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Om den svenske Hærs Overgang 
fra Fyen til Laaland 1658. 

Af 

Læge V a l d e m a r M e i e r, Ferritslev. 

Den svenske Hærs Overgang over det tilfrosne Store Belt 
i Februar 1658 var en Begivenhed, der straks vakte uhyre Opsigt 
overalt, hvor den rygtedes; og trods de mange Aar der er for
løbet siden, formaar dette/ Togts eventyrlige Dumdristighed sta
dig at fange Interessen og afføde Drøftelser deraf. Selve Ver
denskrigen kan næppe byde paa en Begivenhed, der i drama
tisk Effekt overgaar denne', Der er skrevet mangfoldige Af
handlinger og Bøger om Svenskekrigen og dens enkelte Tildra
gelser, og af det nyeste der er fremkommet herom, byder G. 
Bjørlins Bog, der er udgiveit i Stockholm 1921 mange interes
sante Enkeltheder, der tildels kaster nyt Lys over Sagen, i 
Særdeleshed over Erik Dahlberghs Stilling. 

Det er vist en ret almindelig Opfattelse hertillands, at 
Dahlbelrgh indtog en betydelig højere Stilling paa det Tidspunkt, 
end han i Virkeligheden gjorde. Han, der da var 32 Aar gam
mel, var nu for det første ikke »General«, hvad man meget ofte 
ser ham benævnt; han var »Generalkvartermester-Løjtnant« 
med Majors Rang. Dernæst hørte han ikke til Karl Gustafs nær
meste Omgivelser, deir fornemmelig bestod af Feltmarskallen 
Grev Wrangel, Generalløjtnant Claes Tott, den franske Gesandt 
Terion og den sørgeligt berømte CGrfitz Ulfeldt. Man har efter 
Bjørlins Udtalelser nærmest Indtryk af, at navnlig Wrangel 
betragtede Dahlbergh som en Stræber og søgte kraftigt at holde 
ham nede. Endvidere fremgaar det, at Dahlbergh ved denne 
Lejlighed nu)ppe har været saa strengt pligtopfyldende som en 
Officer i hans Stilling burde have været det, og at hans efter
ladte Ortegnelser om Togtelt ikke er ganske at stole paa : der 
findes nemlig deri forskellige indbyrdes modstridende Ud
talelser angaaende vigtige Data. Men tiltrods herfor frembyder 
dog Dahlberghs Optegnelser den allerstørste Interesse, da de 
i det Store og Hele giver et fyldigt Billede af Begivenhederne, 
og der skal i det følgende meddeles nogle! af Hovedtrækkene 
deri. 
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Efter at den svenske Hær var gaaet over Lille Belt den 
30. Januar 1658 og havde tilintetgjort den fyenske Forsvars
styrke, holdt Karl Gustaf Krigsraad samme Aften i Køng Præste
gaard, for at drøfte! Planerne for Hærens videre Fremrykning. 
Han lod. her tilkalde Erik Dahlbergh og befalede ham h u r -
t i g s t m u l i g t at begive sig over Faaborg til Svendborg og 
derfra med tilstrækkelig Eskorte at fortsætte over Taasinge og 
Langeland ud paa Storebæltsisen for nøje at undersøge dennes 
Tilstand og Bærelevne. Dahlbergh skriver herom i sin Dagbog: 

»Och som Hans Kongl. J.Uaij :tt wille prosequera sin victoria 
och wedb den starka frostens continuerande, wille wetha, hurn 
Stora Balten war beskaffat, och om Hans ~faij:tt icke wedh 
r1enne beskaffenheet skulle kunna besokia kommgen i Danmark 
opå Seelandh och alltså igenom ett oformodeligt streck, bringa 
honom till een raisonabel ii·edh, uthij detta wichtige arendet 
aUerdigade Hans Maij:tt mig samma Natt ifrån Kongh (Køng) 
att jag skulle gå oiwer Langeland och oiwer Stora Balten och 
Uitigt den rekognosera, om han skulle kunne baara. Jag gieck 
altså samma natt .l'orth meclh een confoij av 80 håstar uneler ritf
mastaren Nijthoff til Foobnrgh, een lijten stadh, 4 milll. Den 25 
(skal være l. Februar) till Swennborgh, 3 mihl, och samma dagh 
iHwer oou Tasingh (Taasinge) och dess sunclh till staclen RutkiO
piugh Ollå Laugelanrlh, 3 mihl. Derifrån gieck jag (2' Februar) 
1ill laa.landske iargan, 1 milll, O('h seclan medh een tropp walbP.
rH1ne ryttare af 40 hastar gieck jag ohver Stoora Balten, 4 mihl. 
in opå Laaland till een herregårdh Grimstedh benemdh (nuv. 
Fredriksdal); hwarest fiemlens straml wacht sig till staden Nak
sdw\v retirerade, dock Ieck jag een ryttare och 2 bomler til 
iånga, 5 mihl. Gieck altså wedh sintin trop i fult traf tilbaka och 
måtte (maalte) allestrides, i seynnerhet hwarest strommen war 
starkest, isens tjockleek (Tykkelse) och komm samma aUton 
(2' Februar) till RutJdoping tillbaka igen, 5 mihl. Den 27' ja
nuary (skal være 3' Februar) begai jag mig tillbaka, och som jag 
oruamm att ett heelt Compagnie (dansk) hade sigh uthur slaget 

