
1658 - SVENSKEKRIGENE 
PÅ FYN 

Af Pia Sigmund 

»Søndag den 31. januar (1658) varme
nigheden i Dreslette samlet til gudstjene
ste i kirken, og netop som sognepræsten 
Jens Poulsen Gamtofte »var gangen på 
Prædikestolen, og Folket faldet på Knæ, 
og Prædiken skulle begynde« red to ryt

tere ind i kirken og holdt midt på kirke
gulvet; præsten mente, det var to polak
ker, og deres heste, som de sad på, »lod 
deres Urenlighed på Gulvet«. Rytterne 
krævede, at præsten skulle gå ned af præ
dikestolen, og de fulgte ham op til alteret 
og forlangte 100 rdl. af ham og plyndrede 
derefter menigheden.« 1 

Folk i Dreslette fik en slem overraskel
se. Og nu f6r nyheden om den svenske 
hærs hurtige fremrykning hurtigt videre. 
Den nåede til Set. Knuds kirke i Odense 
endnu samme formiddag, og menigheden 
forlod i hast kirken, før gudstjenesten var 
forbi. Ikke et minut for tidligt, skulle det 
vise sig. Den svenske konge Carl Gustav 
kørte ind byen i en slæde, (som han hav
de taget fra en bonde), og meget taler for, 
at Corfits Ulfeldt var kusk. 

Fynboerne var rystede og bange; det
te var virkelig en overmagt, som de slet 

1658 - svenskekrigene pa Fyn 

1
1658-60 var Danmark besat af 
svenskerne. Besættelsen var en 
voldsom oplevelse for civilbefolk-

ningen, for krigen skulle så at sige 
betale for sig selv, og plyndringer og 
overgreb hørte til dagens orden. I 
denne artikel fortælles om krigens 
gang med fokus på forholdene på 
Fyn. 

ikke havde regnet med. Præster, herre
gårde og landsbyer kunne få bevilliget en 
salvegarde, dvs. en vagtpost, der skulle 
sørge for, at de ikke blev overfaldet. Men 
det hjalp ikke sognepræsten i Dalum, 
Niels Bang: På vej til Sanderum kirke 
samme søndag morgen, »mødte præsten 
nogle af den svenske hærs fortropper og 
blev frataget sin præstekjole, »så jeg næp
peligen kom fra dem med Livet.«« Imens 
blev hans præstegård plyndret, soldater
ne »skånede heller ikke Kalk og Disk af 
Sølv« og »min bedrøvede Hustru og Børn 
næppelig med Livet undkom, så vi elen
dige Folk er i yderste Armod bestæden.« 2 

Men den svenske hær plyndrede ikke 
kun, den ødelagde også bygninger og an
det vigtigt på sin vej. I Sønder Broby lå 
landets stolthed: Den kun ti år gamle vå
benfabrik Brobyværk. Sønder Broby var 
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et knudepunkt på Fyn. Her mødtes den 
vandholdige Odense å med hovedlande
vej ene Assens-Svendborg og Odense-Få
borg. Og her havde rigsmarskAnders Bil
le fra Brobygård og 16 participanter, alle 
gode danske adelsmænd, opført Dan
marks første våbenmanufaktur. Indtil 
1648 måtte alle våben importeres fra ud
landet. Nu blev her fremstillet »Musket
ter, Pistoler, Fyrroer, Klinger adskillige 
Slags, Fester, Bardisaner, Hellebaarder, 
Harnisker, Picker, Hacker, Spader, Jern
skofler, Øxer og all andet Slags som til 
Krigs Brug hører, det mand ellers tilforn 
fra fremmede Stæder forskrifve skulle, og 
med mange Penge betale.«3 Våbenværket 
blev grundigt ødelagt, så grundigt, at det 
var jævnet med jorden, da de svenske 
tropper forlod stedet. Kun værkets 15 ar
bejderboliger blev stående. Man må gå ud 
fra, at soldaterne har taget alt brugbart 
med sig fra fabrikken. Våbenværket blev 
aldrig genopført igen. 

