
Svenskekrigene

Vi elsker at gøre grin med svenskerne, og vi er vilde med 
arve� endeopgør i sportens verden. Måske stammer det 
fra de to krige mod svenskerne i 1657-1660. I Svenskekrigene 
fortæller Sebastian Olden-Jørgensen om de dramatiske be-
givenheder, hvor svenskerne marcherede over isen, Køben-
havn blev belejret og undsat af en hollandsk hjælpefl åde, og 
kong Frederik 3. ville dø i sin rede. 

Men Svenskekrigene er også historien om den jævne be-
folkning, der blev plyndret og plaget af både venner og 
� ender, og krigen sa� e sig dybe spor i politiske beslutnin-
ger. Og i vores erindring, for bogen er også fortællingen om, 
hvordan fakta forsvinder ind i fi ktion, som vi fx kender det 
fra Gøngehøvdingen.
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Projektet 100 danmarkshistorier 
er stø� et af A.P. Møller Fonden
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Forfa� eren siger 
”Alle krige trækker spor af død og ødelæggelse e� er sig, men Svenskekrigene 
1657-1660 gjorde mere end det. De forandrede Danmark for altid: Grænsen til 
Sverige rykkede fra Smålands skove til Øresund, al magt blev de næste 188 år 
samlet i den enevældige konges hånd, og københavneriet så dagens lys.”

”Svenskekrigene har det hele: gribende drama i drengerøvsklasse og store per-
sonligheder, skæbnesvangre beslutninger og politisk afmagt, gode historier og 
næsten endnu bedre myter.”

 

Om forfa� eren
Sebastian Olden-Jørgensen er lektor i historie på Saxo-In-
stitu� et ved Københavns Universitet.

Om serien
Svenskekrigene er 15. bog i forlagets serie 100 danmarks-
historier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i 
o� e år og er centrale i projektet, der bl.a. omfa� er appen 
Dyst!, materiale på danmarks historien.dk og kronikker i 
Politiken. 

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


