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Svenskerne på Østfyn 
 

31. oktober 1659 gik danskere og hollændere i land ved Kerteminde, og 14. november blev 

svenskerne besejret i det afgørende slag ved Nyborg. 

 

Danmarks eksistens som selvstændig nation var midt i 1600-tallet i overhængende fare, og 

begivenhederne på Østfyn i efteråret 1659 hører til de mest dramatiske og afgørende i landets 

historie. 350-året for krigshandlingerne bliver derfor markeret af Østfyns Museer på en række 

forskellige måder: med bogudgivelser, udstillinger, foredrag, rundvisninger og meget mere. 

 

Dette hæfte er tænkt som en hjælp til elevernes arbejde med denne begivenhedsrige periode i 

Danmarkshistorien, og det kan danne grundlag for den elevudstilling, som museet arrangerer på 

Toldboden i Kerteminde i oktober 2009. 
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1. Tema og gode ideer 

 

Hæftet behandler mange aspekter af begivenhederne for 350 år siden, men for de klasser, der vil 

medvirke i udstillingen på Toldboden, foreslår vi, at man koncentrerer sig om temaet ”Krig i 1600-

tallet”. 

 

Under denne overskrift er der mange emner, man kan tage op 

 

- Hvordan førte man krig for 400 år siden? 

- Hvilke våben havde man? 

- Hvad skete der med de sårede og de døde? 

- Hvordan forsvarede man en by? 

- Hvordan blev civilbefolkningen berørt af krigen? 

- Hvad spiste soldaterne? 

- Hvordan var livet for den store flok mennesker, der altid fulgte med en hær på vandring? 

(tjenere, heste-passere, kogekoner, soldaterkoner, tiggere…) 

- Er det muligt at finde spor fra Svenskekrigen i Kerteminde i dag? 

- Er der andre eksempler i verdenshistorien på en lynkrig som Karl Gustavs? 

- Hvornår og hvordan har forholdet mellem Danmark og Sverige ændret sig? 

- Også i dag er Danmark i krig. Kan I finde på forskelle og ligheder mellem krig i dag og krig 

for 350 år siden? 

 

Punkterne ovenfor skal kun opfattes som inspiration. Det er naturligvis helt op til eleverne, hvordan 

de vil vise, hvad ”Krig i 1600-tallet” handler om.  

 

Vi glæder os i hvert fald til at se, hvad I finder på! 

 

 

Som inspiration kan I bruge bogen ”Svenskerne på Østfyn” (udkommer sommeren 2009), romanen 

”Stand den satans krig” af Svend Erik Sørensen, eller tv-serien ”Gøngehøvdingen” (se litteratur-

listen bagest i hæftet).         
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2. Arvefjenderne – om Danmark 
og Sverige 

 

Arvefjenderne er de blevet kaldt, de to 

skandinaviske lande, Danmark og Sverige. 

Op gennem middelalderen havde vi perioder 

med fælles konge eller dronning: 

Kalmarunionen forbandt de tre nordiske 

riger i perioden 1397-1523. Erik af Pommern 

var den første fælles konge for Danmark, 

Norge og Sverige. Men det var en periode 

med uro landene imellem. 
 

 

Så stor var Kalmarunionen! (Kilde: Tacitus.nu) 

 

Kalmarunionen sluttede med svensk oprør 

efter Det Stockholmske Blodbad i 1520, 

hvor kongen, Christian 2., henrettede mange 

svenske adels- og kirkemænd. Oprøret endte 

med at Sverige løsrev sig fra Danmark, og 

den svenske oprørsleder Gustav Vasa blev 

kronet til konge af Sverige i 1523. 
 

 

Sverige har løsrevet sig fra Kalmarunionen (Kilde: 

Tacitus.nu) 

 

 

 

Danmark og Sverige kom mange gange siden 

i krig med hinanden. I dansk historie taler 

man om ’svenskekrigene’ – en lang række 

krige udkæmpet mellem de to riger Danmark-

Norge og Sverige-Finland. En stor del af den 

dansk-svenske strid handlede om magten over 

Østersøen og ikke mindst den økonomisk 

meget indbringende Øresundstold. 

 

Den Nordiske Syvårskrig handlede om, at 

Sverige ønskede at åbne søvejen via Øresund, 

mens Danmark ønskede at genoprette 

Kalmarunionen. Krigen sluttede med Freden i 

Stettin i 1570, hvor stort set alle erobringer fra 

begge sider skulle tilbagegives.  

 

Kalmarkrigen udkæmpedes i årene 1611-13. 

Det endte med dansk sejr, og ved Freden i 

Knäröd skulle Sverige betale en stor 

erstatning til Danmark. Det blev dog reelt 

også sidste gang, Danmark kunne opretholde 

sin stilling som Nordens førende magt. De 

efterfølgende krige viste svenskernes 

overlegenhed i krigskunsten, og Sverige 

indtog stillingen som den førende magt i 

Østersøområdet. 

 

Torstenssonkrigen, der var en del af den 

store europæiske trediveårskrig, er opkaldt 

efter den svenske feltherre Lennart 

Torstensson. I januar 1643 erobrede hans hær 

hele Jylland ved en overrumplingskrig. 

Senere gik en anden svensk hær ind i Skåne, 

som dengang hørte til Danmark. Ved søslaget 

på Kolberger Heide 1. juli 1644 mistede den 

danske konge Christian 4. sit ene øje. Men det 

endte med en kneben dansk sejr. Den 13. 

oktober samme år led danskerne endeligt 

nederlag i et søslag mod en forenet svensk-

nederlandsk flåde i farvandet mellem Lolland 

og Femern. Ved Brömsebrofreden i 1645 

måtte Danmark-Norge afstå store 

landområder  i Norge og Halland for en 

periode på 30 år. Derudover måtte danskerne 

sænke den ellers så givtige Øresundstold. 
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Faktaboks 

Krige mellem Danmark og Sverige: 

 Unionskrigene 1433-1523 

 Den Nordiske Syvårskrig 1563-1570 

 Kalmar Krigen 1611-1613 

 Torstensson Krigen 1643-1645 

 Karl Gustav krigene 1657-1660 

 Skånske Krig 1675-1679 

 Store Nordiske Krig 1700-1720 

 

 

Torstenssonkrigen og dens resultater blev den 

direkte anledning til Karl Gustav Krigene i 

årene 1657-60. Karl Gustav Krigene er den 

krig – eller i virkeligheden de krige – som 

denne historie handler om. Så den skal vi høre 

mere om senere i teksten. 