på F~hn reth·erat till een oo Arroo (Ærø), gieck jagh en pazant 
dijt och faun annu wetlh 70 gerneene ryttare och corporaler, men 
onicererne wore berniigen fOn·a natten ifrån tlem gångne åtb 
Jtolsteen, hwilke jag straks Hitt understlilla och gieck tillbaka 
f.fwer Tasingh till Swenborgh igen, 6 mihl, hwarest jag lemh
natte ri1truestaren merlh partiet och gieck den 28' (skal være 
4' Fehruar) fort och komm om aftonen klockan 9 till Hans 
Kongl: Mayt. till Dalems (Dalum) Kloster, 5 inihl.« 

Man ser her hvorledes Dah;bergh forveksler Datoerne; 
men det mærlæligste Yed denne Sag er unægtelig det, at han, 
ve1 vidende~ at Kongen og hele Hovedkvarteret i største Utaal 
modighed og Spænding ventekle hans Tilbagekomst, . ikke 
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desto mindre paa egen Haand gør den ret betydelige Afstikker 
til Ærø, hvad han aldeles ikke havde Ordre! til, og h v o r v e d 
h a n f o r s i n k e d e s i g m i n d s t e t h e l t D ø g n til in
gensomhelst Nytte! 1 deandre skriftlige Optegnelser, der fore
ligger fra Dahlberghs Haand, nævner han heller lkke med et 
Ord sin Udflugt til Ærø; han har da tydeligvis selv indset, hvil 
ken alvorlig Forseelse han har begaaet, da han ~e n p a z a n t 
g i e c k d i j t ,< , og derfor ønsker at slaa en Streg derovelr. 

Torsdag den 4. Februar sad Karl Gustaf hen under Aften i 
den store Sal paa Dalum Kloster. Hans Utaalmodighed over Dahl
berghs Udeblivelse blev større og større, hvad der bl. a. tyde
ligt fremgaar af et Brev, Kongen samme Dag skrev til Wrangei, 
de'r paa det Tidspunkt var i Nyborg. Men Kongen havde for
resten allerede fra anden Side faaet Meddelelser om Store
bæltisens Beskaffenhed; Patruljer havde recognosceret ud forbi 
Sprogø, helt over i Nærheden af Korsør, hvor Isen dog ikke: var 
ganslm paalidelig, - og Rejsende var kornmen til Hest over 
Bæltet den modsatte V ej, saa Karl Gustaf har sikkert paa dette 
Tidspunkt næstendels været bestemt paa at vove Forsøget. V ed 
9-Tide'n, endnu mens Kongen sad ved Aftensbordet, træder der 
en tilsneet Rytter ind, og bøjer sig dybt for Majestæten. Det var 
Dahlbergh, - den længselsfuldt ventede! Han har sikkert faaet 
en kølig Modtagelse ligestraks, da Kongen var meget utilfreds 
med, at der var hengaaelt omtrent 5 Døgn siden Dahlbergh bleT 
sendt ud! Han aflægger saa Rapport om sin Recognoscering og 
fortæller, hvorledes han med sine mange Ryttere har været paa 
Laaland, at de har redet i sluttet Trop, i frit Trav, ja endogsaa 
1 Galop, uden at Isen har givet sig, e1ndsige bristet. I et Knap
hul paa sin Uniform har han hundelt en Snor, hvis Længde viser 
Kongen hvor tyk Isen var. Han afslutter sin Beretning med at 
forsikre, at han nok skal føre Hs. Majestæt og hele Armeen 
uskadt over til Lolland. Karl Gustaf glemte al sin V rede, da 
han hørte denne glædelige Efterretning; han gned sig i Hæn
derne og udbrød: ~N u, b r o o r F r i e d r i c h, s k o l e v i j 
t a l a s m e d p å g o d h s w li n s k e!« sa·a rejste han sig op og 
og bad Dahlbergh sætte sig tilbords og tage for sig af Retterne, 
hvorpaa han: tiltrods for at det var saa sent, gav Ordre til, at 
:1ans Slæde ::.traks skulde spændes for, da han vilde til Nyborg 
og konferere med Wrangel. Ved 10-Tiden kørte Kongen fra 
Dalum, leldsaget af Terion og Dahlbergh; 4 Timer senere var de 
i Nyborg. 

