siittas i skiijaa och operera samman med
den spas~ska.
Europas frihet syntes hotad. Tv5 makter kande hotet
star1;ai.c in a n d r a : Frarikrike under karcllnal Kichelieii,
Sverige iinder Gustaf Adolf.
Franlarikes ~=otsatsf6rhållande till huset Habsburg erar
gammalt; det var givet, d i mot slutet av rnedeltideir den siste
burgundis8ce hertigens siat, sonn I ett bre%%
bälte sträckte sig
fr5n Rhenmynningen lied till Alperna, upplUstes och vaxte
samman med den habsburgska monarkieii. I Karl V:s och
Fraris 1:s dagar iaom den f6rsia sammans88fningen.. Henrll; II
och Henrik IV fortsatte kampena. Kar 1624 kardinal Richelie~a
Bsin till makten, knstil han omedelbart aim till derina politik.
Han såg i kampen mot huset Habsburg ett Bi\~s~ilBB;orf6r
Frankrike. Runtom, dar haven inte var grins, %BgFrankrike
kringvgrrl av B~abshurgskahesitfaiinagar: en maktic angreppsbarriere, som flyttades ,allt n a r m r e . Fbr Ric%ieEBeaastod r f i
klart: barrleren maste ggrnornbrytas. h%enBhamge band de Inre
f6rhilIandena i Frankrike hans yttre rUrelseiri81et. Forst då
hugenotterna var i fara% med att d~ilca~ r n d e r ,La Korlaelle
8628 fallil-, vanla han denna. Angreppet sattes in i ?Jorditalien. ?i!ar laar den siste hertigen av blaniua avlidit, tog i
strid r a i s t Pie~saren och B;onrangen av Spanien der] fraaislce
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Gonzaga-Neïers arvet. I b6rjan av 1629, ~natfi viartern, %rmadde kardiilalen Louis XPII till ett tag 8vei- Alperna. Dain
7 mars cirerskred hata i spebsenl for slrn ckrna6 ?Ilonat Genilvre;
barrikaderna, som sparrade a l p ~ a g a r n a togs;
,
Savoyen trangs
eltt itagal forbunid med Franksilie. TIHI detta f6rbearad slOt sig
oclas; k'rban VIHI, Manfux och Venedig. Spaaaskio trapper
var PllbegrIpna i att belsgra det mrantuanska hurtidfastek
Casale; den spanske befalhavaren lát blasa till avtag,
,$langa ~ 5 n l a d ei cieftui Ogonblick en tippen k a m p rnellaiz
Frankrike och huset Habsbtirg, De inisstog sig, X5got s$dant h a r inte varii Riehelieus plan. Det stod honom klart,
att angreppet for att lyckas 1x5 en1 $ng maste siittas ii1 fran
den italienslca och tyska sidan. I denna Richelieus politiska
taiikegang hade Sverige siii g k n a plats. Alan 1i8rde bonom
tala om en ny sol, som steg vid Yaorisonten - ella nonvaau
soleil se levant h I'hosizon. Han tiinlite p5 Gustaf ,$dolt
k o t i ~ ~ n g eavi ~ Sverige.
Den svens1aa staten hade efter mitten s t r det 86. arIaundradet varit nradesliastad ear utvec?ditig i starkt expanderande riktning. Expalasionen lisade satt in OsieruR. Det
%ag i att hiir, d a r det mindre inotst5ndet mcitte, stora nya
elioiaomiska perspekliv Oppnade sig, men det lag ocksa I: ar$
det datida crerisl;a valdet helt var orienterat at detta Imall de sk5rasb;a laaadskapen t i l l h ~ r d eannil Danmark, endast e n
polsk korridor fcirmedlade Sveriges vag till Vesteshavet.
Expansionen bars snart upp av tanltear p3 ett svensskt Ostersjöa.5lde. Den forska stenen i detta hade lagts, d5 Eril; SHf
bemalatigade sig Reva%aned stOrre delen LP\' Estland. Gustaf
Adolf hade lagt de ngsta sheilarna. X5r KieIseBBeias h%i-B
stannade srid hoamom, fgiigades dela av vad hani har ~1ff6rf.
B a n hade st,ingt Ryssland franr havet. Sveriges grans gick
nu genom Ladoga; de trakter, dar senare m a r Peter byggde
sin nya l s u ~ u d s t a dS:t Petersburg, Bag ilaona svenskt onlai-8de3
lil;as5 Yngernmanlaind. Och s6der om Estland hade Livland
och stora delar av Yestpreussen kommit att tll%lrOraSverige.
De var .i7unna i strider mot Polen. Striderna fortgick cji~?iri~~
i sl~itct av 1620-talet, Tid alla de stora floderna i ostar,
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N e m , Sarsva, Diina och \J1eichsel, låg nu svenska tullhus;
Rysslands handel till Lrkraina, Polens till Svarta havet scla
Karpaferala beskattades fran dessa.
Iblana h a r ofta stUSJt sig fr4.agaa1, vilken roll 5 ena sidan religionen, a dera andra politåkear hade i Gustaf Adolfs lirágsf6retag. fltf Ir sakert: S ~ c r i g e1 hans tid r a s italt i en stark
statlig expansion; lika salcert oeP;så, att den násta Iiink, som
H slutet av 1620-haiiet låg niirrarast att lagga i11 I kedjan av de
svenska besittningarna kring Ostersjon, o a r BBdermyain~ingeli.
Men nar Gustaf Ad011 narniade sig denna, mötte han dar
TTaPBenstein. Nordtyskland %ag under TTalle~iskeinsmlllt5rdilatatur; hans h i r a r var i fgrd med all belagra den, enda
punkt sorn srinata trotsade: staden Stralsensad I Pommerla.
Fienden r a r har som araest alltid papisten; m a n underströk
detta, Det uteslöt h a r lika litet som annorslades, a%%
det var
statsraisonen, djupt f ~ r a n k r a di h2ndelseutvecYilinge~~s
tvang,
sona satte vapnen P ledarenas hand. Gustaf Adolf siinde en lijelpImar till Stralsnnd; lian slöt förbuiid med staden. Bjalpharen
tvang \I'alleanstein att hava belagringen. Man hade darmed
iisre~aP baocdeaa Ett ett Casale,
Sadan var slkeiationen vid 16246-talets slut. Frankrllne
och Sverige a.ar hotade av sarnana meakt, redan i f ~ r p o s t falatriisagar med denna. Det låg P sakens natur, alt de fira.
eller senare inaste finna v a r a ~ d r a . Hic%leSleisi-nade redan H624
tagit ett initiatir I derina riktning, ett annat 1627, Gustaf Adolf
ett nytt 1628; alla tre hade strairdat. Under Bryeket av den
tillspetsade siltiatianen sökte kardinalen n e i &nyo anslutninig
till Sverige. I hans narmaste omgivning befann sig eni friinde
till honom: Herctile de Charnac6. Denne m a n hade tidigare
i Polen tjenat uaader Sveriges fanor; det var genom %ao~aom
kardinalen I627 kriitt i firblndelse med Geistaf L4dolfa Charnack fick n u - 1629 - ordres att atervanda till honoan.