 

Efter Roskilde-freden 

 
 

De røde områder mistede Danmark i 1658 (Kilde: 

Aftenposten.no) 

 

 

Skånske Krig 1675-1679. Danmark ønskede 

Skåne tilbage til Danmark. Dette gamle 

danske område var tilfaldet Sverige ved 

freden i 1660. Den danske konge Christian 

den 5. stillede derfor velforberedt med en stor 

hær, der skulle tilbageerobre hele Skåne. 

 

Ved Slaget ved Lund d. 4. december 1676 

blev den danske hær dog slået af den svenske 

Karl 9. Slaget blev forfærdeligt blodigt med 

op mod 8.300 faldne, heraf de fleste danske. 

Den danske flåde med admiral Niels Juel i 

spidsen vandt dog Slaget i Køge Bugt den 1. 

juli 1677. 

 

Den store taber i denne krig var utvivlsomt 

den almindelige skåning. Både svenskere og 

danskere anvendte den brændte jords taktik. 

Et krigskneb, der for alvor blev anvendt ved 

de europæiske krige i renæssancen. For at 

forhindre fjenden i at få gavn af afgrøder og 

husdyr, blev landsbyer og marker brændt af. 

Skåne var et ødelagt land, da krigen sluttede 

med Freden i Lund 1679. Men intet ændredes 

ved Roskildefredens bestemmelser; Skåne 

forblev svensk.  

 

Den Store Nordiske Krig 1700-1720 

markerede, at også Sveriges dage som den 

store Østersømagt var forbi. I denne krig 

indgik mange store slag med forskellige 

nationer, og både Danmark, Sverige, Norge, 

Rusland og Polen deltog i krigen med 

forskellige resultater. 

 

Det lykkedes aldrig Danmark at generobre 

Skåne: Til gengæld fik danskerne lov at 

beholde en del af Slesvig. Sverige derimod 

mistede store landområder. Den Store 

nordiske Krig var reelt den sidste svenskekrig. 
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Faktaboks 

 

Håndfæstning: Et dokument, kongen skulle 

underskrive ved sin kroning. I dokumentet stod 

der, hvad kongen måtte, og især hvad han ikke 

måtte. 

 

Rigsrådet: Et råd af Danmarks mest magtfulde 

mænd. Rådet bestod frem til enevældens 

indførelse i 1660. 

 

Enevælde: Det betyder, at der ikke længere er 

valg ved en konges død. Hans efterfølger er 

automatisk hans nærmeste slægtning, typisk hans 

ældste søn. Rigsrådets myndighed nedlægges, og 

kongen får uindskrænket magt.  

 

Faktaboks 

 

Frederik den 3., konge af Danmark 1648-1670. 

 

Søn af Christian den 4. og dronning Anna Kathrine. 

Frederik den 3. må i 1648 underskrive en hård 

håndfæstning, men løsriver sig siden fra Rigsrådets 

og adelens indflydelse ved at indføre enevælden i 

1660. 

 

Under Frederik 3. mister Danmark store 

landbesiddelser efter krigene med Sverige. 

 

 

3. Frederik den 3. af Danmark 

 

Frederik 3. blev født i 1609 og døde i 1670. 

Han var næstældste søn af Christian 4. og 

dronning Anna Kathrine.  

 

Da Christian 4.s ældste søn, prins Christian, 

døde i 1647, blev det Frederik 3., der udpeget 

som tronfølger efter sin far, når han engang 

døde. Dengang skulle en tronfølger nemlig 

vælges af rigsrådet. Kongen døde allerede 

1648, og da blev Frederik konge.  

 

Ved sin kroning skulle han underskrive en 

meget streng håndfæstning, der gav rigsrådet 

stor magt. Men det ændrede sig lidt efter lidt: 

Kongen fik nemlig jaget sine halvsøstre og 

deres ægtemænd ud af landet, fordi de havde 

styret det magtfulde rigsråd. 

 

 
 

Frederik 3, konge af Danmark 1648-70. Kongen 

knæler inden slaget ved Nyborg. Malet af Wolfgang 

Heimbach ca. 1660. 

 

Kongen ville have revanche for 

Torstenssonkrigen i 1645, hvor Danmark 

havde mistet så store landarealer til Sverige.  I 

1657 erklærede Frederik 3. derfor krig, og det 

blev starten på de to Karl-Gustav-krige. 

 

 
 

Men Frederik 3. havde undervurderet Sverige. 

Svenskekongen erobrede hele Danmark med 

undtagelse af København. For at få fred måtte  

Frederik 3. indgå Roskilde-freden i 1658, 

hvorved han mistede Skånelandene. Den 

svenske konge Karl 10. Gustav forsøgte derpå 

forgæves i en ny krig at erobre hele Danmark.  

Det lykkedes ham ikke, men krigene, der 

sluttede i 1660, blev alligevel en katastrofe 

for Danmark. 

 

Den danske konge følte sig ladt i stikken af 

adelen og rigsrådet: I 1660 indførte Frederik 

3. derfor enevælden ved at erklære 

håndfæstningen for ugyldig. Adelen mistede 

derved sin magt: Kongen var blevet ene-

vældig, dvs. han måtte i princippet bestemme 

det hele selv! For fremtiden skulle kongen 

heller ikke vælges mere: kongetitlen gik 

automatisk i arv fra far til søn.                   
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Faktaboks 

 

Karl 10. Gustav 

Konge af Sverige 1654-1660 

 

Han var nevø af den svenske konge Gustav II Adolf 

og blev udnævnt til tronfølger i 1649. 

 

1654 frasagde Dronning Kristina sig tronen og Karl 

X Gustav blev konge af Sverige. 

