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Kampen om Kronborg Lise Muusmann Hent PDF Historien foregår i Helsingør under den anden svenske krig

i 1658. Den svenske konge Carl d. 10. Gustav angrede, at han ikke tog hele Danmark i den første krig. I
august 1658 gik svenskerne atter i land på Sjælland og rykkede mod København. D. 17. august 1658

marcherede feltmarskal Gustaf Wrangel med en 3000 mand stor styrke ind i det ubefæstede Helsingør. Den
12-årige Erik bor i Skyttenstræde med sin mor Ane og tre små søskende. Den sidste ganske nyfødt. Ane har
en lille bod i huset. De oplever den svenske besættelse i al sin gru, idet svenskerne hærger overalt. Det stolte
slot Kronborg forsvares af 250 mand, heriblandt Henriks far, soldaten Søren Hansen. Henrik har en god
kammerat i Erik. De skal hente madforsyninger til boden hos farmoren i Espergærde. Det bliver en

spændende tur, der fører dem på en mission til København med et brev til den danske konge Frederik d. 3.
Brevet er fra kommandanten på Kronborg, der beder om at måtte overgive slottet til svenskerne? Hvem vinder

slaget om Kronborg?

 

Historien foregår i Helsingør under den anden svenske krig i 1658.
Den svenske konge Carl d. 10. Gustav angrede, at han ikke tog hele
Danmark i den første krig. I august 1658 gik svenskerne atter i land

på Sjælland og rykkede mod København. D. 17. august 1658
marcherede feltmarskal Gustaf Wrangel med en 3000 mand stor
styrke ind i det ubefæstede Helsingør. Den 12-årige Erik bor i
Skyttenstræde med sin mor Ane og tre små søskende. Den sidste

ganske nyfødt. Ane har en lille bod i huset. De oplever den svenske
besættelse i al sin gru, idet svenskerne hærger overalt. Det stolte slot
Kronborg forsvares af 250 mand, heriblandt Henriks far, soldaten
Søren Hansen. Henrik har en god kammerat i Erik. De skal hente
madforsyninger til boden hos farmoren i Espergærde. Det bliver en
spændende tur, der fører dem på en mission til København med et

brev til den danske konge Frederik d. 3. Brevet er fra kommandanten



på Kronborg, der beder om at måtte overgive slottet til svenskerne?
Hvem vinder slaget om Kronborg?
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