SpCarsmåHet on1 huset Habsburg dominaerade den poliais%;a horisonten 1 Europa, Cbarnaci. kunde inte mottaga
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en mera betydelsefeil1 uppgift 5aa den han mottog: sista %Grberedelsen "o. Itisniangen av det stora spharsrn&lei. Han hade
att farma dem svenske konungen ilal att % f6rrbennd med
FrnnBrBke upptaga Biampen mot huset Habsburg.
Xlena innan detta var 1n6jligt, kravde et1 annat spörsnami9 sin Itisning. %<rigetmeilaz~Sverige och Polen fortgivk.
Gustaf Adolf nniste frigöras f r i n detta l.
Det fraimska siindebudet mötte Gustaf Adolf p i krlgsskadeplatsen i Pretassen, Han inledde en fredsmedling,
Freds~nedlingen lyckades. Den Grde bösten 1629 kil% skiiles t h d e a i Xlbmark. De svenska segrarna över Polen satte
sina frukter, Polen erkande Sveriges innehav ay LbvPand
och delar av Prerissen; det sanktionerade t~lllkmpptag~ala-Egen
vid T~eic51selmy11ningcn~I sjelva verket skapades redan genom de stora tea8larna k-nar en i r ~ g gekonomisk grund f6r ett
svenskt krig i 'Fysk3arrd,
Med stillestindel hade Inan natt frana %ilahita\~1dsla6sssnalet. Lag aven har et2 restnlita.8 inom nara racbh5lP"o
De $8da maliterna hade salnn3a m2Ar att tra8itairnessIgt
binda rarasadra vid de egna s-ftena. Utkasten till fi8rbunds-\.ilkoren gavs arr Gustaf Xdoif, - i stiiB8es har infhr frBgaw
om de mal och medel, som f ~ r e s v i i ~ a dden
e ene och den
andre :!,
Ssnm mål bee'l;aaas sig %r b i d a i deieos n~emorialoch
Pnsfruktisslaer ett och samnlaai att hryta husel H:i&sburgs
T.

p

-

De diplornatisl~aforbiildelseriia rnellai~Sverige och Fraiil<rii;i 16291632 iii tidigare narrnare beliandlade a v Fagniez, Le pkie .Tosepli et Richebicn,
f6r tiden till fördraget i Birwaide a r L. STeihril! i I>e cliplomai, 558-393,
tislia förbindelseraia mellali Sverige och Frariiirilie 1629--1631.
? Alileil ocli rnedleil sadana de tecknade sig rid förina~idliiigarnas
början
d sre~isla sida frarngar a r tv5 h:~iidiiilgar, uppsatta a r Axel Oseilstieri~a,den
ena betitlad: Fiiiis seu scopus, ad rynerii foedus iiziri debere videtiiï- deil a n d r a :
6:oilditioiies foedeiis. bada tryciitn i Asel Oxenstiernas Skrifter ocli brefvesling
E: 1, 536-538.
Den fraiiska regeritigeiis st5ndpunIat möter i dess iiistrulctioner
for Chariiaci. friil senare cleleli a r 1629 110s Siri, Ileinorie recoridite V I I ,
167--170, och i J1i.m. de Kiclieiieu \'I, 397-398.
Den på senare stallet refererade instrulitioilei~, daterad
I? ocli utgöraiide svaret på Get f i i n si-eiisk
sida frainlagda förbiiiidsförslagmt, i Arciu. a u s aff. Gtrangeres Su6de I.