 

Han var som sin forgænger Gustav II Adolf først og 

fremmest krigsfører, og førte Sverige ind i flere 

krige. 

 

Under hans ledelse var Danmark tæt på at blive 

erobret. 

 

Han døde af lungebetændelse 13. februar 1660. 

4. Karl 10. Gustav 
 

Karl Gustav var opdraget i Sverige, hvor hans 

far, en tysk greve, var gift med den svenske 

konges søster. Årene 1644-48 tilbragte han 

ved de svenske hære i Tyskland. 

 

 
 

Karl 10. Gustav. Maleri af D.K. von Ehrenstrahl. 

 

Mange havde troet, at Karl Gustav skulle 

have været gift med sin kusine, den svenske 

dronning Kristina. Men hun ville slet ikke 

giftes! I stedet bestemte hun, at Karl Gustav 

skulle vælges til svensk tronfølger. Da 

Kristina nogle år senere ikke ville være 

dronning mere, blev Karl Gustav derfor 

konge. 

 

Karl 10. Gustav var kun konge i seks år, og 

han førte krig i næsten hele sin regeringstid. 

Han var soldat til fingerspidserne og en meget 

dygtig og dristig hærfører. Han førte blandt 

andet krig i Polen, hvor han erobrede store 

landområder.  

 

Efter Danmark havde erklæret Sverige krig i 

1657, vandt den svenske konge 1658 sin store 

sejr over Danmark. Det var i løbet af denne 

første Karl Gustav Krig, at det lykkedes den 

svenske konge at føre de svenske hære over 

Lillebælt og Storebælt, der var frosset til! 

Denne manøvre omtales som en af de største 

krigsbedrifter i Sveriges krigshistorie. 

 

Under den første Karl-Gustav-krig blev 

danskerne løbet fuldstændigt over ende og 

måtte indgå en ydmygende fred i Roskilde, 

hvorefter Danmark måtte afstå store 

landområder, bl.a. Skåne, Halland og 

Blekinge. 

 

Men i sensommeren 1658 fik Karl 10. Gustav 

den idé, at han ville erobre hele Danmark. Så 

han gik til angreb! De europæiske stormagter 

var imidlertid ikke interesseret i, at Sverige 

blev for dominerende i Orden, og derfor gik 

bl.a. Nederlandene (Holland) ind i krigen på 

dansk side. 

 

Og denne gang gik det ikke så godt for 

svenskekongen: de svenske hære led store tab. 

Stormen på København i februar 1659 

mislykkedes, og også Slaget ved Nyborg den 

14.11.1659 betød et nederlag for svenskerne.   

 

Måtte Karl 10. Gustav nu opgive de 

landområder, han havde vundet fra Danmark i 

1658? Det havde kongen absolut ikke tænkt 

sig. Derfor indkaldte han Rigsdagen i Sverige, 

der skulle give tilladelse til at kongen fortsatte 

krigen mod Danmark. Men midt under 

Rigsdagen døde han! Hans søn var for ung til 

at overtage kronen efter sin far, og så der blev 

sluttet fred med Danmark.  
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Faktaboks 

 

Karl-Gustav-krigene 

Den første krig: 1657-58 

 

1657 

 1. juni: Frederik III erklærer Sverige krig 

 Sep.-okt.: Karl X Gustav besætter Jylland 

 24. oktober: Karl X Gustav erobrer 

fæstningen Frederiksodde (Fredericia). 

Den danske rigsmarsk Anders Bille dør 

senere af sine sår. 

1658 

 30. januar: den svenske hær marcherer 

over det tilfrosne Lillebælt. Fyn erobres på 

få dage. 

 8. februar: den svenske hær når Lolland 

over isen ved Langeland. 

 11. februar: den svenske hær går i land på 

Sjælland. 

 26. februar: Roskildefreden 

5. Karl-Gustav-krigene 

 

Karl-Gustav-krigene var to krige mellem 

Danmark og Sverige, der fandt sted i 1657-58 

og igen i 1658-60. De er opkaldt efter den 

svenske konge Karl 10. Gustav. 

 

 

Efter en betydelig oprustning erklærede 

Frederik 3. Sverige krig i juni 1657. 

Hensigten var at udnytte Sveriges fastkørte 

krig i Polen til at genvinde tabene fra 

Torstenssonfejden godt tyve år tidligere. Den 

danske hær havde ingen fremgang ved Skånes 

grænse, men erobrede en del af de svenske 

besiddelser i Tyskland. 

 

Karl 10. Gustav afbrød imidlertid krigen i 

Polen og drog mod Danmark med sin 

hovedstyrke på ca. 6000 mand. Denne hær 

blev yderligere forstærket med general 

Wrangels pommerske tropper.  

 

I september havde overlegne svenske styrker 

besat den jyske halvø undtagen fæstningerne 

Glückstadt og Krempe ved Elben samt 

Frederiksodde (Fredericia). 

 

Den svenske hær stormede Frederiksodde 24. 

oktober 1657, hvor flere tusinde mand blev 

fanget eller faldt. Den danske hærfører, 

rigsmarsk Anders Bille, døde kort efter af sine 

sår. Krigen gik derefter i stå, idet den danske 

flåde hindrede en svensk overgang til Fyn. 

 

Den stærke frost i vinteren 1657-58 ændrede 

imidlertid billedet. Den 30. januar 1658 gik 

den svenske hær over isen, og de danske 

styrker på Fyn blev slået i en træfning på 

Lillebælts is. Karl Gustav fortsatte med hæren 

over Langeland, Lolland og Falster til 

Sjælland, hvor krigen blev afsluttet ved 

Roskildefreden 26. februar 1658. Danmark 

måtte afstå Skåne, Halland, Blekinge og 

Bornholm, mens Norge mistede Bohuslen og 

Trondheim len. 

 

Marchen over isen står som en af de helt store 

bedrifter i europæisk krigshistorie. Selvom 

andre hære tidligere havde foretaget lignende 

manøvrer, var det første gang at en så stor hær 

gik over isen på et så bredt og farefuldt stræde 

som Lillebælt. At den svenske hær gentog 

manøvren kort tid efter ved at marchere over 

isen til Sjælland, markerer denne hærs styrke 

og krigserfaring. 

