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Det svenske fredsbrud

Roskildefreden i 1658 endte med en to-
tal svensk triumf. Det danske nederlag 
var fuldstændigt, og derfor kunne sven-
skerne suverænt diktere fredsvilkårene. 
Danmark måtte afgive alle sine Østersø-
besiddelser samt Bornholm og Hven. 
Samtidig måtte Norge aflevere Bohus og 
Trondheim len til den mægtige svenske 
nabo. Endelig skulle svenske skibe frita-
ges for Øresundstolden, og Danmark 
skulle yde de svenske tropper vinterlogi 
frem til maj 1658.1 Det var i sandhed et 
amputeret Danmark, der stod tilbage 
efter den krig, som man i overmod selv 
havde erklæret. 
 Det danske rige var bragt i knæ, og 
den svenske Karl X Gustav kunne drage 
hjem med forvisning om, at Sverige nu 
endegyldigt var den nordiske stormagt, 
og at »lillebror-riget« Danmark én gang 
for alle var sat på plads. Selvom Karl X 
Gustav sandsynligvis havde haft chan-
cen for også at erobre København og 
dermed opløse den endnu unge danske 
stat, undlod han, sandsynligvis fordi den 

svenske krigsmaskine på dette tidspunkt 
var meget hårdt spændt for. Den hurtige 
fremrykning i Danmark gav store pro-
blemer med forsyningerne, og de sven-
ske besiddelser i Nordtyskland krævede 
mange resurser at fastholde. En fuld-
stændig overtagelse af det danske rige 
ville derfor i vinteren 1658 have været en 
for stor mundfuld; selv for Karl X Gu-
stav.2

 De svenske tropper forblev i Dan-
mark efter maj 1658, da den svenske 
krigsledelse ikke vidste, hvad den skulle 
stille op med sine styrker. Det kunne 
ikke komme på tale at afmønstre dem, 
dertil var situationen i Nordtyskland og 
Danmark alt for spændt. Det blev bl.a. 

D en 14. november 2009 er 
det 350 år siden, Slaget 
ved Nyborg blev afgjort 

til Danmarks fordel, og den svenske 
kong Karl X Gustavs tropper blev en-
deligt drevet ud af landet.   
 Museumsinspektør ved Odense 
Bys Museer, Mads Thernøe, beretter 
i nærværende artikel om den udvik-
ling, der gik forud for slaget og sæt-
ter svenskekrigene ind i en større in-
ternational sammenhæng.
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overvejet, om man skulle foretage en 
svensk offensiv mod havnebyerne i Vest-
preussen. Derved ville man kunne sikre 
sig store toldindtægter fra handlen i 
denne del af Østersøen. Planen indebar 
dog en risiko for at fremprovokere et 
stort modangreb fra polsk og kejserlig 
side.  
 Derfor blev opmærksomheden end-
nu en gang rettet mod Danmark. En 
fuldstændig erobring af Danmark ville 
ikke blot give svenskerne adgang til den 
meget lukrative Øresundstold, men ville 
også betyde, at Sveriges anden hoved-
fjende Polen ville miste en alliancepart-
ner. Derfor blev det i juli 1658 besluttet, 
at krigen mod Danmark skulle genopta-
ges. Den 8. august blev der således land-
sat svenske tropper i Korsør, og allerede 
tre dage senere kunne den svenske kon-
ge starte sin belejring af København. 
 Det var vigtigt for Karl X Gustav, at 
det blev en hurtig sejr. Danmark havde 
indgået en aftale med Nederlandene om 
gensidigt at komme hinanden til und-
sætning i tilfælde af fjendtligt angreb. 
Derfor skulle Danmark tilintetgøres, in-
den den nederlandske hjælp kunne nå 
frem. Men hvis Karl X Gustav havde 
drømt om, at København ville overgive 
sig med kun ringe modstand, ligesom 
det øvrige Danmark året forinden, havde 
han forregnet sig. Frederik III erklære-
de, at han hellere ville »dø i sine rede« 
end at flygte ud af landet. Københav-
nerne samledes om deres konge i et stort 
fælles forsvar af hovedstaden. Byens 
fæstninger blev forstærket, og kanoner 
fra flådens skibe blev sat på voldene 
rundt om byen. Svenskerne var derfor 
tvunget til at indlede en langtrukken be-
lejring af København.3