'"
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maktshaIIning, Kterstalla de tyska standernas fri- och riittigheter, alerge handeln dess frihet. HSe"stnlnngar, soan 1appfi3rts
vid i\Tordsja)r%,ostersjon och annorstades ialader kriget, skulle
nedrivas, de kejserliga besättningarna dragas nr riket. Till
synes var h5r allt enighet. Men si snart det gallde en utIiigg~aPngav ad det alBm5~1na B~~nebaa.
i enskildheterna, var
Richelieu sch Gustaf Adolf p5 Tar sin linje. Rlchelieu kunde
i i s k nog inprenta hos siam diplomater som en fundanaentalsats i sitt politiska program: att styrka de tyska siiindern-sas
sj2BvsP2nadHglaet9 utnytfja sö~~driragenmeilan katoliker och
protestanter, halla partierna i jemvikb och samla dem p5
gemensam front mot huset asterrike. SIen skulle detta Pockas,
var det nësdviia~digt att tandvika allt, som kunde binda den
katolska ligan och dess ledare hjaráin~illan av Bayern avid
kejsaren, och att tillfgsrsakra de %irra vissa garantier, Ligan
maste pH ett eller aarnal satt garanteras vad den i 6gonblkBiet
innehade, framför ai%thHasimilian garanteras den stora spelvinsten i hans Ilv: Pfaialz och B~zrfurstehatRen. REehelieu
gick liigagre. Ban s.iEle ge f6rbundet ocksa en tydlig udd mot
Spanien: iiven detta skul%eutrymma de platser det irnnehade
4 det tyska riket. Det iimgick vidare i 1;ardinalens planer, att
den katolska religionens stallning inte fick f6randras p i de
orter, som komme soit ge sig eller ertivras, och att dera ];aBolska belianamelsexa skaille fritt fii ui6vas aven dar den tidigare
inte varit erliiind. Gt~staf Adolf Pikande inte f d j a sin motspelare 1 detta. Fran första början hade restitutionen av
Pfalz till Fredrik Y sialt pi bans program. Spaniieaa ville laan
alnmdvika som fiende. I religl8sc~ilng hade han en f6r tiden
vid, tolerazit syn. >%ensom statsman sBg han politiskt, Bana
var varken sinnad att fastlasa de politislit-e%sorismiska%rhgBlanden, som lsatolsk rea%;tio~mgenoaa1f6rl p$ protestaniismens bekostnad, eller att ge den katolska propagandan öppet
spelrunn och nya resultat.
%15%enf6r det fGrbaind, som skirale knyta Frankrliie och
Sverige saïaiman, divergerade s58randa skarpt. Bllen diuergenserna Tar Itnappast mindre i frEIaga om de aaaede1, med vilka
syftet skulle HIAS.
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RBchePieu sag hgr allt efter enkla, klara linjer.: FranBiri%<e
s~absidierair Sverjge; S ~ e r i g efor iirigst i Sysliland; det bevigja, delp katolska ligara tilltriide t111 forbu~adei,sin \.anskap
edler i varje fall neutral-tet; forbundet racker k-iss tid, hogsl:
se\: &s. Vad innebar detta i det vásentllga? Den tidens
folliratt hade I m h g a delar en beit annan aceentuerln~ga c
den moderna. E n star kunde understodja era aronarr med
trupper eller penningar; det $eho.i.de darfor inte intrada
Iirigstillstand anellan deil slak soan ianaderstodde och den stat
mot arilkrn understodet auvandes. IIed asadra ord: Girstaf
Adolf - det var den irnderforstadda meningen - skulle
tagas i Frankrikes Lienst som e n annian HegosoldaD: medanm
Srerige agerade framme p5 scenen, skulle Fran%;rilie sta i
kulissen. Det subsidiebelopp RiclieBPeu erbjod var ringa,
250,000 rdr, hogst annu ett femtistal. tusen for ar. Han
krii%.de vidare %orbinde%se
av Sverige att hiilla 30,000 man t611
fots, minst 6,000 -la11 hast. Gustaf Adolf kunde bka litel som
ifråga om naiHen folja Eiche%ieiii hans iankegang om medieaa.
lTad han x~i4leoch ansag nisdv5ndigt var att \?ida mera efSeBtivt binda Frankrike vid det stora foretaget, Man marker det
redass fran Grsta borjan i fordringar som dessa: ingen ay
de fosbundxne tanderhandlar aiaed fiendeni och fattar besIiau utan
nned samskimmigt begivande, ingen rred9agger vapnen lorr;u-u
malet biivit nBtt. Bet avsags hár inte eardast kriget i T?,aBland, utan ocksa Frankrikes kl-ig i Ilalsen. Forbundet skeille
sacka, bills syftet Yar ~ u n a e l .
Det syntes knappast, att ett resnltat a\ Charnaccs forBsanadIingaa k u n d e ligga inom risra rackhall, Forlsandliag
Biom ocksa at% aviosa Sorhandling. De drog ut f r i n hssiera
1629 till borjara av 1631.
De forsta forhandlingarrsa fordes redail iPreeassen. De fl?!tades d a r i f r i ~till
i S ~ e r i g eforst
,
tIII Cppsala, serlare ilHE Tyesteras
Grnildlaggai~de för historieii o m dessa föriiai~diii~gar
ar Gustaf Adolfs
inernoiial f6r de sr-eilslra liornnlissarieri~a l 6 2 9 "iii st. T.., tryckt hos ITeibuil,
i i--75, olika iilliigg f r h i bada sidorna, tryckta eller refererade srnst, 1443 passim, s a m t de alctstyckeai, i vilka förliaricllii~garilnutmyiiiiatie m a r s 1630,
trj-ckta i S ~ e r i g e s traktater med frammaiide makter 1': 4, 1-13-110.
De
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Redan vid d e G r s a sammaniaGffandena htisten 1629
gick Gustaf Adolf iri medias res. H9ardinal Richelieu, %kl
efter Charnaces berattelse hans ord, brukade saga om v e m zianaerirsa, att det var folk som garna h011 sig hen~n-iaP hamn
och skicliade andra u t i starn~v5dref f i a . sig; var det h a r
fraga om nggot SikrnandeUIen kardinalen tog miste, Gustaf
Adolf stod inte att liöpa. Hapr stallde under f ~ r h a n d Bingarnas gang noty yrkandet, at2 arzgrepes h a n p5 grund av
det Syska Hirlget, hade Frankrike att betrakta angripare11
ocksa som sin uppenbare fiende, och sliP%eFrankrike fred i
Italien, hade det att Tata en tll8rack%igh a r rycka in 4 Khenlanden. Charnacg ftirklarade sig h a r sakna fulHrnakt. H a n
s6kte unada~~flykte~.
Hann skall ha sagt: en fransk har a RhenBanden betyder fredsbrott med Ligan, Gustaf Adolf skall ha
brusat upp: ))Jag ser, att den som inte 29 viin med Bayern,
inte heller ar det med Eder)). Bararus incerius arnicus