Optakt til krigen - forhistorien 

Bag de dramatiske uger på Fyn i slutnin
gen af januar og begyndelsen af februar 
1658 ligger årtiers magtkampe mellem 
staterne i hele området omkring Østersø
en. Storpolitik er en historie uden begyn
delse og uden ende, en uendelig historie 
med op- og nedture, som aldrig helt kan 
forudses ud fra magtpositionerne i ud
gangspunkterne. Nogle gange har en stat 
det held, at den får en dygtig spiller på ba
nen, andre gange har en stat det uheld, at 
en soldat kommer til at overhøre fjendens 
samtale, eller at dens dygtige (hær)fører 
går hen og dør, eller at sunde og bælter 
fryser til, så en hel hær kan komme til den 
næste ø uden at skulle vente på skibslej
lighed. Alt sammen begivenheder, der 
skete undervejs i de to såkaldte Carl Gu
stavkrige, 1. juni 1657 til 26. februar 1658 
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og 7. august 1658 til 26. maj 1660. De to 
krige har en tendens til at smelte sammen 
til en krig for os; fredsperioden imellem 
dem var da også på kun godt fem måne
der, og aktørerne var de samme. Det var 
efter alt at dømme de to alvorligste krige, 
Danmark nogensinde har været ude i; ci
vilbefolkningen blev hårdt medtaget. Al
drig før e1ler siden har landet været så tæt 
på udslettelse som i disse år. 

30-års krigen 1618-1648 var en usam
menhængende række krige, der bl.a. op
stod på grund af modsætningsforhold 
mellem protestantiske og katolske fyrster 
og lande. De nordiske konger blandede 
sig også i krigen. Christian 4. forsøgte sig 
som protestanternes leder i Kejserkrigen 
1625-1626. Men han blev besejret med 
det resultat, at kejserlige tropper besatte 
Jylland. Den svenske konge, Gustav 2. 
Adolph, forsøgte også lykken som erob
rerkonge i de tyske lande og klarede sig 
rimelig godt, men faldt i kamp i slaget ved 
Liitzen 1632. Der var oparbejdet et latent 
:fjendskab mellem de to lande. I 1644 blev 
Danmark angrebet af svenskerne og trods 
den danske flådes sejr over den svenske 
flåde i søslaget ved Kolbergheide i Kieler 
fjorden, (hvor Christian 4. mistede et 
øje), måtte Danmark slutte en nedværdi
gende fred i 1645: Danmark mistede 
landsdelene Harjedalen, Jamtland og 
Halland (sidste i 30 år) samt øerne Got
land og Osel. Sverige voksede frem som 
stormagt, Danmark blev mindre; men 
Nordeuropas førende stormagt var Hol
land, som både Danmark og Sverige slut
tede traktater med. Carl 10. Gustav, der 
blev svensk konge i 1655, var en øvet hær
fører, som byggede en stærk hær op. 

Første Carl Gustav krig 

Stændermødet på rådhuset i Odense sidst 
i februar 1657 havde en åben dagsorden: 
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Erich Dahlbergh fulgte Carl 7 0. Gustavs erobringstogt gennem Danmark og dokumenterede de vigtigste 

scener. Hans første tegning er dateret 24. oktober 7 657, dagen for det store slag ved Fredericia. Den sven

ske hær lå uden for Fredericia. Kartet er tegnet set fra Jylland med den svenske hær i forgrunden. Øst er 
opad, Fyn - Fyoniæ Pors - ses øverst. Stripsodde er befæstet, byen Medelfahr ses ud imod Medelfahr 

Sund. På den jyske side ser vi til venstre fæstningsbyen Fridrichsodde. Næsten midt i billedet nederst den 

midlertidige svenske fæstning ved Bredstrup: Castro Suecorum. I kransen til højre en nøje geografisk for

klaring til brug for overgangen over Lillebælt. 
Dahlbergh var en vigtig mand for den svenske konge. Han forstod sig både på at tegne, at arbejde som 
ingeniør og at give kongen råd i militære spørgsmål. Hans tegninger og stik fra krigene 7 657- 7 660 blev 
trykt i Samuel von Pufendorfs store værk »Konung Carl X Gustafs Bragder« fra 7 690. 