 Fra de europæiske fyrstehuse blev 
der set med alvorlige øjne på det svenske 

angreb. Ikke alene var det et brud på de 
aftaler, der var indgået i forbindelse med 
Roskildefreden, men en fuldstændig 
svensk erobring af Danmark ville rykke 
fundamentalt ved magtbalancen i Nord-
europa. Man var ikke interesseret i et alt 
for stærkt Sverige, der alene kunne styre 
handlen i Østersøen. På opfordring fra 
Frederik III rykkede en tysk-polsk hær 
således mod Danmark og startede en 
generobring af den besatte del af riget. 
Allerede i efteråret 1658 havde den alli-
erede hær tilbageerobret hele Jylland 
med undtagelse af fæstningen ved Fre-
deriksodde (Fredericia). 
 I december måtte svenskerne imid-
lertid opgive deres sidste bastion i Jyl-
land og fortrække til Fyn. Nu var det blot 
et spørgsmål om tid, inden de allierede 
tropper også forsøgte en landgang på 
Fyn.

Nederlandene går ind i krigen

Jævnfør den dansk-nederlandske alli-
ance udrustede Nederlandene en stor 
flåde på 35 orlogsfartøjer og 28 trans-
portskibe med proviant til de belejrede 
københavnere. Med ombord på flåden 
var også 2200 bevæbnede matroser, der 
skulle bistå det besatte København.  
 Den 23. oktober rundede flåden det 
nordlige Sjælland, hvor den lå for svaj, 
indtil den fortsatte ned igennem Øre-
sund den 29. oktober, da vinden var 
gunstig. De nederlandske skibe gik tæt 
på den skånske kyst og undgik derved 
Kronborgs kanoner, der var kommet i 
svensk besiddelse. Ved Hven mødte ne-
derlænderne den svenske flåde, og det 
kom til træfning. Efter at have tabt fem 
skibe måtte svenskerne trække sig ud af 
kampen og søge tilflugt i Landskrona. 
Dermed var den svenske blokade af Kø-
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Roskildefreden, dokument, Rigsarkivet
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benhavn brudt, og nye forsyninger kun-
ne nu sejles ind til byen.4

 Ved årsskiftet måtte Karl X Gustav 
se i øjnene, at krigen ikke just var forlø-
bet, som han havde forestillet sig. For-
svaret af København var langt stærkere, 
end hvad man fra svensk side havde 
troet. Samtidig var blokaden af byen 
brudt, hvilket betød, at den svenske be-
lejring ikke var specielt effektiv. Dan-
mark havde fået assistance fra Neder-
landene, og der stod allierede tropper i 
Jylland. Den svenske konge var derfor 
tvunget til handling. Og natten mellem 
den 10. og 11. februar indledte han 
stormløbet mod København. Angrebet 
blev en katastrofe for svenskerne, og de 
måtte trække sig tilbage med store tab. 
Dette fik dog ikke fik Karl X Gustav til 
helt at miste modet. Han trak sine trop-
per tilbage, og de genoptog belejringen 
af den danske hovedstad.5

Den danske alliance i offensiven

For at sikre sine forsyningsveje startede 
svenskerne en ny kampagne, der skulle 
sikre kontrollen med Sjælland og Lol-
land/Falster. Formålet var at etablere 
forsyningslinier fra de svenske besiddel-
ser i Nordtyskland til de mange belej-
ringstropper omkring København. Det 
kom imidlertid til hårde kampe, der 
krævede mange svenske resurser. Endnu 
en gang måtte Karl X Gustav erfare, at 
kampmoralen i Danmark havde foran-
dret sig, og at det ikke længere var mu-
ligt at okkupere de danske områder 
uden hård modstand. Det lykkedes først 
i løbet af sommeren at få nogenlunde 
kontrol over disse områder. Sejren var 
imidlertid dyrt købt. For at få kontrollen 
over det østlige Danmark måtte den 
svenske hær koncentrere mange styrker 

dér. Dette var medvirkende til at gøre 
den tysk-polske erobring af Jylland mu-
lig.6