))Bayraren osaker viin» - hördes bet från de svenska kommissarier, som arar utsedda att fi5a.a f6ïhan-idlisagaraa.
Vid sidan om spörsmilel rhirande Frankrllces aktivitet
i kriget tradde sp6rsmaHet om subsidiebeloppet. Charnacé
började I Preusseri nsed ett bud p5 400,080r d r "r 31630 allt som allt, >Ian förstar skillnaden i standpennkt, n i r Gustaf
Adolf p i svensk botten gjorde mobylcandet: 6061,000 r d r f6r
1630, minst 400,800 r d r f6r varje f6ijande krigsair, tills syftet
med Grbundet blivit natt. Omsider stannade Char~aacésbud,
med en fraktattid onam sex ar, vid 300,0063 r d r Grligen. F r i n
svensk sida f6ll ordet: med ett s8dant belopp Isckar man
inte ens en greve alr hlansfeld P kriget.
I spörsmHlen om Pfa%z, Spanien, det fixerade a ~ t a l e t
trupper A svenska sida11 stötte m a n ocksa samrnan. Gassiaf
Adolf f6rrlilarade bestamt, att b a n endast ville Pemna Maxinziliari av Bayerai i ost6rd besittning av vsid sona t11Pksm
honom med
ratta. Spanien fick inte stötas fkir he~viadet:
sretislia protolcollcii över forhaiidliiigariia " , 2 ocli '"I?
st. r, 1630 ar publicerade Iios Weihiili, 79--84, C1iarnaci.s depesclier smst. i referat 15-44 passim
(jfr JIirm. de Riclielie~i ,'I 123-157,
VI, 398-414).
- ProtokolPeii ocli
depescher~ia 5;. självfallet endast berättelser on SiäildeEsefiPrloppct. Deras
iriiilv5rde Sr att prova p% akterna ocla genom inbördes jemfösclser.
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det stvede mot Sveriges handelsiiiiressen. Att fixera antalel
trupper var att kranka den egna v5rdlglaeRe~~.Diirernst gick
Gustaf ,%do%imed p i at"LP,igaiioch Bayern bevluades vanskap
oclm neaatralitel, men lian kravde i s i 8 1 1 en motsvarande
utPAste$se fria1 deras sida, I religionssaken ville h a n endast
förbinda sig att handla efter det tyska rike-is konstitt~thoner
och recesser.
Trots alla inenlngsski8djakblgheler lyckades det t491 sist
Chariaa-c! s c h de svensloa kommissarierna alt i bregan a\mars n6 till esz sliriftligk fixerad Qrerensliommelse. P i Bmse
h219 drev f6rhAllasadeasa 4 denna riktning: Frankrike mötte
viixaiide swirigheter i Itallera, i Sa~rrigevar det tyska kriget
sedaai slutet av 1629 en beslerteea sal<. Oa.erens~.aoi~nme~sen
gallde
de ~PktigcareHmusrudpraiiiBiterna: förbundets andamal, mera endast mera allmiint fsrmnlerat, de 308,080 rdrna i subsidier,
reaigloaisfrigans lösnl~ig efter det tyska rikets Bonsth%ntio~aer
och recessel-, Ligans neutralitet alnder vilker av reciprocitet,
de ses aren sasom tid fOr f6rbu~idet. Till denna Grerenskommelse skulle sluta sig tv5 delilarationex.. Deil ena inne115llarade vissa ~l13iorfor diet t-ska krigets igangsakta~~de
och
fiaHlföIjan~de, den andra eri försakran osra att ett sa-ensid
siindebud p5 sommaren skealle a ~ g till
5 Frankrike och medha
feil%ma&tatt sluta i de punkter, som lernnats oavgjorda.
Oveseaiskommelsen Iilosom deklaralionerr-aa biev uppsatta.
De svenska kornamnissarierna taiiderskrev och sigillerade. 5'Jeaa
i den firsta deklarafioneii hade de latit insatta, att Gristaf
Adolf, sedcan hara överf6rt sin har BIYB Tyskland, inte skalle
vara skyldig fortsatta kriget, om inte subsidierna h6jdes till
ett belopp som 1;aiiade anses mera avpassat efter krigels slorlek, i den andra, sadan den definitivt blear, att vare sig m a n
4 Frankrike Itom överens edler inte, vad som redaiii sIuiits
sl;uI%e bli orygg1Bgen bestiaidande. Xiir dessa deklarationer
"relades Ckaarniuce, viigrade hala sin namnteclining och s?gPElering. H s,jeHva -verket Siiande l-aan inte annat. <herenskoanrnelsesa sprang stiaader. Bakom skyrniar ett ingriparnde av
Glistaf AdoBS. 9 det avgQrarade 6gonbJickel h a r han, s ~ m
huri skrev till sin laansler, inte velat »PörobBigera» sig fil1
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»konungens i Frankrike neatnm och aablbri~lmallenast for
are tunraor guld».
Varen och shorre delen au sommaren 1630 forflo9
Clsarnace uppehol% sig under tiden i He%sirmgor. Hala fortsatte dar sina foshaasdlingar med en svenslc resident. De
blev fruktlcisa, lika fruktlosa soria de forhandlingar ett svenskt
sanidebeid samtidigt hade med Richelieu i Savsyen l . Forst
in a j~zni mottog CB~arnac6 iiya instruktioner, Vas Gustaf
Adolf befann sig, r a r tri~elaktigt. Charnace falin Isononla P
- Stettin.
Sitrnatlsi~en var nau eri helt amman an tidigare. L h g t
uppe i Sverige hade da den svenske konungen mottagit
Frankrikes ritsandnilag. Han hade dar avvisat de forslag,
som ssalldes. X u stod Gustaf Adolf p& tyck jord. Han hade
ensam tagit li~ilialiivet mot kejsaren; han hade gjort det,
tryggande sig till sin armé och till den nya Párigslionst han
skapat. De forstca framgångarna var vunna. Redan fore
Cl~arglaeksankomst hade Pornnserns hrivudstad Stettin fallit,
Gustaf Adolf stod i ~ l d borjan av det stora kriget, p5
frammande botten, helt utan hundsforvanter. Skulle han nu,
inte visa sig medgorllgare?
D&r *.ar forst subsidiefrågan,
Wichelleu hade 1 sin nya instruktion aiai%igenhojt budet for
arera 1631-1633 till vad Gustaf Adolf begarti 400,000 ï d r for
varje ar; endast for 1630, som var ~ P P P laalften fosbi, vidholl
han de 300,008, ?den han faste n u som vlBkor, att vad ksraungen kunde erhalla fran annat hall skulle iterbaras. Gustaf
Adolf avslog. Dar var vidare frigan o m Ligan och Bayern.
Frankrll;e begarde nu, att en siiriftlig forsakran sktalle
avges till Loriis SHHI: orubblig vanskap skulle %H%IerYsannas
Ligan och SPaximmmilian, forntsatt som Gustaf Adolf begart, att
dessa tillerkande honom sjalv detsamma. Charnace skildrar,
h ~ a rGustaf bLdolf9 d5 kravet framstal%des,brusade upp demesuremeni - ~iille man nu ocksa ge ho810m Louis X111 till
p