 

 

 
 

 Overgangen over de tilfrosne bælter i vinteren 1658, 

Kobberstik i Pufendorfs værk om Karl Gustav (1696). 

 

Karl 10. Gustav besluttede imidlertid at gå i 

krig igen for helt at erobre Danmark og 

Norge. I august 1658 besatte han derfor 

Sjælland og indledte en belejring af 

København.  

 

Allerede i september blev den svenske hær 

dog trængt bort fra Jylland af polske og 
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Faktaboks 

 

Karl Gustav krigene 

Den anden krig: 1658-60 

 

1658 

 23. juli: det svenske rigsråd erklærer 

Danmark krig 

 8. august: Karl X Gustav går i land i 

Korsør 

 29. oktober: hollandsk hjælpeflåde når ind 

til København og ophæver dermed den 

svenske flådes belejring af byen. 

1659 

 10.-11. februar: Stormen på København. 

Den svenske hær lider afgørende nederlag 

i forsøget på at erobre den danske 

hovedstad. 

 Februar: svenskerne fordrives fra Jylland 

af danske allierede; en hær primært 

bestående af polske og brandenburgske 

enheder. 

 Feb.-apr.: Svenskerne erobrer Langeland, 

Falster og Lolland 

 17.-18. maj: svenskerne rømmer endeligt 

Frederiksodde 

 8. august: størstedelen af den 

brandenburgske hær forlader igen Jylland 

for at vende sig mod svenske styrker i 

Pommern. Den resterende del af hæren 

sættes under kommando af feltmarskal 

Eberstein. 

 24. august: forsøg på fredsforhandliner slår 

fejl 

 12. oktober: en dansk-hollandsk konvoj 

(flåde) ankommer til Kiel 

 31. oktober: feltmarskal Schacks korps af 

danske og hollandske enheder gør 

landgang ved Kerteminde 

 4. november: Ebersteins hær sætter over 

Lillebælt. De to hære mødes. 

 14. november: Slaget ved Nyborg. Den 

svenske hær besejres. 
1660 

 13. feb.: Karl X Gustav dør 

 27. maj 1660: Fred 

Faktaboks 

 

Den danske hær manglede erfarne officerer, og  

rigsrådet begyndte derfor i november 1657 

forhandlinger med udenlandske officerer. 

 

Man fik truffet aftale med to højtstående tyske 

officerer: Hans Schack og von Eberstein. 

Det var disse to hærførere, der ledede den danske 

og allierede hær i Slaget ved Nyborg den 14. 

november 1659 

 

Ernst Albrecht von Eberstein (1605-76) 

Af tysk adelsslægt. Kæmpede på begge sider under 

trediveårskrigen. Efter Karl-Gustav-krigen fik han 

kommandoen i Holsten. 

 

Hans Schack (1609-76) 

Af slesvigsk adelsfamilie. Efter en militærkarriere 

ude i Europa blev han i 1658 udnævnt til general-

løjtnant. 

Høstede stor berømmelse som leder af Københavns 

forsvar under den svenske belejring. Derefter 

udnævnt til feltmarskal  og øverstkommanderende 

under landgangen ved Kerteminde. 

Fik som tak for sin indsats godset Schackenborg, 

der nu er bolig for prins Joachim. 

brandenburgske tropper, som var Danmarks 

allierede, og i oktober slog hollænderne den 

svenske flåde i Øresund og bragte tropper til 

forstærkning af København. 

I Norge blev de svenske tropper drevet ud af 

Trøndelag i december 1658. Samtidig bragte 

en opstand Bornholm tilbage til Danmark, og 

stormen på København den 10.-11. februar 

1659 endte i et blodigt svensk nederlag.  

 

Bevæbnede ”guerilla-soldater” (snaphaner) 

svækkede svenskernes stilling i de besatte 

lande. Især har skildringen af Svend Poulsen 

Gønge, Gøngehøvdingen, gjort de sjællandske 

snaphaner berømte, men der var væbnet 

modstand mange steder. Det lykkedes dog 

ikke for danskerne at få fodfæste i Skåne med 

støtte fra modstandskredse. 

 

Den svenske hær på Fyn blev angrebet af en 

dansk-polsk-brandenburgsk hær fra Jylland 

under Ernst Albrecht von Eberstein. Samtidig 

gik en dansk-hollandsk hær under Hans 

Schack i land ved Kerteminde. De to 

hærafdelinger forenede sig på Fyn, og 

svenskerne blev slået ved Nyborg 14. 

november 1659 og tvunget til overgivelse. 

 

I februar 1660 døde Karl Gustav efter kort 

tids sygdom, hvorefter det svenske 

formynderstyre meddelte, at man ønskede en 

afslutning på krigen. Med udgangspunkt i 

aftaler mellem England, Frankrig og 

Nederlandene tilkendtes Danmark ved Freden 

i København i maj 1660 formelt Bornholm og 

Trondheim len, mens de skånske provinser 

forblev svenske. 
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6. Svensk besættelse 

 

Fyn var blevet besat af svenskerne efter deres 

overgang over Lillebælts is den 30. januar 

1658. 

 

Nyborg Slot blev straks besat, og den danske 

rigsråd Otte Krag og flere andre danske 

officerer blev taget til fange. Alle slottets 

bygninger blev fyldt med de mange heste, 

som den svenske hær medbragte. De stod 

endda ”under og ovenpå kongens og 

lensmandens gemakker”. Ikke så mærkeligt, 

at man efter krigen stort set opgav at anvende 

slottet som kongelig beboelse.  

 

Roskildefreden d. 26. februar 1658 betød 

ikke, at svenskerne forlod de områder, de 

allerede havde besat. De svenske tropper blev 

i landet, og opholdt sig bl.a. i Nyborg. 

 

Karl 10. Gustavs fredsbrud i sommeren 1658 

fik også betydning for Fyn. For Nyborg blev 

det en hård tid, da mange af de svenske 

soldater opholdt sig i byen, mens de ventede 

på at blive overført til Sjælland. 