 På et generalstabsmøde i september 
blev det bestemt, at man ville gøre et 
udfald mod de svenske besættelsestrop-
per. Oprindeligt havde den danske og 
nederlandske hærledelse forestillet sig, 
at man ville forsøge at genvinde kontrol-
len over Sjælland. Men efter at den sven-
ske hær i forbindelse med besættelsen af 
de østdanske øer havde store troppekon-
centrationer dér, blev den plan opgivet. I 
stedet blev det besluttet, at man ville 
foretage et angreb på de svenske tropper 
på Fyn. Feltmarskal Hans Schack, der 
havde udmærket sig ved ledelsen af Kø-
benhavns forsvar, blev udpeget til at 
lede operationen. Sammen med en min-
dre dansk-nederlandsk styrke sejlede 
han i oktober til Kiel, hvor han senere 
blev forstærket af flere danske og alliere-
de enheder. Den 14. oktober blev der af-
holdt et generalstabsmøde, hvor planen 
for tilbageerobringen af Fyn blev lagt. 
Til stede på mødet var også den tyske 
feltmarskal Eberstein, der nogle år for-
inden var gået i dansk krigstjeneste. Han 
havde kommandoen over de allierede 
tropper, der stod i Jylland. Fra Køben-
havn afventede man med spænding re-
sultatet af mødet. Hans Schack var ble-
vet gjort til øverstbefalende over hele 
hæren, men ifølge traditionen var det 
Eberstein, der skulle have ledelsen, da 
han var den ældste af de to. På mødet 
blev det besluttet, at man i første om-
gang ville dele den samlede hær op i to 
dele, hvorved man undgik en interesse-
konflikt mellem de to feltmarskaller. 
Hans Schack skulle sammen med en 
styrke på godt 6.200 mand, heraf 2.700 
ryttere, foretage en landgang ved Ny-
borg. Derved ville man afskære de sven-
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ske troppers forsyningslinier til Sjæl-
land. Eberstein skulle fra Jylland krydse 
Lillebælt og gå i land på Vestfyn.7 

De svenske tropper på Fyn

De svenske besiddelser i det nordtyske 
Pommern var under stærkt pres. Derfor 
overflyttede Karl X Gustav i september 

1659 et regiment på godt 2.000 ryttere 
til dette område fra Fyn. Tilbage på øen 
blev tilbage en samlet styrke på godt 
5.500 mand. Samtidig forlod den erfar-
ne hærfører Karl Gustav Wrangel også 
Fyn. Indtil da havde han haft komman-
doen over de svenske tropper på øen, 
men blev nu overflyttet til Nordtyskland, 
hvor han skulle lede forsvaret af de sven-

Krigens rædsler, kobberstik fra 1600-tallet, udstillingen »Svenskerne på Østfyn 1659« på Nyborg Slot 
Østfyns Museer
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ske besiddelser dér. Han blev afløst af 
den unge pfalzgreve Phillip Sulzbach, 
der var en af kongens slægtninge. Han 
var kendt som en modig og dristig kri-
ger, men havde meget lidt erfaring med 
at lede større troppestyrker. 
 De svenske tropper var primært for-
delt på det østlige og vestlige Fyn. I Ny-
borg stod primært rytteriet, og i Middel-
fart var størstedelen af infanteriet ind-
kvarteret. Rytteriet bestod af 11 regi-
menter svarende til godt 4.000 mand, 
hovedsagelig tyskere. Infanteriet bestod 
af fire fodfolksregimenter, ca. 1.500 
mand. De fleste var svenskere og eng-
lændere. Den svenske styrke på Fyn 
samlet set var altså på godt 5.500 
mand.8

 Imens Karl X Gustav opholdt sig i 
Nykøbing Falster, indløb der efterret-
ninger om, at Schack var sejlet fra Kø-
benhavn mod Kiel med en hærstyrke. 
Den svenske konge var imidlertid over-
bevist om, at det allierede angreb ville 
komme på Sjælland. Han skrev derfor til 
feltmarskal Sulzbach, at et angreb på 
Fyn ikke var »resonabelt«, og at man 
derfor måtte forvente en landsætning på 
Sjælland. Derfor flyttede han hærstyrker 
fra Fyn til Korsør og forberedte et svensk 
modangreb på Jylland. 2.000 ryttere 
skulle sætte over Lillebælt og trænge ned 
til Kiel, hvor de skulle sætte ild på den 
dansk-nederlandske flåde. Det var en på 
alle måder urealistisk plan, som viser, at 
Karl X Gustav på dette tidspunkt var ved 
at miste grebet om krigen. Det skulle 
snart vise sig, at han end ikke kunne for-
svare, hvad der allerede var vundet.