\VehtxlI9 45-55V ~ i i s t l i a h t i o n e iior
~ CharnacS 1630 " o i S r d i . a u u a n 6trarigeies Siiede H,
354, 397; jmfi' 315, sai~dehudetsredogorelse for EorlinridIiiigarlias gHng
ti-ycbt
hos iCTeihulP, 85-90
l
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garant h r ett 18f%ehan avgav? *III verlden sliuliie veta, att
etit ord av honom betydde mera a n alla konunmgars kautioner,
Han fordrade, att Ligan sliriftligen avgav cn vailskapsdeklaratiola; han gav tre manaders respii. for dess utfardaaade, 1m1en
airider dessa $BcPi Ligan inte foretaga nigot fientligt mot bonsm
och hans anhangare. Ett arnytt tvlsieamne, karaliterlstiskt for
tiden, kom till. HicheEHeu hade gett ordres, att Louis XHEI
sl,aalPe niurznas fors! i bada exemplaren av den blilande
forb~niidsaliteii. Det am-~otireradesmed att Frankrikes kosmung
hade rang over alla krastenhetens kungar - kungen av England Bemnade honom efter iiågra ceremonier forsia platsen;
detsamma gjorde i al%sin ambitiosa fUfanga aven lioriungen av
Spanien. Gustaf ,$dolf blev s i r a d i d~ugseia v sin sjel~lcaamsla.
Hans ~aaaderhandlare skall ha genmall, aft en Bionlang av
Sverige k u n d e det vara 1PlngilBlgt arad andra gjorde; konrm~-agesn
fordrade att namnas forst i det exemplar av traktaten, solal
sliulle overlaaranas till Lovas SIII. Endel-haaidlarcn skal; Baa
tillagt: den ganaale kung Gosta s l o t e ~ ~ g i nforbu~sd
g
med
Frans E ; det skedde mimd der samma former soan Gustaf Adolf
ama kraarde, )~PlaiisJHajestars J ttersta vilja?)) fr8gadc Charnacé".
Aldrig nigot forbziaad under annan form, fo%Bsvaret.
IlJeningarrra Tar fortfarande 1 hog grad divergerande,
Ensam, p5 tysk mark, var Gustaf Adolf densamme sonn forr
Hans planer var fast lagda. Charnace bler avskedad i oriiid
Gustaf Adolf vagrade ~ O E B O till
~ I och med den mllitaresl;ori
hala Degarde for att i trygghel kasrsna bege sig till krirfurstarna
av Brai~denbbiirg och SacBmsen. »Skada», horde CP-sarnace,
alt laoriuiagen sagt Diil fransmannen E sin o m g i ~ n i n g ,»att
soanen alls inte a r HiIc sin fader. Om Henrik IV Be~at,s k ~ i % l e
m a n inte behandlat mig som inan n u ger».
Fr511 Steftioa gick Charnaces vag, trots deal yagrade
militareskorten, 9111 de brandea-iha~rgska ocia sachsiska kurfearstarema. Mans uppdrag var att f5 dem 3H
i R akt sluta upp
\ i d sidaii aa Ligan
B;_ejsarei~.Hari fann dem b5da Xika
kibenrnodigco, inbegripna 1 aladlosa kunktalioiler, JlissnzodIg
fortsalte hass vesierut
DA nCidde Pmonoanr unsderrattelsela, att t v i kurirer frSn
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kardinalen laaskeppat sig B Amsterdam. Mara beslöt a~-\ra%%a
deras ankomst I Hamburg. De 1nedf6rde nya irastrtnktiones
tH11 honom. Vad som I5g bakom var den iindsade politiska
konstellation, som inirait hcisten 1630.
Somrnaren dettra. ar hade en kearfirrstedag sammantratt
i Regensbkirg. T111 denna li~~rfurstedag
hade Frankrike sani
en ambassad; dess ledande man var piire Joseph, laapuclnerinunken, Bicheldetis li6gra hand i r a d som rörde Tyskland,
Kiirft~rstarna tvang Z Regensburg kejsaren att avskeda sin
&l%herse.-Blbrecht von ITaIdenstein; hans soldatesk kiade %ange
nog aatplundrat rikei; haams planer hotade detta B dess gamla
form med undeugisrg. Ranke har sagt i erx Iziin~delseav samma
slag som om man tvungit konungen av Frankrike att a ~ s l i e d a
Richelieu. I allo ett 1a~ider1lg.tödets schackdrag: Itort "rub
hade Gustaf Adolf landstigit 1 SysBclancl, Men Burfarstedagela
i Wegensbi~rghar ocksa betydelse åt annat hall. Den franska
ambassaden lyelcades a\-eia att astadl;omma en uppgörelse
mellan FranPcrike sa%alcqjsaren I den mantuaraska arrf6igdsfragan. Fra~mkrlke h e m f ~ r d e har segern. Samtidigt hade
emellertid iappgiPreasen bunidit dess handiilagsfrihet -- siindebuden hade i den traktat, som upprattades, uppgivit varje
Grbindelse mellan Frankrike och Itejsarens fiender. Desnna
bestamrraelse var ti8%kommen efter begUrun av krorfurstekollegiet
man Bian rnlsst5nka, att den stod' B ngra sammanhang med kanrfusstarsaas gencmdrlrande av FTTallerssteins
aarsattning. Ett Tar klart: klleve det kant, at&Sverige och de
andra aiitihabsbilrgs8ia makterna psisgivits a%.Frankrike, r a r
hela Ric&e&ieusi~trikespoIitlska systern med dess udd mot
kejsaren Imoiat. Salaen blev karid. Ett ryckte n5dde Ricáaelieu,
akt Giastaf Adolf redan tagit sitt parti och fbrEiandlade med
kejsaren, I detta ejgosrblick Iiit kardinalen Lonis SIE1 desavouera sina siindebud I Regenshurg. Traktafena i Regensh~arg
blev aldrig ratificerad,
Iirstuuktisnerna Eior CHzarnack Ur framgSngna ur deianaa
situation. Den 32 olotsber k630 kom tunderrattebsen om
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traktaten till Roanne, diir Richelies~uppehull sig. Samma
datum bar de insta-uditloner de tya Icenrirerna waedf6rde. De
inledes sned, ab8 traktaten i Regensbiarg, alldeles sarskilt artikeln oaar tippgivandet av Frarakrikes alliaa~sermot kejsaren,
a r tviiitemot Louis SHII:s ordres. De bernyradigar CBsarnaeé
att sluta f6rbtiipdet med Sverige p; de viikor Gustaf Adolf
fhrdn-al
Chaa-izac6 mëatte den svens%cekonungen i Biia-walde, ear
liteii ork i slet norra Braaadenbssrg. Traktafen brakáes haoden 13 januari 1631 utan allkfii. stor svarlghet B foran, Louis
SHHI fick trots prejudikaten se sitt n a m n f6rst endast k det
ena eseanplaret. b;'örbs~ndet skalle raeka fran den 1 anars
1631 'LHIH samma dag 1636. För det fijr-egaende, silar&%rflutna Sret anslog Frankrike 300,000 rdr i krigskostsaader;
det arliga subsidiebeloppet saktes till 400,000 srtass alla avdrag, Sin f6rbindelse om viirzsliap och ~aeuh-i-alitet& r Ligan
Iornaiiierade Gustaf Adolf sa, att h a n ritstiialde denna B,oois
XIII till behag, under förutsattning at%en likartad iststidides av Ligan, och att denna ~ a r k e z r 6ppet eller hemligt
vande sig mot honom ocla hans anhaagare. PfaPz berördes
inte; kikaliiet Spanien; men Gustaf Adolf ansig sig nu
kunna sj~eeificeraarméns storle1.r. Rkchelieu hade f r i n början begiirt, alt den ltatobska religioneizs st5linirig inte inek
andras pi de orter, SOWL koname att ge sig eller erövras,
och att liatolslo be8~5nneise fritt skulle f: ut6eas iiven dar
den tidigare inte varit erkand. Det enda Gustaf Adolf
hiis. medgav varS att slesa fria religionsutövningen f6r den
HiaioBska trons bekannare or~abbzitIick klest3 dar den redan
fanlas. hIedgivaiadet inkraktade inite p% protesta~iáernassiallninag i ö r r i g t ; det i7ar det minsta, med ~ i l l o c tWici_pe%iean
kliisde
n6ja sig, OGII náSdv5ndigt f6r at%i kalolikerraas iagon ge ett
!Grsonande drag a t k,ardinalens handlilagssiitt, isar han triidde
i f6rbimnd med den protestauztiske konungen. I öi.rigt f6rbasid
Instrrilitionsn i drcii. aux aff. étrangEres Suede i, 419, refererad Iios
Weib~i11, 66. Traktaren i Bar\\.alde med bilagor seiiast tryckt i Sveriges tralliiater med frasnmai~de iia al ii er %': 1, 138-412.
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sig Gustaf Adolf som fförut endast tlil att i religionssalien
%laaad%aefter det tyska rikets Erordningar och konistitutioner,
Den 4Angci underhandlingen hade ngtt sitt slut. Man
har sagt, och det upprepas inriu alltjernt, att bestammelserna
var i-sngefar de som Frankrike fr5n bbirjan skipuierade. En
konaapron~issligger alltid i dela fria f6rPaandIingenis vasen; s i
ocksi has. Men B~r~vaKdetrakaaBeazaateninnebar smagot I-ielS amnat
511 vad som f i i n bBrjaai fsresv5vat Riclaelieu. Gustaf Adolf
hade varit den som uppdragit grunaddragena ftir f6rbeandet;
haal hade energiskt fasthallit sina syflen och i de punkter,
som var de viktiga $tir att geilomfira dem.,,i stort sett genomdrivit vad han ill le.
Det hade varit Richelleus mening, att grdraget s k n l ~ e
hemlighil%as. G ~ ~ s t aAdolf
f
behövde dess ofYenbligg6aande.
Viildigra lusteldar %lades 1 Iiigret i Rarwalde; Bnanorierna d5nade. Genom flygblad %atkonungen underratteBsen om vad
som I n k g f i k g5 ut över Europa,