Dahlbergh skriver i sin Dagbog om denne Nat i Nyborg og 
kalder den »een swår och mycket faarlig natt, ja så swår som 
jag någon sinn tillforende utstått ha(le!« Og Grunden dertil var, 
nt haade \Vrangel og Corfitz Ulfeldt bebrejdede ham med haarde 
Urd, at han havde tilskyndet Kongen til et saa letsindigt og 
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farligt Foretagende, hvor hele Armeens Skæbne og Kongens 
personlige Sikkerhed stod paa Spil. »Jag war hoes dem i een 
faarlig skoola,« skriver Dahlbergh, og det synes, som om Kon·· 
gen selv tilsidst var ved at blive betænkelig. Herrerne skiltes 
dog langt om længe for at gaa til Ro, og Dahlbergh gik hjem 
i sit Kvarter. Han var imidlertid neppe kommet ind i Stuen, 
førend der kom Bud fra Kongen, at han straks skulde komme 
tilbage. »Fanth alltså Hans 1\fay:tt wedh min återkomst allareda 
wara till sångs gången,« fortsætter han og fortæller nu, hvorledes 
han maatte gentage sin Beretning om Isens Forhold. Tilslut for
sikrede han Kongen, at s a a f r el m t F r o s t e n v i l d e v e d -
v a r e, skulde han med den Almægtiges Hjælp føre Hs. Majestæt 
uskadt over, om han saa var ledsaget af tre Gange Hundrede
tusinde Mand! Hertil svarede Karl Gustaf: »Nu, det ahr gott, I 
skolen och så giora. Och jag will i Herrens nambn gå fort, 
Wrangel och Uhlfeldt måge seija, hwadh dee willia. Deres me
ning kan wara gorlh, men rlenna occasion ahr allt for kostelig att 
låta så forbijgå!« U d e n n æ r m e r e K o n f e r e n c e m e d 
W r a n g e l gav Kongen straks Ordre til, at Armeen skulde 
være i Svendborg den 6' Februar. 

Næste Dag har Dahlbergh sikkert faaet en slem Omgang af 
Wrangel; han skriver ialtfald i Dagbogen, at om Morgenen 
»war rijksn.tlmiralen (Wrangel) opå mig mycket wredh och sade : 
I skolen tå skam, I bringa kongen om scepter och crona,~< -
n1en jag svaralle af ett frisk modh och gott samwett, det jag hutle 
lofwat, wille jag nast Gudz hjalp hålla!« · 

I sine andre Optelgnelser skriver Dahlbergh mærkeligt 
nok noget anderledes, idet der der findes det Udtryk, at h v i s 
V c j r e t v i l s l a a o m t i l F r o s t, skal han nok føre Ar
meen uskadt over o. s. v.! Der findes ogsaa flere andre Uoverens
stemmelser, me!n Bjorlin mener, at de tildels skyldes, at Dag
bogen er skrevet omtrent samtidig med Tildragelserne, hvor
imod Resten muligvis er skrevet flere Aar derefter; Hukom
melsen kan saaledes have svigtelt Dahlbergh paa nogle Punk
ter .. Hvad angaar Vejret den 5' Februar, saa oplyser Bjorlin, at 
ifølge troværdige Vidners Udsagn, begyndte det at tø og blæse 
tidligt om Morgenen, hvad der nok kan have givet Wrangels 
BetænkelUgheder en ikke ringe V ægt. 