Landgangen på Fyn

Den 27. oktober sejlede den nederland-
ske flåde fra Kiel med kurs mod Fyn. To 

dage senere ankrede den op ved Slips-
havn ud for Knudshoved. Hans Schack 
havde i forvejen haft en spion i land, der 
kunne fortælle, at den svenske hoved-
styrke stod i Odense, og at der kun var 
ganske få svenske tropper tilbage om-
kring Nyborg. Derfor forsøgte man om 
aftenen den 29. oktober en landsætning 
ved Ellensborg (nuværende Holcken-
havn). Godt 2.000 musketerer blev sej-
let i land, men den egentlige landsæt-
ning måtte opgives, da det pludselig stod 
klart, at de danske efterretninger var alt 
andet end pålidelige. Området omkring 
Nyborg var tæt pakket med svensk ryt-
teri og feltskyts. Der ventede derfor den 
danske landsætning en varm modtagel-
se. Musketererne blev sejlet tilbage til 
flåden, og den store landsætning blev 
aflyst. Om natten havde man nogle en-
kelte rekognosceringsstyrker i land for 
at undersøge de faktiske forhold. De fan-
gede et par lokale bønder, der kunne 
fortælle, at der på Nordøen ikke var 
mange svenske tropper. Det blev derfor 
vedtaget, at man skulle forsøge en anden 
landgang ved Kerteminde. 
 Den 31. oktober lå den dansk-neder-
landske flåde ud for Kerteminde. Man 
havde valgt, at landgangen skulle foregå 
nord for byen, da svenskerne havde 
nogle stillinger syd for Kerteminde. An-
grebet blev indledt med et kraftigt bom-
bardement af byen, som lagde en del af 
Kerteminde i ruiner. Blandt andet blev 
Langebro ødelagt, hvilket afskar den 
svenske hovedstyrke, der lå syd for byen. 
Det nederlandske infanteri gik i bådene, 
men blev mødt af svenske styrker, der 
løb ud i vandet for at forhindre landgan-
gen. De blev imidlertid slået tilbage, og 
de danske og nederlandske styrker, 
kunne gå i land ved Bådbækkens udløb, 
ca. tre km nord for Kerteminde. Mod-
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standen var lille, og de svenske tropper 
trak sig tilbage gennem Kerteminde. 
Under tilbagetrækningen forsøgte de at 
afbrænde byen, hvilket de kun havde 
delvis succes med. Tabstallene på begge 
sider var små, og de få svenske styrker, 
der var i området, fortrak hurtigt. I løbet 
af de næste to dage fik Schack landsat 
hele sin invasionsstyrke med mandskab, 
dyr og udstyr. Den 2. november var Ker-
teminde igen på danske hænder.9

 Efter den vellykkede landgang op-
førte Hans Schack en befæstet lejr på 
Hindsholm, hvor han lod størstedelen af 
sin styrke indkvartere. Herfra afventede 
han situationen og sendte et skib til 
Eberstein for at meddele ham om den 
vellykkede landsætning. 
 Efter at Schack var gået i land ved 
Kerteminde, var den svenske hærleder 
feltmarskal Sulzbach, ikke i tvivl om, at 
Eberstein ville landsætte sine tropper 
ved Middelfart, hvilket senere viste sig 
at være korrekt. Han bestemte sig for at 
koncentrere forsvaret af Fyn omkring 
Nyborg. Derfor trak han størstedelen af 
de svenske styrker væk fra Vestøen og 
lod blot nogle bevogtningstropper blive 
tilbage. I første omgang placerede Sulz-
bach sine ryttere ved Ulriksholm, da han 
ikke var klar over, om de dansk-neder-
landske tropper ville gå mod Odense el-
ler Nyborg. Her ville han angribe Schack, 
og da rekognosceringstropperne kunne 
fortælle om de stærke stillinger, som den 
danske hær havde opslået, besluttede 
Sulzbach sig for at forsøge at lokke de 
danske tropper frem i et åbent slag. For-
søget mislykkedes dog, da kapellanen i 
Kølstrup hørte om planen og informere-
de den danske hærledelse om den.10 De 
danske tropper stod således klar i deres 
stillinger, da den svenske hær den 3. no-
vember forsøgte sig med et angreb. 