Geistaf Adolfs krig i Tyskland karakteriseras, som det
ofta fsamhailHlts, strategiskt av att dela svenska armden metodiskt tranger fram under besittniragstagane4e av Plod11qje
cAer flodlinje. IYallensteins ra~sittaringpå kurfl~rstedageni
Kcgensbearg f6rde ' 1 1 1 1 ~ den
~
katolska Ilgarss general, E spetsen
ocksa fia. den kejserliga stridsmakten, Nigon tid efter Barvalde franryckte Gustaf Adolf denarie den forsta flodlin~jen,
Oderlinjen; slaget vid Brelfenfeld i september L631 tryggade
också Elbelinjen a&Gtasfaf Adolf. Fsin Breitenfejd giclr den
sïeibske Bsnraráge~svag genom Thairingen 8111 Main oela Rhen;
det gid1de rabi, som iaan uttryckte dei, att ))konjugera» de
begge floderna. \'id 2rsslaiftef 1631-1632 stod G~staLXdo%f
1 Malriz, dSr de sarnnnanaflyter, Han hade a&kt fram ii19 den
Iiatolska ligans I i u r e ~ d o ~ ~ ~ r i iHan
d e . stod vid :ngangenn Bil%
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Bayern, mitt i de trakter, vil%aaFrankrike betraktade som
sin e~entligakiitressesfer,
%n genoingripaiide ferandring i den aliiniinna politiska
sifesaiionen var darinmed inträdd. Deii förde med sig, att
fsggan o m Ligan igen lionn p& dsagordningen~. Fragan hade
diskuterats i Preussesm, Vesteris, Stettini sist i Barwalde; viikoret f6s vanskap och raeutralitet hade i dela s%ntligatraktaten blivit en f ~ r b l n d e l s e av Ligan att varken iippet eller
hemligt angripa Gustaf Bdolf och hans anhangare. Men en
sadan förbindelse hade aldrig avgivits. I stallet hade T113y,
Ligans general, angripit. Och smu hangde d6dsbste-t bbver Ligan,
Det lag, sasom tidigare betonat, i RiclieBie~isutsiliespolitiska
sostern -- som sjelya dess k a r m -- att Haalila protestanterna
och Ligan i jemsikt och under Fraiiiirikes egid samla dem
mot huset Habsburg. ProLestanterna stod inte lal~gre att
samla: de Iöljde Gustaf Adolf* Blev Elgan slagen, stod hela
sistemeb i fara. Fanns da ingen l ~ t ~ aattg i sista stund W
Gustaf Adolf tail en neutralitetsf6rlrlaring "r Ligan'?
Gustaf Adolf höll ho\-lager i Mainiz. Alan har jernfi5rt
laonom aned Xapoleon i Erfurt 4808. Tysklands frjrstar och
adel, diplsma.ler fran alla kanter av Europa traragdes ~ ~ a a k s i n g
honom. FranPirike sände tre ambassader med endast dagars
mePbanrurn. Det röjde orron och iingslan hos bt~i~dsfCarvanteii,
vidden a%-de intressen, sona stod på spel1.
hlelclmáor de I'lcle, protesharatis%;adelsman i fransk tjeiast,
Iiom "rst.
Gustaf Adolf motsalte sig Bifia litet som tidigare
en a1eutraBitetsf6rIc1aring~ Ilenm laan stallde sina v i k o r : Ligan
skerlle uppge a91 fientliglmet mot honom, dess trupper fic;%s
inte mer iindersttadja kejsaren; de sligalle avdankas. Den
niiste som kom var Char~iacé. Han Bioan fran 5IasiaajPlian av
Bayern. ERer att i oandlighet ha viigt »pro et contra)), efter
att ha inhemtat sina teologers, hovråds s c h generale1:s mening
hade i\.%asirnhliaim»P Guds ilaaman» se11 »mot sin vilja)) bekant
h F o ~
det foljaaide jmfr Dsoyseil, Gustaf ,lclol& II, 472 ff., E'agi~iez, II,
579-56.5, Johannes Paul, Gustaf Adolf, III, 1 5 ff. samt i dessa arheteii citerade
haaadliiigar och historisk litteratur. Darjemte liar alttstyckan i hreli. nux aff