 

Hvis et svensk regiment lå indkvarteret 

samme sted i lang tid kunne der opstå et tå 

leligt, ja måske endda venskabeligt forhold 

mellem soldater og lokalbefolkning. Men 

besættelsen har alligevel ført mange ulemper 

med sig, og forsørgelsen af de fremmede 

tropper var en hård byrde. 

 

Det kunne også fremkalde en masse strid 

mellem borgerne, bl.a. med klager over, at 

byrden var alt for ulige fordelt. Mange måtte 

flygte fra hus og hjem. 

 

Tilværelsen må have været besværlig, for 

byens borgmester og råd sendte d. 23. juli 

rådmand Knud Wulff til Odense for at klage 

over forholdene. 

 

I svensk krigstjeneste 

Den svenske konge lod i flere tilfælde 

tilfangetagne danske soldater indsætte i 

svenske regimenter, og derefter gøre 

krigstjeneste for Sverige. En almindelig 

praksis ved 1600-tallets krige. 

 

Straks efter fredsbruddet i august 1658 

genoptog Karl 10. Gustav udskrivningerne fra 

de fem fynske len der skulle udskrives 853 

soldater. 

 

Det var fogederne på kronens og adelens 

godser, der skulle sørge for at det udskrevne 

mandskab blev leveret. Men da bønderne 

forståeligt nok var ret uvillige, blev de hentet 

med magt, og derefter overgivet til 

svenskerne. 

 

Det udskrevne fynske og langelandske 

mandskab kom til Pommern, Riga og Kalmar, 

hvor mange døde af sult og de elendige 

forhold der i det hele taget var i hærene. 

 

Salvegarde 
Det var farligt at færdes på landevejene uden 

beskyttelse, og der er flere eksempler på 

indbyggere, der er blevet dræbt af 

omflakkende plyndringsbander. 

Hvis man havde råd til det, kunne man købe 

sig til sikkerhed, salvegarde. Det var en 

gruppe af svenske soldater, der skulle 

beskytte befolkningen mod udplyndring og 

vold.  

 

Beskyttelsen var dog ikke gratis, da garden 

selvfølgelig skulle have betaling for sit 

arbejde. I mange tilfælde opstod der dog et 

godt forhold mellem befolkning og 

salvegarden. 

 

Der er flere eksempler på lokale piger, der 

blev gift med svenske soldater. Der var også 

piger, der fik barn med en fremmed soldat 

uden at være blevet gift. 

 
Plyndring af præstegård 
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Østfyn og svenskerne 
Der findes også beretninger om, hvordan 

lokalbefolkningen blev udsat for overgreb 

eller bekæmpede svenskerne. 

 

Skatten fra Munkebo 

Claus Hansen var præst i Munkebo 1641.  

Under svenskerkrigene var også Munkebo i 

en periode besat af svenske styrker, og både 

kirken og borgerne var udsat for plyndringer.  

 

I begyndelsen af 1658 gemte hr. Claus derfor 

kirke sølvet fra Munkebo kirke og værdier fra 

sit hjem i en grøft på sin egen jord.  

 

Efter landgangen ved Kerteminde trak 

svenskerne sig tilbage gennem Munkebo, 

hvilket resulterede i omfattende plyndringer 

udført af nyankomne svenske regimenter. De 

opsøgte Munkebo kirke og fandt kirken tom 

for værdier. Herefter blev selve præstegården 

hårdhændet undersøgt, men svenskerne måtte 

opgive at finde kirkesølvet. 

 

I stedet fangede de svenske soldater hr. Claus, 

der nægtede ethvert kendskab til kirkesølvet. 

For at tvinge ham til at tale, kastede 

svenskerne præsten i den kolde dam ved 

præstegården. 

 

 
Munkeboskatten.  

 

 

 

Under torturen druknede præsten i dammen, 

og igennem de næste 182 år verserede der i 

lokalbefolkningen rygter om det forsvundne 

kirkesølv. Kirkesølvet blev fundet i 1842, og i 

dag er Munkeboskatten udstillet på National-

museet. 

 

Efterretninger om svenskerne 

Kapellan (hjælpepræst) i Kølstrup Poul 

Bagger spillede en central rolle efter 

landgangen i Kerteminde, da svenskerne 

forberedte et modangreb på de danske styrker.  

 

Bagger får nys om det svenske angreb, og i ly 

af mørket sniger han sig natten imellem 2.-3. 

november 1659 til Kerteminde og advarer de 

danske styrker.  

 

Da de svenske enheder nærmer sig Kerte-

minde, er den danske hær opstillet i kamp-

formation og klar til at modtage fjenden. 

Herefter opgiver svenskerne modangrebet og 

trækker sig tilbage til Munkebo.  

 

De svenske styrker hævner sig på Bagger ved 

at udplyndre præstegården. Kong Frederik 

belønner året efter Bagger for oplysningerne 

om det svenske angreb ved at tildele ham 

Agedrups sogns korntiende.    

 

Vejviseren fra Munkebo 

Da Schacks hær skulle bevæge sig fra Kerte-

minde til Odense for at forene sig  med Eber-

steins hær, skulle den igennem Munkebo-

passet. Dette krævede en dygtig vejviser, som 

var stedkendt, og fæstebonden Thomas 

Christensen blev anbefalet af Bagger.  

 

Under og efter landsætning i Kerteminde blev 

Thomas Christensen flittigt anvendt som 

vejviser af den danske hær. Schack fritog ham 

senere for krigsdeltagelse og stillede en 

salvegarde til rådighed til at beskytte hans 

gård og besætning.      
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7.  Landgangen i Kerteminde 
 
Landgangen på Fyn skulle oprindeligt være 

sket ved Nyborg den 29. oktober 1659.  

Feltmarskal Hans Schack forsøgte at land-

sætte 2.000 danske soldater ved  Hockenhavn 

nær Nyborg, men kombinationen af dårligt 

vejr og svenske forstærkninger gjorde, at 

landgangsforsøget blev afblæst. 
  