Svenskerne kunne på trods af ihærdige 
forsøg ikke lokke danskerne ud af deres 
stillinger og måtte opgive angrebet.

Ebersteins landgang

På mødet i Kiel var det blevet aftalt, at 
feltmarskal Eberstein skulle føre sine 
godt 5.000 mand over Lillebælt. En 
landgang omkring Middelfart blev aftalt, 
men Eberstein havde problemer med at 
skaffe transportskibe, der kunne sejle 
hans korps til Fyn. Den 3. november 
modtog Eberstein efterretninger om, at 
de svenske fodfolksregimenter, der hav-
de holdt til i Middelfart, var afmarcheret 
mod Nyborg. Derfor besluttede han, at 
landsætningen skulle foregå dagen efter 
i de blot 13 transportskibe, som han 
havde til rådighed. 
 Den 4. november var vejret koldt og 
regnfuldt, men der var ikke megen vind, 
og strømmen i Lillebælt var svag. Det 
gav gode forhold for troppeoverførslen 
til Fyn. Først blev otte både med muske-
terer sejlet over Lillebælt. På stranden 
blev de mødt af nogle svenske ryttere, 
der hurtigt blev slået tilbage af musket-
ilden og artilleriet på Jyllandssiden. De 
få svenske bevogtningstropper, der var 
tilbage i området, fortrak hurtigt, og al-
lerede dagen efter kunne den danske 
hærledelse tage kvarter i Middelfart. De 
næste dage opholdt Eberstein sig i Mid-
delfart, hvor tiden blev brugt på at trans-
portere hele hæren og alt dens udstyr til 
Fyn. Efter tre dage begyndte hærledel-
sen at gøre klar til den yderlige fremryk-
ning, og tre regimenter af polske ryttere 
blev sendt mod Odense.
 Allerede den 5. november hørte den 
svenske feltmarskal Philip Sulzbach om 
Ebersteins landgang og sendte et par 
rytterregimenter mod Middelfart for at 
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se, hvordan sagerne stod til. Under le-
delse af generalløjtnant Henrik Horn 
rykkede styrken gennem Odense og slog 
sig ned ved Snestrup nogle kilometer 
vest for Odense. Herfra blev der sendt 
rekognosceringspatruljer ud for at klar-
lægge, hvordan Ebersteins tropper stod. 
Dagen efter brød også den svenske ho-
vedstyrke op fra Ulriksholm for at begive 
sig mod Odense. Derved mente Sulz-
bach, at han ville få et bedre indblik i, 
hvordan Ebersteins styrker bevægede 
sig. På vejen forlød der rygter om, at de 
allierede tropper ved Middelfart allerede 
var begyndt at bevæge sig mod Odense, 
så svenskerne forsatte gennem byen og 
stødte til rekognosceringstroppen i Sne-
strup. Her kunne man i midlertidig af-
kræfte rygtet om, at Eberstein var brudt 
op fra sin stilling i Middelfart.11

 Situationen for den svenske hærle-
der var ikke god. Han havde håbet, at 
han kunne møde Schacks og Ebersteins 
hære i et åbent feltslag hver for sig. I 
stedet var de nu gravet ned i to stærke 
stillinger og viste ingen tegn på at ville 
gøre udfald. For at kunne angribe stil-
lingerne behøvede han noget belejrings-
artilleri, hvilket han ikke havde. Det var 
samtidig umuligt hurtigt at skaffe de 
fornødne kanoner, da de bløde fynske 
efterårsveje var helt kørt op og meget 
mudrede. 
 Så længe Sulzbach havde sin hoved-
styrke vest for Odense, lå adgangen til 
Nyborg helt åben for Schack, og han vil-
le derved kunne afskære den svenske 
hær alle forsyninger. Dagen efter den 7. 
november besluttede Sulzbach derfor at 
trække alle sine tropper tilbage til det 
østlige Fyn.12