i.trarig6i.e~ begagnats.

(C) Scandia 2008

98

www.scandia.hist.lu.se

Lauritz

MTeihi;lY.

sig till a~eeatralitetengealtemot Sverige. Iánrfterslarna vid Rhen,
"iiingda mellan sliöldarrra, instamde. Charnace framlade
MasimáBians -ilkos för Gustaf Xdoit De Innebar, att före
neutralitetens atatagande allt som berövats Ligaam skes8le restitraeras, garantier %er?-n%ias
för framtiden. Man Laonde saga:
eva segrares viikor till ear besegrad. »Uteslutet)), 611 Gustaf
Adolfs svar. Sist - den 9 januari 1632 - Bom maa-lilsen
de Brezk, Richelieus svåger, Tjugofem franska iidlingsnr utgjorde hans soit. Han %Hd<Gustaf Adolfs x-iEkor clut%Igboch
och skriftligt fixerade. Konungen medgav nit vissa ~ ~ a % a ~ r e
restlttrtisnen.; f r i n avdankningen undantogs 10 12,000 man;
de sIaeagBHe f6iniiiggas I smiirre grnpjer, De erasrgelfskes omraden f Nedersachsen skulle utrymmas och aka-staSBas B
samma skick son1 f6a.e kriget, Konungen asyFrankrike skulle
garantera Bayerns och 1,igalis neaxtra"aiet,
Man baser i RSchelieaas memoarers des rudes csnditions,
tunga .i~ilksr. S a r d e blev f6"örelagda de Breze och Ci~arnace,
paiotesteri\de de, Men Geastaf Adolf Iiit sig inte rubba. Det
beviljades en vagenavila p$ fjorton dagar, senare firliingd
till tre veckor. XentraEItetsfriga~a skulle ordnas eaaider
denna,
Neutraliteten %.arhbaveadfr~gaasi JPaPnz. RIen med denna
friga san1manv5vdes i det diplomatiska spelet r"iprs8k fran
Frankrikes sida att f8 Gustaf Adolf avliigsiaad frgn Rhenlanden, den franska intressesferen. Redan de 1'Isle gjorde
ftirslag i denna silitniarg. Charnacé och de Brezé hade ordres
att s6ka firma deil sreraslae koilersgen att 6verlemna M a h z
och erövringarna rester om Rhen till de katolska %curft~rstar~ra
elPer till - konungen av Frankrike. Ambassader-eïna fercle
detta p& tal. Elsass, sade de, hade BilfhiBrt Frankrike sedara
Dagoberts dagar; Rhen var Frankrikes gamla grans, antiquz
Gallic9: fines; Sverige kunde hiilla sig skades86st i Nordtyskland. Biiftiga u p p t r ~ d e nf6ljde. »Jag a r %coeiamen>j;
doc%
svaret, »som protectsr, i n t e som proditor Germa~hmi~~,
Det
senare hot on2 att LoaPs XIHH var p5 vag med 40,000 man,
Gustaf Adolf skall ha replikerat: »Eder konung har inte av
n6den s i mycket folk Gr att s16 mig. Hade det hingb p2
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rmangden av folk, hade det Inte varit jag som slagit kejsaren?
ulan han mig. Eder Bolzung drags vart h m ~ 1 1 1 ,endast
akte han sig at%Bsna~namln aria6 %r nara, eller han har
att viinla en rencontre med mig». Gustaf Adolf stod inte att.
avkigsna ear deil franska inkressesferen.
Cader den v a p e n ~ i l asom B~eviljats,anstrangde sig den
franska diplomabien ti3B det yttersta. De franska siindelisuden
beordrades altt gUra allt f6u att f5 ~eestralitelsvilBgorenmildrade; aals9ogs ne~~.,ta.aliteien,
att draga sig tillbaka. Allt G r gaves;. Xhasln~llian al7 Bayern Ielbedtimde hela stiiilningen
och tog i det avgarande ögonbliekel. pi sig att s: fast vid
sEaa urspr.~angliga vilkor. Bans spel avslGjades, da Gustaf
Adolf mait under .arapenvilan fick X sina kéznder era ordre alr
honom frbl hltmarskalben Pappenheiiar akt verkstalla en diversion mot svelsskarna k ?<edersacPtse~~.Sjelar raskade och
viirrade AIasis~~ilian;
det skedde i samfirst3a;sd med beajsaren.
Omsider gick Ligan ti14 angrepp. Kentralitetsf6rlaar*dt,ingarna
var Si89 anda,
I slule's ax. februari bröt Gustaf ,!ido"i upp fr5n Mainz,
Ran bemiiktigade sig 6e nya flodlinjerna: O ~ r eDona5Leclia. Cnder f6ssvaret av dessa, \:id Donauworth, fal; TiB1y
sarad .%i&]
dads. Angsburg och U l m , hela radesi sav de schwa'r-Piska riksstiiderna öppooade sina portar f6r konungen av
Sverige. Viigen $II% 1liineheu-a Buazdr r a k n ; ~E ~timmar.
Masimillan alT Bayern Ilade iernnat sia huveedsiad. Ban
fsi1ies1b)k sig i Regel-nsborrg. Nari var i april 1632, Den franske
residenten, $:t Etienne, befann sig i hans o m g b ~ ~ ~ i nS:t
gGtienne ilade till Gustaf Adolf s c h fbrde annu en gang frigan
om Bayerns lneeitralitet p i [al. Ban utvecklade, h u r allvarlig8
l~nrfncstera anskade denna neutralifet; brottet p5 -\'ajenvilan
hade skett uian hans ordres. Gustaf Adolf replikerade: hestigen av Bayern f6r en dubbel casaque: 511 ar den b%, iin
iir den rad; det burgundiska korset lyser p i den % rött och
?-FLt"rBD.
siindebudet sökte g6sa inviindaaing, arbröat koneasmgenr
Je vous pardonsae vostre ignorance. i n , Inqnit, gallieana in
dieriids labertate abuteris, Villaoren %r neutraPiteten var:
den bagerska Isiirens avdankande, edlig f6rbigde1se av dear
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abô inte p& 8-e a r Ilena mol Sverige; s2 ville Gustaf Adolf it
ffoi di cavaPIiero inte g6a.a hertigen och hans Eand nagot ont.
Ban gav respit med svarettta3l niista morgon. S:t Etienne
spelade ut sitt sista Bort: Rzns herre, Louis SIII, r a r i viinskap med kurfursten sch skulle inga v88dsgernlt1gar falil mot
honom. Gustaf Adolf blev inte svaret s#-Bdlg. Fran unga
ar, sade han, hade han a r t krig an med en, Gn med en
annan nation; kl-agslyekan Ilade alltid följt hans fanor; sveke
honom hans vanner, kunde han La turken till hjaip. Men
s ~ e l c eocksa denne, s&er?W1ehan h5PBa honona fiksom kejsaren
och Bayern fSr fiende, Xar han handlade ratt, ráddes han
ingen. Den guds~nliga S'CDrsynen hade alltid bjiilpt honom;
hara fGrtr9stade sig pa denna.
En ber%t$elseoan S:: Etienaaes mission meddelades Axel
Oxenstierna. Gustaf Adolf iiit sprida den i tryck och alTskrifter.
Kriget gick vidare. Ji?B~acBnenf611. De svenska hararna
nHdde Alperna. Planen miste ha varit: Donauviigena vidare
hi11 Wien. Men mit% i dessa planer gick ridim upp %Gr en
ny akt i dramat. $Tallenstein, avskedad I Regensbtarg, h,ade
igen f&ts att g; kejsaren till handa; han hade stallt en ny
h5r p5 benen. Med denna har, under kejserliga fanor, 9n688e
han - ~ n s t a fAdolf id Sii-nberg, Teeka efter -vecka siod
hararna bundna nnot varandra.
Richelieus diplomati kom i 6kad arerksamhet. Vad den
narmast avs3.g var en n$- vapenvila, denna gang p5 tre manade-, Under vapen~Y1anskulle f6rBmandlingar om era allman
fred, ofta tidigare bragt p2 tal, Gras, de stridande behalkas
vid de positioner de intog. Spetsen var riktad mot kejsaren,
men samkidlgt ocksa mo% figrnlingen f ~ 2 nNorden, brandsfbrvantesa. vars svara hotade ge rerldsdelen ett utseende,
som helt Scorsade kardinalens planer, Det franska sandebudet La Grange aux Ormes fick uppdraget att forhandBa.
FörhandIHngarna kom alt Risas med Axel Oxenstierna. »Baller
alldeles d5r fóre, att allt det han om traktat och sfiilest5nd
haver f6rebragtl allenasi vara darhiin ansett, om Eders Kungl.
31aj:t p5 nggot satt vore att avhaila ifrin inapression S Bayern)),
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doinde kanslern, »Bayernfursten ar mig som kTaliens%einaren: bada glatta och falska: den ene son11 den andren. Forhandlingarna blev en ny episod B
t HB de miinga andra.
Snart stod Gustaf Adolf Igen p5 Ge sachsiska slgtterna,
&'id Lutzen anatte han och Wallenstein sina krafter, Det var
den 6 november 1632,
G~nstaiAdolf segrade. Deii kejseiiiga h6ren lemnade
stagkiltet. Men p5 slagfiltel lag Gerstaf ,"zdslii dad,