Under et krigsråd blev det besluttet at sejle 

mod nord og i stedet gennemføre landgangen 

ved Kerteminde. Den 31. oktober lå den 

dansk-hollandske flåde ud for Kerteminde, og 

landgangen blev indledt med et kraftigt 

flådebombardement af Kerteminde by. Det 

lagde store dele af byen i ruiner og splittede 

det stærke svenske rytteri, som derfor ikke 

kom til at spille en større rolle under 

kampene. 

 

Landgangen fandt sted 2 kilometer nord for 

Kerteminde ved Kikkenborg, da de svenske 

styrker var koncentreret syd for byen. Kysten 

blev forsvaret af svenske dragoner, som 

befandt sig i løbegrave, men generelt var det 

svenske forsvar af Kerteminde svagt.  

 

 
Tegning af landgangen nord for Kerteminde 31. 

oktober 1659. 

 

Det dansk-hollandske infanteri kom straks i 

kamp med svenske rytterienheder i vandet og 

på stranden. Det lykkes infanteriet at drive 

svenskerne væk fra stranden og imod 

Kerteminde ad strandvejen. 

 

Svenskerne blev under kamp presset tilbage 

igennem Kerteminde, imens de forgæves 

forsøgte at brænde byen ned.  

 

Omkring kirken skal der have fundet nogle 

voldsomme kampe sted. Ifølge overleveringen 

var der en dansk officer, der udviste særligt 

stort mod. Han nedlagde hele 9 svenskere, før 

han selv blev dræbt af fjenden og ”parteret led 

for led”. Til minde om hans heltedåd blev 

hans kårde og støvler hængt op i kirken, hvor 

de stadig kan ses. 

 

Svenskerne trak sig videre tilbage til 

Munkebo, og herfra videre mod Odense og 

senere til Nyborg, hvor det endelig slag kom 

til at stå. 

  

 
 

              Feltmarskal Hans Schack (1609-76) 
 

Tabene på begge sider var relativt små, de 

danske og hollandske tab på 20 døde og 

sårede, de svenske sandsynligvis noget større. 

 

Dagen efter landgangen blev det danske 

rytteri landsat i Kerteminde, og Schack 

anlagde en befæstet lejr på Hindsholm. Et 

hurtigt sejlende skib blev sendt til feltmarskal 

Eberstein i Kolding for at informere ham om 

den vellykkede landsætning i Kerteminde. 

 

Den 9. november 1659 befriede Schacks hær 

Odense uden kamp, og to dage senere mødtes 

Ebersteins og Scharcks hære i byen. Derefter 

marcherede de i samlet trop mod Nyborg for 

at gøre en ende på den svenske besættelse af 

Fyn.     
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8. Slaget ved Nyborg 
 

14. november 1659 stødte den danske og 

svenske hær sammen uden for Nyborg.  

 

Der har i eftertiden været usikkerhed om, 

hvor slaget præcist fandt sted. Det formodes, 

at det foregik mellem Hjulby sø og godset 

Juelsberg. Motorvejen og jernbanen løber i 

dag igennem den tidligere slagmark. 

 

Den danske hær bestod af ca. 10.000 mand, 

hvoraf mange var tyskere, polakker eller 

hollændere. Den var opdelt i to hoved-

afdelinger: Ebersteins korps som stod 

opmarcheret tættest på den svenske hær, og 

Schacks korps bagest i den danske kamp-

formation. 

  

 
Kort over slaget ved Nyborg med, angivelse af den 

danske og svenske slagopstilling, som nyere forskning 

forestiller sig, at den har været. (H.C. Bjerg og O.L. 

Frantzen: Danmark i krig, 2005). 

 

Antallet af svenske soldater kendes ikke 

præcist. Det formodes, at den svenske hær, 

der blev ledet af Philip af Sulzbach, bestod af 

6.000-7.000 mand, hvor den overvejende del 

af soldaterne var rytteri.  

 

Kamphandlingerne blev indledt kl. 11, begge 

hære stod i kampformation med infanteriet og 

kanoner placeret i hærens centrum, mens 

rytteriet var anbragt på fløjene. 

 

Den danske hær får overtaget på slagmarken 

efter 2 ½ times blodige kampe. Det skete, da  

den svenske venstrefløj blev nedkæmpet af 

dansk rytteri. 

 

At den svenske venstrefløj faldt sammen, 

betød nederlaget for den svenske hær. Det 

svenske infanteri i centrum var sårbar på 

flanken og blev straks uden nåde nærmest 

nedslagtet af Ebersteins polske rytteri. Det 

resterende svenske rytteri flygtede og for-

skansede sig i Nyborg.  

 

Om morgenen den 15. november begyndte 

den dansk-hollandske flåde et bombardement 

af Nyborg. Bombardementet fik den svenske 

hær til at kapitulere betingelsesløst, og i alt 

3.000 svenskere overgav sig. 

 

De danske tab var på omkring 500 mand 

,mens de allieredes tab sandsynligvis var 

større. Svenskerne mistede over halvdelen af 

deres hær under slaget.  

 

Med sejren ved Nyborg fik danskerne for 

første gang i lang tid en sejr over svenskerne i 

et åbent feltslag. Foruden de to feltherrers, 

Schacks og Ebersteins, taktiske evne skyldtes 

sejren også, at danskerne og deres allierede 

var talmæssigt overlegne i forhold til den 

svenske hær. 

 

Nederlaget ved Nyborg var et voldsomt slag 

for Karl Gustav og Sverige, og det viste andre 

europæiske lande, at Sverige faktisk kunne 

besejres på slagmarken.  

 

 

 
Maleri af Chr. Pelck: Slaget ved Nyborg 14. november 

1659. 
 



Svenskerne på Østfyn 

 14 

 9. Efter krigen 
 

Freden i København den 26. maj 1660 blev 

modtaget med stor glæde af langt de fleste. 

Efter 3 års sult, udplyndringer og voldsomme 

sygdomsudbrud længtes befolkningen efter at 

vende tilbage til normale forhold. Krigs-

trætheden var stor hos alle. 