 Schacks tropper blev liggende ved 
Munkebo frem til den 9. november, 
hvorefter de brød op og begyndte at be-

give sig mod Odense. Herfra sendte han 
brev til Eberstein, hvor han forklarede 
situationen og bad om at få stillet en stor 
del af hans tropper til rådighed, så 
Schack selv kunne forsætte felttoget 
mod svenskerne til Nyborg. Eberstein 
blev meget forbitret over dette brev og 
meddelte Schack, at han ikke ville afgive 
en eneste mand, men selv ville forsætte 
med at have kommandoen over sine 
tropper. Den 9. november brød Eber-
stein med alle sine tropper op fra Mid-
delfart og begav sig mod Odense. Hertil 
ankom de to dage senere. Sent på afte-
nen den 11. november opsøgte Schack og 
hans øvrige hærledelse Eberstein i hans 
kvarter lidt vest for byen. Schack erklæ-
rede, at han var parat til at vise Eberstein 
den respekt, han fortjente som den æld-
ste feltmarskal, men han insisterede 
samtidigt på, at Eberstein også respekte-
rede, at han havde fået tildelt den øver-
ste ledelse af felttoget af kongen.13    
 Under samtalen blev de to feltherrer 
enige om forsat at have kommandoen 
over hver deres korps og hver dag skiftes 
til at gå i spidsen for felttoget. Denne 
noget utraditionelle løsning var nødven-
dig, hvis ikke hele felttoget skulle brin-
ges i fare pga. intern splid i hærledelsen. 
En dobbeltledelse af den fortsatte frem-
rykning var ikke en optimal løsning, 
men den sikrede, at hele den dansk/
allierede hær forblev samlet.
 Dagen efter stillede Eberstein derfor 
op med sit korps i marchformation og 
gjorde klar til at begive sig mod øst.

Slaget ved Nyborg

Da den dansk-nederlandske flåde lå ude 
i Storebælt, var det ikke muligt for den 
svenske hærledelse at evakuere sine 
tropper over til Sjælland, der stadig var 
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svensk kontrolleret. Omvendt var det 
heller ikke muligt at få sejlet forstærk-
ninger til Fyn, og det var derfor tydeligt 
for svenskerne, at de måtte møde den 
dansk-allierede hær i et slag ved Nyborg. 
Fæstningen var imidlertid i så dårlig 
stand, at ledelsen valgte at lade sine 
tropper tage opstilling i et åbent område 
foran fæstningen. Derved ville man 
kunne gøre nytte af sin stærkeste enhed, 
rytteriet. 
 Den svenske hærledelse valgte at 
lave en opstilling i området mellem 
Hjulby Sø og Bavnegården (Juelsberg). 
Den venstre flanke var således beskyttet 
af det sumpede område ved Hjulby Sø, 
og den højre af de skovklædte bakkedrag 
sydøst for Bavnegården. De svenske 
styrker blev placeret på nogle højdedrag 
og havde fordelen ved et fint udsyn over 
den kommende kampplads.14

 På den dansk-allierede side voldte 
uenigheden mellem de to hærførere en 

del problemer. Det lykkedes dog den 13. 
november at få etableret et møde mel-
lem Schack og Eberstein. De to felther-
rer var ikke ligefrem på god talefod, så 
derfor skulle mødet foregå på et neutralt 
sted. Der blev opslået et telt midt imel-
lem de to hovedkvarterer, hvor ingen 
kunne føle sig hverken som gæst eller 
vært. 
 På mødet fremlagde Eberstein efter-
retninger om, at de svenske tropper 
havde forskanset sig tæt ved Nyborg 
Slot. Han forslog derfor, at den allierede 
hær skulle møde dem i et åbent feltslag. 
Pga. mangel på forsyninger på den flåde, 
der lå ude i Storebælt, var den dansk-al-
lierede hær nødsaget til snarest at af-
slutte det fynske felttog, hvis de ønskede 
at møde den svenske hær, inden den 
kunne få forstærkninger fra Sjælland. 
Derfor gik Schack ind på forslaget, og 
det blev aftalt, at de dagen efter skulle 
angribe de svenske stillinger.