Oprustning, og en uudtalt dagsorden: 
Mulig krig mod Sverige. Kun få af delta
gerne talte imod. Blandt deltagerne må 
der have været et stort ønske om at tage 
revanche for de store tab i 1645. Frederik 
3. var ikke svær at overtale til at opruste 
og til så snart som muligt at erklære Sve
rige krig. Krigserklæringen fulgte allerede 
1. juni 1657. Men knap fire måneder var 
ikke nok til oprustning og hvervning og 
træning af nye tropper. Den danske hærs 
styrke og erfaring kunne ikke måle sig 

1658 - svenskekrigene på Fyn 

med den øvede svenske hærs, der for en 
stor del bestod af professionelle lands
knægte. Den danske hær stod dels i Skå
ne, dels i Jylland under rigsmarsk Anders 
Bille; men de to dele var ikke vel koordi
nerede. Krigen kom belejligt for sven
skerne. Carl 10. Gustav og hans general 
Carl Gustav Wrangel rykkede uventet 
hurtigt fra Polen op gennem Holsten. 
Kolding og Vejle blev allerede besat 23. 
august; men svenskerne vidste ikke, at 
man i 1652 begyndte anlæggelsen af en ny 
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Fridrichsodde eller Frederiksodde var en ganske nyanlagt fæstnings by. Det kom bag på Carl 70. Gustav 

og hans hærførere, at denne fæstning fandtes. I stedet for straks at forsøge at sætte hæren over Lillebælt 

med både, måtte den svenske hær forskanse sig uden for fæstningen. Men der blev udsendt svenske 
spioner, som kunne give tegneren Oahlbergh et nøjagtigt billede af fæstningsbyen. Vi ser tydeligt det 

regelmæssigt anlagte gadenet og fæstninganlægget rundt om byen. Kortet er dateret 24. oktober 7657, 
den dag hvor svenskerne erobrede Fredericia. 

dansk fæstning, som dog endnu ikke var 
helt færdigbygget: Frederiksodde (Frede
ricia). Frederiksodde var en overraskelse, 
men afholdt ikke den svenske hær fra at 
anlægge en befæstet lejr ved Bredstrup, 
syv km nordvest for Frederiksodde, og fra 
at gå op gennem Jylland, da Frederiks
odde var erobret 24. oktober. 

Danmarks sidste rigsmarsk, hærfører 
og krigsminister, Anders Bille fra Dams
bo, blev hårdt såret i slaget og døde 10. 

november. Han ligger begravet i Hårby 
kirke. 

Efterhånden som vinteren 1657-1658 
blev hårdere og hårdere, samledes tusin-
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der af danske soldater på Fyn. Indkvarte
ringen lå som en tung byrde på øens be
folkning. Der blev arbejdet på at befæste 
områderne omkring Strib, Hindsgavl og 
Middelfart, hvor man forestillede sig, at 
den svenske hær kunne sejles over Lille
bælt. Nyborg slot blev sat i stand. 

Nu gjaldt det for svenskerne at kom
me over - i første omgang Lillebælt - se
nere Storebælt for at indtage slutmålet: 
Hovedstaden København. Men hvordan 
får man en hær på mere end 13.000 
mand plus alt, hvad der hørte til den af 
materiel, forsyninger, kræmmere og fa
milier, samt 3000 heste, over bælterne? I 
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efteråret 1657 var den danske flåde den 
svenske overlegen. Svenskerne var klar 
over, at en landgang på Fyn ved Lillebælt 
kunne blive forhindret af den danske flå
de. Men - med vinteren opstod en tanke, 
der ikke kunne ligge mennesker fra Nor
den i 1600-tallets lille istid så fjern: At gå 
over isen, når den kunne bære. Det kun-

neden 30. januar 1658 - en klar frostdag 
med strålende solskin, hvor godt 6000 
ryttere og 2000 fodfolk fra den svenske 
hær gik over isen fra Stenderup Hage ved 
Hejls i Jylland via øen Brandsø og nord 
om halvøen lvernæs på Fyn (nu Wedells
borg) ind i Tybrind vig. Isen holdt, dog 
forsvandt cirka 100 ryttere og et par slæ-

Todelt billede, der fortæller den dramatiske historie om den svenske hærs overgang over de isdækkede 

danske bælter. Øverst har Oahlbergh tegnet et kort over den svenske hærs gang over Lillebælts is den 

30.januar 7658. Man må tænke sig den jyske kyst øverst udenfor kortets ramme. Derfra gik hæren til øen 

Brandsø (lnsel Bransøø) og videre mod Fyn nederst. Landgangen skete i Husby vig (nu kaldet Tybrind vig). 