Fredag den 5' Februar tilbragte Kongen paa Nyborg Slot, 
hvor han drøftede med Wrangel, om det dog alligevel ikke vur 
bedst at stille Overgangen i Bero nogle Dage for at se, hvorle-, 
deaVejret blev. Det blæste nu stærkt, Sneen fahH fra Grenene 
og Luften føltes mild. Men efter Middagen indtraf der »några«, 
som havde været ude paa Isen igen, og berettede at denne ikke 
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havde taget Skade, men tværtimod snarere! vilde blive endnu 
stærkere, o m d e t b l o t b l e v F r o s t i g e n. Og det blev 
det! Hen paa Eftermiddagen begyndte det at fryse paany, og 
E l. 4 gav Kongen Befaling til, at hans Slæde skulde gøres klar ; 
nu vildei han selv til Svendborg for at se med egne Øjne, hvor
ledes Forholdene var. Ledsaget af Terion og Ulfeldt og eskor
teret af et Par Eskadroner kørte han afsted. Ved 9-Tiden om 
Aftenen naaedes Svendborg, og nu var det bleve~ stærk Frost, 
Kulden var ligesaa bidende som ved Overgangen over Lillebælt. 

Om Natten kørte Kongen i Maaneskin videre over . Isen til 
Rudkøbing. Efter Ankomsten helrtil indtog Kongen og hans 
Ledsagere et Maaltid, men det var nu saa koldt, at »kylan 
genomHade marg och been,« og at man maatte hugge Brødet i 
Stykker med Økser; ligeledes maatte det frosne Øl og Vin hug
ges i Smaastykker og smeltes, - »vareiter de dock knappast 
smakade någonting alls!« Men tiltrods for Kuldens Ubehagelig
hed »skrattar konungen åt alla besvarligheter; han tanker bloH 
p~ att lyckas i siua stora foretag!« 

Lørdag den 6. Februar blev Isen undersøgt endnu engang· 
og l1e1andtes at være »så tembeligen«. Kongetn besluttede saa at 
rykke videre og gav Befaling, at Armeen skulde gaa tværs ove · 
Langeland til Longelse Kirke, hvorpaa >>Hans Maij:tt resolV(> 
nl:le att i Herrens uamn gå i:ifwei' Biiltet från Langelandh!« 

Dahlbergh siger, at den svenske Hær gik over Isen til Laa 
laml den 7o Februar, men Bjorlin paaviser i sin Bog, at dette eJ' 
forkert; O v e r g a n g e n f a n d t S t e d d e n 6. F e b r n a r 
Fra Langelandskysten skimtedes Laaland som en blaalig Ranu 
over Horisonten, saa Retningen var ikke til at tage fejl af. Trom
peterne skingrede i Frostluften, da der blev blæst Signalet: :!>Til 
Hest k Og saa i'Jegyndte det for Danmark saa srl.æbnesvangt<~ 
Togt, der virkelig gennemførtes med Held, mens hele Europa 
undrC'cle sig -- og 1mdrer sig endnu - over en saa uhørt Dum
ddstighed. Gansh:: vist har Isen utvivlsomt været meget svær. 
men Troppema~SE'l'l les , Hestenes og Artilleriets V ægt var uhyre 
:>tor, og der foreligger forskellige Udtalelser om, at Isen tynge
des ned, trods den stærke Frost, saaledes at d e r s t o d V a n d 
o v e r d e n . Terion bel-etter, at der stod to Fod (!) Vand over 
hen, saa at man ikke kunde se, om man gik ud i Vaager med 
aabent Hav, eller i Revner; andre Vidner opgiver Vandets Højde 
saaledes, at det gik Soldaterne til Anklerne. Man forstaar der
for, at det maa have været en overmaade spændeinde Marsch, og 
behagelig kan det saavist heller ikke have været at gaa 12--.:.10 
Kilometer i overhængende Livsfare med pjaskvaade Fødder, 
tildels i Vand til op paa Benenel og med Klæder, der efter
haanden maahave'været fuldstændig stivfrosne. Hvor baardføre 
Folkene har været dengang, ved man ganske vist ikke saa nøje, 
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men havde det været i vore Dage, vilde Armeens Læger sik
kt>rt have faaet en Del at bestille bagefter! 

* * * 
Det maa have været en uhyre Lettelse, da man følte Laa

lards baardfrosne ' Jord under Fødderne. Opmarschen fandt 
Sted paa Kysten udfor Henelgaarden Grimsted, det nuværende 
Frederiksdal, og Ejeren Hans Steensen nød den sørgelige Ære, 
at faa Karl G u staf i Indkvartering. Til Tak blev Gaarden plynd
ret. (Nærmere herom i Danske Mag. 5. R. III. Bd., pag. 72.) 

For Fyens Vedkommende betød Svenske!rnes Tilsyne
komst som bekendt Indledningen til lange Tiders Jammer; og 
at Hovedhæren saa hurtigt forsvandt igen medførte ikke nogen 
synlig Lettelse, da der var efterladt mere end nok af Plage
aander, der udpinte og udsugede Øen til sidste Hvid. 
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