 

De, der havde frygtet, at krigen ville føre til 

Danmarks totale udslettelse, kunne dog glæde 

sig over, at så galt gik det trods alt ikke. 

 

Hele det gamle landområde øst for Øresund 

var gået tabt, og den svenske militærmagt var 

stadig stor og danskerne overlegen. 

 

Fremtiden var heller ikke særlig lys, for rigets 

pengekasse var tom, og under krigen havde 

staten pådraget sig en kæmpegæld (bl.a. til 

betaling af soldaterne). Hæren skulle 

selvfølgelig gøres mindre, men inden da 

skulle soldaterne have deres løn. Resultatet 

måtte blive store skatter på en befolkning, der 

i forvejen var hårdt ramt. 

 

Krigen havde ramt Danmark hårdt. Landets 

hovederhverv, landbruget, var i store 

vanskeligheder: Megen jord lå i 1660 udyrket 

hen, der var mangel på kreaturer og såsæd, og 

mange gårde lå øde hen. Handel og håndværk 

var gået i stå og meget skulle genopbygges.  

 

Krigen havde medført udskrivning af soldater, 

indkvartering og stigende skatter samt 

svækkede handelsforbindelser. Alt sammen 

bidrog det til at ødelægge befolkningens og 

statens økonomi.  

 

Kun langsomt kom det danske samfund sig 

over krigens virkninger. 

 

I forlængelse af krigen blev Enevælden ind-

ført i 1660. Sammen med tabene af lands-

delene øst for Øresund var enevældens ind-

førelse en markant følge af svensker krigene.    

 

 
Enevældens indføres 1660. Arvehyldningsfest på Slots-

holmen i Købehavn. 

 

Kerteminde 1660 

For Kerteminde havde krigen været en 

katastrofe, byen var næsten en ruinhob. Kun 

ganske få bygninger var ikke blevet ødelagt. 

4/5 af boligejerne i byen havde lidt tab på 

deres ejendom, enten de havde mistet 

ejendommen helt eller fået den beskadiget i 

en eller anden grad. 

 

En indberetning fra Kerteminde 1660 

fortæller: 

 

”Langebro er ganske brøstfældig [ødelagt]. 

Skippernes skuder er fordærvede og ødelagte. 

Desuden vore frugthaver her ved byen, som 

vores armé stod i otte dage, og ikke alene 

plankeværker, gærder og frugttræer er 

afbrudte, men også hvad frugt der var, er 

totalt ruineret. 

 

Størstedelen af borgerskabet er hendøde og 

fra byen undvigte [flygtet], så at den store 

skade med brandskat, plyndring, røveri og 

kontributioner [ydelser til hæren], som 

fjenden har tilføjet os, er os ikke muligt at 

beskrive, så vi derover er gerådet [kommet] i 

stor gæld, fattigdom og armod. 

 

Efter den tid, Gud ske lov, da vores eget folk 

bemægtigede sig lande, stod den hele armé 

her i otte dage, og siden har vi haft indkvar-

tering, som har andraget mange tusinde 

daler. 
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8. Illustrationer og billeder 
 

 

 

Feltmarskal Ernst Albrecht von Eberstein 

(1605-76) var en tysk officer, der deltog i 

Trediveårskrigen og i 1657 gik i dansk 

tjeneste. Det var i høj grad hans fortjeneste, 

at det lykkedes at nedkæmpe den svenske hær 

ved Nyborg og generobre Fyn.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Feltmarskal Hans Schack (1609-76) var 

officer under Christian 4. Efter udenlandsk 

tjeneste trådte han i 1658 atter i dansk 

tjeneste og skabte sig et navn som en af 

Danmarks store feltherrer ved sin indsats 

under stormen på København 11. februar 

1659 og slaget ved Nyborg 14. november 

samme år. Han erhvervede 1661 det 

nuværende Schackenborg (der blev 

overdraget Prins Joachim 1978).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1500-tallet afløste støbejernskanoner de 

tidligere bronzekanoner.  De var billigere end 

bronzekanonerne, men havde en tendens til at 

sprænge ved overbelastning.  
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 Eksempler på kvindedragter i 1600-tallet. 

 

 
 

  Borgere fra midten af 1600-tallet. 
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Til venstre: Soldat fra 1660. Efter Karl Gustav-krigene indførtes en egentlig uniformering. Her ses 

en menig fra Kongens Livregiment. De små flasker over brystet er papir patroner med kugle og 

ladning.  

Til højre: Soldat fra midten af 1600-tallet.  

Tegning: Eva Becher, 2008.
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9. Historisk årstalsliste 

 

Listen med årstal har især fokus på forholdet 

mellem de tre nordiske kongeriger Norge, 

Sverige og Danmark i perioden fra 

Kalmarunionens indgåelse 1397 og til dens 

600 års jubilæum. Som det klart bemærkes er 

det især Danmark-Norge og Sverige-Finland 

som strides. 

 

1397 - 1523  Kalmarunionen mellem de tre 

kongeriger Norge, Sverige og 

Danmark.  

Sverige frigør sig flere gange 

med krig og uro mellem 

Danmark-Norge som følge. 

 

1471  Nederlag til Danmark ved 

Brunkeborg udenfor Stockholm 

i forsøg på at fastholde 

svenskerne i trestatsunionen. 

 

1520  Christian 2. angriber Sverige – 

sejrer og hyldes 4. november 

som arvekonge 

Gennemfører Det Stock-

holmske Blodbad 7. november. 

 

1523  Sveriges endelige brud med 

Kalmarunionen.  

Gustav 1. Eriksson Vasa krones 

til Sveriges konge. 

 

1563 - 70 Den Nordiske Syvårskrig, 

sluttes med freden i Stettin. 

 

1611 – 13  Kalmarkrigen mellem Sverige 

og Danmark, afsluttes med 

freden i Knærød. 

 

1643 – 45 Torstenssonfejden, slutter med 

freden i Brömsebro. 

 

1656 Frederik 3. får opbakning af 

rigsrådet til at forberede en krig 

mod Sverige. 

 

1657 – 1660 Karl Gustav-krigene.  