Næsset lige til venstre for Husby vig er lvernæs, hvor nu Holsteinsborg ligger. 
Tegningen nederst er dateret 2., 3., 4. og 5. februar 7 658. En del af den svenske hær har slået lejr blandt 

træer ved Nyborg og forsøger at forcere isen på Storebælt. Sjælland ses som en stribe land i baggrunden. 
Vi ser forskellige scener fra lejrlivet: Foran til venstre telte, foran til højre gøres et bål parat til at stege et dyr 

til aftensmaden. I højre side beskydes et par danske skibe. 

En storm og tøvejr den 5. februar skulle gøre overgangen umulig på dette sted. Carl Gustav lod mulighed 
nr. to undersøge: En overgang via Tåsinge og Langeland til Lolland og derfra videre til Sjælland- et fan
tastisk vovestykke med fire lange ture over skrøbelig is. Som vi ved, besluttede han sig for denne løsning, 
og han og hæren klarede det. 
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Dahlbergh tegnede endnu et billede den 30.januar 1658. I forgrunden står den svenske hær parat til at 
gå over Lillebælt med rytteri. Til højre ses nogle af de nødvendige forsyningstropper. En del af hæren er 
allerede på vej over isen i et stort spredt felt mod Fyn øverst i billedet. Vi ser lvernæs og øen Brandsø. Der 
bliver skudt fra den fynske side, og svenskerne svarer igen med kanonsalver. Den svenske konge er selv 
med på isen - ved bogstavet A til venstre i billedet. Wrangel skimtes til højre ved bogstav B, lige bag en 
mægtig salve fra et par svenske kanoner. 

der, her imellem kongens egen slæde, i 
det kolde vand. Svenskerne blev mødt af 
en dansk styrke på 4-5000 uøvede og 
skræmte bønder, der overgav sig. Med 
det tabte slag ved Tybrindvig lå Fyn åbent 
for den svenske hær. De næste ni dage gik 
det hårdt ud over øen. Carl Gustav over
nattede en gang i Køng præstegård, der
næst tog han hovedkvarter på Dalum klo
ster og endelig slog han sig ned i Odense 
i borgmester Thomas Brodersen Ris
brichs gård, Overgade nr. 11, (huset blev 
nedrevet i 1958). 8. februar red kongen 
og Wrangel og tropperne over isen fra 
Langeland til Lolland, en strækning på 15 
km. 

Assens 30.januar 1658 

Den svenske hær lod det gå hårdt ud over 
befolkningen: »Anno 1658 den 30. Janu-
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ar blev denne By megetjammerlig og for
skrækkelig med Sværd og Våben totaliter 
udplyndret. Ikke alene fattige Mennesker 
her frataget deres Mobilier og Midler, 
hvad de forefandt og med Våben og Strik
ke tiltvungen at gøre Påvisning, hvad de 
kunne have forborgen, men endog hvad 
en del havde udført til Odense, ganske 
der er blevet os frataget.Ja, samme Plyn
dring er så skarp udført, at de har ikke 
forskånet Kirken eller Skolen, Mand eller 
Kvindesperson deres Klæder til deres ba
re Legeme at afføre, så man derefter med 
største Elendighed og underlig Eftersyn 
måtte udi den store, hårde Vintertide gå 
nøgen og palte på Gaderne. Alle hvis He
ste og Vogne befandtes udi den ganske By 
blev borttagen, hvorpå det plyndrede 
Gods blev henført. Hvilken Plyndring 
skete allerførst af Rytteriet, siden om Nat
ten efter at det ganske Fjendens Infante-
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ri, som var så mangfoldige, at Gaderne 
var slet opfyldte.«"4 

Den korte fred 

Selv om størstedelen af den svenske hær 
hurtigt gik videre over Langeland til Lol
land og derfra til Sjælland, stadig begun
stiget af stærk frost og tyk is, blev en del 
soldater dog på Fyn. Øen var besat helt 
frem til november 1659 med alt, hvad der 
hørte til en streng besættelse i de tider: 
Plyndringer, overfald, beskatning og hård 
fremgang over for civilbefolkningen. Der 
er mange kilder om den sult og nød, som 
befolkningen måtte lide. 