Slaget ved Nyborg, maleri af Christian Pelck, udlånt af Malene Hollingdal. Foto. Østfyns Museer
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 Samlet set var Schacks og Ebersteins 
korps på godt 11.000 mand. Det vides 
ikke præcist, hvor mange der kæmpede 
på den svenske side, men det skønnes, 
at der var tale om et sted mellem 6.000 
og 7.000 mand, primært ryttere. Den 
dansk-allierede hær var altså den sven-
ske talmæssigt overlegen, men den 
svenske hær havde en bedre placering i 
landskabet.15

 Som aftalt på krigsrådet den 13. no-
vember rykkede Eberstein først frem. 
Han havde en klassisk kampformation 
med rytteri på begge fløje og infanteriet i 
centrum. Alt feltskytset blev placeret 
centralt i Ebersteins enheder. Bag Eber-
stein lå Schacks korps og fungerede som 
støtteenheder for frontgruppen. 
 Det svenske centrum bestod ligele-
des af infanteriet, sandsynligvis støttet 
af nogle dragonenheder og lidt feltartil-
leri. På højrefløjen var svenskernes 
stærkeste enheder, dvs. størstedelen af 
rytteriet. Venstrefløjen bestod ligeledes 
af noget rytteri og muligvis nogle enkelte 
dragonenheder. 
 Eberstein åbnede slaget ved 11-tiden 
ved at angribe svenskernes venstre-
side med sit rytteri. Kort efter fulgte et 
bredt frontalt angreb. Angrebene blev i 
imidlertidig slået tilbage af den svenske 
ild. Det svenske rytteri lavede adskil-
lige modangreb og endte med at trænge 
Ebersteins fløje tilbage. Kun infante-
riet og feltartilleriet holdt stand mod det 
svenske modangreb.16

 Denne første fase af slaget havde 
varet i godt to en halv time. Der var ble-
vet kæmpet hårdt på begge sider, og 
endnu var slaget på ingen måde afgjort. 
Efter det svenske svar på den første an-
grebsbølge var det nu Schacks tur til at 
angribe de svenske fløje. Anført af gene-
ralløjtnant Hans Ahlefeldt lykkedes det 

efter et par forsøg at få ført Schacks høj-
refløj gennem det sumpede område ved 
Hjulby Sø. Derved blev det muligt at an-
gribe det svenske  rytteri i siden og ride 
dem over ende. Dette blev afgørende for 
slagets udfald. Efter at den svenske ven-
strefløj var faldet, kunne det dansk-alli-
erede rytteri knuse de svenske formatio-
ner fra siden. 
 Der blev ikke vist nogen nåde. Stør-
stedelen af det svenske infanteri blev 
brutalt hugget ned, og resten af hæren 
måtte tage flugten ind bag Nyborgs be-
skyttende mure. Slaget endte således 
med et totalt svensk nederlag. Kampen 
havde været hård og brutal. Specielt var 
det gået meget hårdt ud over de svenske 
fodfolksregimenter, hvoraf der stort set 
ikke var nogen tiltage. I alt anslås det, at 
man fra svensk side led tab på godt 
2.300 mand. De danske tabstal blev op-
gjort til godt 500 mand, hvilket dog nok 
er lidt i underkanten.17

Efter slaget

Efter slaget lagde den dansk-allierede 
hær sig rundt om Nyborg. Fra dansk side 
forsøgte man at få de overlevende sven-
ske tropper til at overgive sig, men de 
nægtede. Først da den nederlandske flå-
de sejlede tæt ind på Nyborg og startede 
et artilleribombardement, var de svenske 
tropper villige til forhandle. De foreslog 
en ærefuld svensk tilbagetrækning, hvil-
ket blev blankt afvist fra dansk side. I 
første omgang gik forhandlingerne såle-
des i stå, og først da flåden genoptog 
bombardementet, var de svenske tropper 
villige til at overgive sig betingelsesløst. 
 De godt 3.000 overlevende svenske 
soldater var primært lejetropper. De blev 
derfor fordelt ud i de to danske korps, 
der således rigeligt fik dækket de tab, 
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som de havde lidt under krigshandlin-
gerne. Det kan for moderne mennesker 
virke en smule mærkeligt, at det var mu-
ligt at inddrage krigsfanger i sin egen 
hær. Men i 1600-tallet var krig ikke et 
nationalt anliggende. For en professionel 
soldat gjorde det ingen forskel, om han 
kæmpede for den ene eller den anden 
side.
 Efter slaget var det lykkedes for den 
svenske hærledelse at flygte til Korsør i ly 
af natten. Da de meldte sig hos Karl X 
Gustav, udtalte han forbitret: »Har fan-
den taget fårene, kunne han gerne have 
taget bukkene med«.  I princippet var der 
dog ikke meget at bebrejde den svenske 
hærledelse. De havde stort set ikke lavet 
nogen fejl under Slaget om Nyborg. Den 
dansk-allierede hær var også godt styret 
og var for stor for de hårdt prøvede sven-
ske tropper. 
 Årsagen til nederlaget skal nok i hø-
jere grad findes hos kongen selv. Han 
havde fejlfortolket sine efterretninger og 
regnede ikke med et angreb på Fyn. Der 
fandtes derfor ikke de nødvendige styr-
ker på øen, og der var pga. det dansk-ne-
derlandske søherredømme ikke mulig-
hed for at få forstærkninger.18