Det hade legat i Richelieas plan alt nyttj;, Gostaf Adolf
som ett redskap for forverkiigande& a v Frankrikes polifilska
syften, Fienders var gemensam; kampen BIIO% den gemerrsamma fiendes, huset Habsburg, h r d e begge samman. Jieia
Gustaf Adolf %atinte nyttja sig som redskap. Fcirhar~dlingarna
mellan horaom och KBek~eliee~
fordes ocksi Iange resultatlost,
och nar den svenslte korsungen sommaren 1638 npptrhdde
p5 Tysklands jord, upptrjdde h a n soax] sin egel: herre, i
spetsen for deil svenska ar~n&m,tatata nigon aamknpinbrag tiiL
Fra~lkrilte. Forbundet i Barxaide, stulet lait halvar setlare,
gay Sverige Frankrikes stc3d, x e n Gaskaf Adolf hade vetr,t
B~eviaaa sin Iris stalll~isag o b e s k u r e ~ . Baras faltherre- och
datsuaaannageni forde honom darefter vvidare, %Hotsiandet
breis. 'Tysklala6 iacies for 5ans fot. Jdaa har ett uttryck a v
~ k r eJoseph fa-5a~ sammaren 15343 om Gustaf ,%ds4%-E
i iaut
se seryar de 1 ~ ainsi
1
q ~ des
~ e yenans; Ye peu ser- d e contrepoisoa~,le trop tue - »man har atfbbegagaa sig av han0111
som av ett gift; litet ar gott nmoágifl, for mycket desdan-».
Richelleila lyckades inte akt beherska gifL'lePs vei-Bniasgar som
han tiinkt sig. lelen iden om en habsbsargsk universalmonssurki
<;logs av Gustaf "Pdolb' dila marken. FQiSverige helydde deila:
fortsatt esp~insiors,dess stora stalhing R Europa F8r Frankrike Bppnades vagen till le grand sieele de Louis SIV,
Riehejiieu mofte aldrig Gustaf Adolf. Iden hans mezmare? ar fulla av beundran. E a n satiriserar Olver dem, sons
soker les hei.ikbres dans Pa lumlere drn aoBei%,skuggor Y sjelva sol-
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jjuset. HanJemf6r honom lananed Alexander sch med C-sas. Och
nar han beraffar om slaget vid LBaitzees, begagnar han orden:
il valait seaal plus qne ies deux armées, han ensam Tar "rmer an begge arrnkerna.

(Tryckt april 1933).