Frederik 3. og hans regering havde 
undervurderet den svenske hærs evner. 
Måske havde de ledende danske kræfter 
også overvurderet egne evner til at for
handle? Der blev forhandlet gennem det 
meste af februar, før fredstraktaten kun
ne underskrives 26. februar, og imens var 
Carl Gustav og en del af den svenske hær 
truende nær København. Roskildefredens 
resultater var barske for danskerne: Skå
ne, Halland, Blekinge, Bornholm, Bohus 
len og den sydligste del afTrondheim len 
blev afstået til svenskerne. Dertil kom 12 
danske orlogsskibe og 2000 ryttere. 

Anden Carl Gustav krig 

7. august 1658 var freden slut; uden krigs
erklæring landsatte en større svensk flå
de mandskab ved Korsør. 6-7000 lands
knægte marcherede over Sjælland. Sven
ske orlogsskibe anbragtes i en ring om 
København. Det lignede begyndelsen til 
hovedstadens indtagelse og landets tilin
tetgørelse. Den stærkeste fæstning på 
Sjælland, Kronborg, blev belejret og over
gav sig 6. september. Svenskerne anlag
de en stor befæstet svensk lejr på højder
ne i Brønshøj seks km uden for Køben-
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havn, kaldet Carlstad. Lejren var større i 
udstrækning end København og rumme
de omkring 30.000 mennesker. 

Men - det var ikke kun Sjælland, der 
var hårdt ramt i hele 1658, den svenske 
hær opholdt sig på Fyn i lange perioder, 
nogle gange på Nyborgegnen, mens afde
lingerne ventede på at blive ført over Sto
rebælt, til andre tider mere permanent 
indkvarterede rundt omkring på øen . I 
sommeren 1658 var fire-fem rytterkom
pagnier og fire fodfolksregimenter ind
kvarteret på Fyn. Fynske bønder skulle 
ernære tusindvis af soldater og heste. Kan 
vi forestille os et kompagni på 300 rytte
re ride ind i en af de små fynske byer med 
5-600 indbyggere og forlange mad og 
kvarter på ubestemt tid? Hvordan klare
de borgerne det? De fynske herreder 
skulle også betale skat til svenskerne, et 
beløb på 102.345 rigsdaler. Ørbæk var en 
af de landsbyer, der blev pålagt store ud
gifter: 2076 rigsdaler til et regiment, 1425 
rigsdaler til et andet, dertil kom en plyn
dring for omkring 2000 rigsdaler. Ekstra 
upopulært var naturligvis udskrivning af 
danske soldater til den svenske hær. Der 
blev samlet omkring 800 mand på Fyn, 
men - de fleste af dem løb deres vej. Det 
kom så til at gå ud over andre, der blev 
taget i de førstes sted. De blev sendt til 
Frederiksodde for at udbedre fæstningen 
der. Fire kompagnier ryttere blev udtaget 
og sendt til Pommern. 

Vi er så heldige at have en enestående 
bog om krigen på Fyn i Aage Fasmer 
Blombergs tobinds værk: »Fyns vilkår 
under svenskekrigene 1657-1660«, der 
udkom i 1973. Her kan vi følge livet på 
Fyn. Her kan vi bl.a. læse, at i efteråret 
1658 blev alle huse og gårde gennemsøgt, 
og alt spiseligt blev registreret. Svenske 
hærledere blev indkvarteret på hoved
gårdene, der skulle stå til rådighed med 
forsyninger og redskaber. Blomberg me-
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Carl Gustavs gloriose ekspedition fra Langeland til Lolland over den is bedækkede Østersø, dateret den 7. 
februar 1658. Overgangen fra Langeland ser meget velordnet ud. I fine geledder rider den svenske hær 

mod Lolland i det fjerne. Der var heller ingen kamp som ved overgangen over Lillebælt. Eneste fjende var 

vintervejret. Var temperaturen lav nok, til at isen kunne holde? Det var den, som vi ved. Kun ganske få ryt

tere faldt gennem isen. Carl Gustav har en fremtrædende plads i billedet. Han peger mod det forjættede 

land fra sin hest, omgivet af de svenske hærførere. Om et øjeblik giver han marchordre. Om få dage er 
han i København". 