 Den primære årsag til slagets udfald 
skal dog søges i europæisk storpolitik. 
Ingen af stormagterne var interesserede 
i, at Danmark blev udslettet, og at Sveri-
ge blev alt for stærk. Set i lyset af den 
dansk-nederlandske forsvarsalliance var 
det fra starten en håbløs krig, Karl X Gu-
stav kastede sig ud i. 

Afrunding 

Slaget ved Nyborg blev kulminationen 
på en udvikling, der i Danmark startede 
i første halvdel af 1500-tallet og kendes 
som »Den militære Revolution«. I for-

bindelse med krudtvåbnenes introduk-
tion på de europæiske slagmarker blev 
det nødvendigt at gentænke den middel-
alderlige forståelse af krigen. En kugle 
affyret fra en mening musketer kunne 
fælde selv den mest veludrustede ridder. 
Det betød, at det adelige rytteri pludselig 
mistede sin nøglerolle og blev erstattet 
af store professionelle hære, der primært 
var bevæbnede med pike og musketter. 
 Frem til renæssancen havde krig 
været en adelig pligt, men også et privi-
legium, der retfærdiggjorde adelens fri-
tagelse fra at betale skat. Pga. den vå-
benteknologiske udvikling blev de udgif-
ter, der var forbundet med krigsførelsen, 
så tunge, at de ikke længere kunne løftes 
af private hænder. End ikke de mest vel-
havende adelsmænd kunne finansiere 
de nye store professionelle massehære. 
Den tidlige moderne stat havde derfor 
brug for skatter snarere end for panser-
klædte riddere. Der skete så at sige en 
centralisering af krigen, der krævede en 
styrket statsmagt. Uden en øget bureau-
kratisk styring til bl.a. indkrævning af 
skat var det ikke længere muligt at føre 

Slaget ved Nyborg 1659, Samuel von Pufendorf 
(1632-1694), udsnit af stik fra bog ejet af Østfyns 
Museer
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krig eller forsvare riget.
 Derved kan man med stor ret hævde, 
at Enevældens indførelse i 1660 var en 
direkte konsekvens af krigene i 1657-59. 
Det gamle middelalderlige militære sy-
stem havde vist sin utilstrækkelighed, så 
der var ikke længere nogen grund til, at 
adelen havde en position som privilege-
ret stand. Nu var det kongemagten og 
den tidlige  moderne stat, der skulle sik-
re rigets fremtidige overlevelse.
 Efter svenskekrigene i 1657-59 stod 
det lysende klart, at det middelalderlige 
feudalsystem ikke længere var brugbart. 
Adelen havde ikke formået at forhindre 
Karl X Gustav i at løbe riget over ende. 
Først da der blev indgået en internatio-
nal alliance med Nederlandene, var det 
muligt at etablere en hær, der kunne 
byde svenskerne trods. Vigtigst for ud-
faldet af krigen var de internationale in-
teresser, der var forbundet med konflik-
ten i Norden. Efter freden i 1659 ville det 
givetvis have været muligt at forhandle 
en mere fordelagtig fred på plads og der-
med redde nogle flere af de stumper, der 
var gået tabt ved Roskildefreden i 1658. 
Men det passede det internationale sam-
fund (og Nederlandene i særdeleshed) 
fint, at der ikke længere var ét rige, der 
kunne styre indsejlingen til Østersøen. 
Omvendt var nederlænderne bestemt 
ikke interesserede i et alt for domine-
rende Storsverige. De kunne ikke tillade 
en fuldstændig opløsning af det danske 
rige og satte derfor mange resurser ind 
på at knække de sejrrige svenskere, in-
den de fik kontrol over hele Østersøen.
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