ner, at der i slutningen af 1658 stod 7-
8000 mand på Fyn. En stor del af de 
svenske styrker kom direkte fra Carl Gu
stafs krig i Polen, og der var de vant til en 
stærk modstandsbevægelse. Det lader til, 
at der ikke var nævneværdig modstand på 
Fyn; men selvfølgelig blev fjenden mødt 
med had og vrede. 

MagisterJacob Sperlings enke, Helvig 
Johansdatter, havde svenske soldater ind
kvarteret i sit hus i Odense. En underoffi
cer stak hende med en kniv i armen »udi 
fuldskab og furie«, der gik koldbrand i så
ret, og hun måtte lade armen save af. Der 
er adskillige eksempler på fynboer, der 
blev drevet fra deres gård: Forpagteren på 
Margård, Oluf Christensen, havde ind
kvarteret en løjtnant med familie og tje-
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nestefolk. De opførte sig meget dårligt, og 
til sidst blev Oluf Christensen jaget fra 
gården med sin familie, splitternøgne. De 
gemte sig i skoven og måtte låne vadmels
tøj i en gård i nærheden for til sidst at flyg
te til Odense. Kristen Andersen fra Kap
pendrup måtte gå fra sin gård, da sven
sken tog den. Han vendte tilbage efter no
gen tid med lidt ejendele, som straks blev 
taget fra ham, da soldaterne skulle over
føres til Nyborg. 3. december blev en 18-
årig pige begravet fra Norup kirke: »sam
me pige døde formedelst at blodet løb 
hende ihjel; thi en svensk skar hendes liv
sens åre med en kniv.« Søren Rasmussen 
fra Østerby døde, da han »blev dræbt af 
en karabin af en rytter, da han ville for
hindre at rytteren stjal hans gæs.« 
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Langeland 

Langeland er et helt kapitel for dig selv. 
Størsteparten af den svenske hær gik over 
Langeland i de første februardage i 1658. 
Men derefter var øen forholdsvis fri for 
tropper indtil om sommeren. I september 
rensede den danske oberst Joachim Kor
ber, der var kommandant i Nakskov, Lan
geland for svenske ryttere. Lokalbefolk
ningen var også med til at gøre modstand, 
ledet af godsejerne Christen Hardebo fra 
Nygård og Vincents Steensen fra Stens
gård. Langelænderne gemte deres både, 
for at de ikke skulle falde i svenske hæn
der, de anskaffede kanoner, de sejlede ka
persejlads i Storebælt og Langelandsbæl
tet. Svenskerne forsøgte flere angreb på 
Langeland i efteråret 1658; men det lyk
kedes lokalbefolkningen med hjælp af 
Korbers folk at afværge angrebene. 12. 

oktober blev Rudkøbing beskudt fra sven
ske skibe; men efter 24 timer måtte sven
skerne trække sig tilbage. Den langeland
ske modstand var velorganiseret: 400 

bønder blev inddelt i tre kompagnier, der 
blev anskaffet kanoner, 200 ryttere blev 
udrustet, der blev inddrevet skat til at be
tale udgifterne med, der blev anlagt en 
skanse ved Strandby; Rudkøbing og Få
revejle blev befæstet. 

Bortset fra København (og Bornholm 
fra 8. december i658) var Langeland det 
eneste område i Danmark, der ikke var 
besat. Det må have irriteret rigsadmiral 
Wrangel, for han besluttede i slutningen 
af 1658 at få besejret Langeland og gjor
de forberedelser til landgang. Det skal vi 
høre mere om i Fynske Årbøger 2009 -

350 året for kampene i 1659. • 

1658 - svenskekrigene på Fyn 
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