 

1657 Efter rigsrådets tilladelse 

erklærer Frederik 3. Sverige krig 

1. juni. 

Sverige sidder fast i en krig i 

Polen og ser derfor krigs-

erklæringen som en oplagt 

chance for at trække sig ud af 

krigen med Polen og tropperne 

marcherer mod Danmarks 

sydlige grænse. 

Svenskerne besætter hele 

Jylland i efteråret. 

 

1658 Hård frost får bælterne til at 

fryse til.  

Svenskerne går over isen til 

Fyn, og via Langeland og 

Lolland når de Sjælland. 

15. februar står svenskerne 20 

km fra København. 

 

- Roskildefreden den 26. februar 

betyder Danmarks afståelse af 

Skåne, Halland, Blekinge, 

Bornholm og Bohus len og 

Trondhjem len til Sverige. 

 

7. august går svenske tropper i 

land i Korsør - Karl Gustav vil 

erobre København og altså 

knuse Danmark. 

I stedet for at storme København 

belejrer Karl Gustav byen som 

har forskanset sig til tænderne. 

Nederlandene griber ind i krigen 

på dansk side – Jylland besættes 

af tropper fra Brandenburg og 

Polen. 

 

1659 Det svenske erobringsforsøg 11. 

februar mislykkes. 

Det store slag ved Nyborg 14. 

november  

 

1660 I Haag har England, Frankrig og 

Nederlandene forhandlet og er 

blevet enige om at standse 

krigen på grundlag af 

Roskildefreden – Danmark 

mister alle østlige landområde 
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bortset fra Bornholm, som i 

krigens sidste fase smed 

svenskerne på porten. Tronhjem 

len forbliver norsk. 

 

 Regningen skal betales og de 

danske stænder indkaldes til 

møde på København Slot. 

 Adelen mister sin magt og 

styrke – adelsvældet afløses af 

enevælden. 

 

1675 - 79 Skånske Krig mellem Danmark 

og Sverige – første dansk forsøg 

på revanche. 

 Med 8000 dræbte i et enkelt slag 

blev slaget ved Lund 4. 

december 1676 det blodigste i 

Nordens historie. 

 

1700 - 20 Store Nordiske Krig 

Andet (1700) og tredje(1709) 

revancheforsøg fra dansk side. 

I årene 1716, 1717 og 1718 

angriber Sverige Norge. 

Freden på Frederiksborg i 1720 

giver Danmark hertugdømmet 

Slesvig. 

Herefter følger den længste 

fredsperiode i dansk historie. 

 

1788 Krig med Sverige. 

Norge angriber Bohus len – tabt 

til svenskerne i Karl Gustav-

krigene. 

 

1805 – 1815 Napoleonskrigene. 

 

1814 Danmark afstår Norge til 

Sverige ved freden i Kiel. 

Danmark beholder Island, Grøn-

land og Færøerne. 

Den svensk-norske union 

dannes. 

 

1906 Norge bliver selvstændigt land 

ved opløsningen af den svensk-

norske union. 

 

1952 Nordisk Råd etableres – her 

mødes Norge, Sverige, Island, 

Finland og Danmark og de tre 

selvstyreområder Grønland, 

Færøerne og Åland. 

Rådets formål er at bevare og 

udvikle det nordiske samarbejde 

inden for retsvæsen, kultur, 

samfærdsel, miljø, sociale og 

økonomiske forhold. 

 

1997 Kalmarunionens 600 års 

”fødselsdag” markeres – de tre 

nordiske kongehuse deltager. 

 

2009 350-året for Slaget ved Nyborg.  
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Hartmann, Niels: Gøngehøvdingen. København 1998. 

Billedbog om den legendariske Gøngehøvding og hans oplevelser under 

svenskekrigene. Han narrer flere gange de svenske soldater. Fra 6 år. 

 

Högstrand. Olle: Da hele sognet brændte. Schønberg 1980. 

Bogens handling foregår i Sverige da danskerne invaderer Sverige. Forfærdelige 

oplevelser med dødsfald, hærgen og bygder der brændes af er blandt de oplevelser der 

modner den 13-årige David alt for tidligt. Fra 11 år. 

 

Jørgensen, Lars Holmgård:  Præstefanden og galgenfugl. Gyldendal 2001. 

Historisk roman fra svenskekrigenes tid. Den 20-årige Henrik Henriksøn tjener hos 

herr Jacob, der er præst i Kærum Sogn. Da herr Jacob benytter sig af krigens 

uroligheder og flygter, bliver Henrik ført ind i en verden af fare og bedrag. Fra 12 år.  

 

Kjær, Gitte: Svend Poulsen Gønge – i virkeligheden. Gyldendal 1992. 

På baggrund af dokumenter fra 1600-tallet fortælles der om Gøngehøvdingen liv og de 

historiske begivenheder, bl.a. i forbindelse med svenskekrigene. 

 

Nielsen, Michael Næsted: Pjaltedrenge. Højers Forlag 2002. 

I 1658 hærger svenskerne landet. Drengen Ulf lever alene i skovene, men bliver 

hvirvlet ind i begivenhederne. Det bliver farligere end han kunne frygt. Fra 12 år. 

 

Sigmund, Pia: Maria og Christoffer fra Sprogø. Alinea 2002. 

Handler om de to søskende Maria og Christoffer, der bor på Sprogø og bl.a. oplever 

svenskernes fremrykning mod Fyn. En flot farveillustreret bog til undervisning. 

 

Söderhjelm, Kai: Da havet frøs til. Gyldendal 1982. 

Ved et tilfælde kommer 13-årige Jens fra Halland med i krigen mellem Danmark og 

Sverige i vinteren 1658. Her oplever Jens hvor grusom og meningsløs krig er. Fra 11 år. 

 

Sørensen, Svend Erik: Stands den satans krig. Brammer og Korch 2002. 

Om tjenestedrengen Niels fra Fyn, der bliver skilt fra sin familie under svenskernes 

erobring af Fyn. Fra 11 år. 
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www.kertemindemuseer.dk (museets hjemmeside med særligt punkt om 350-året) 

 

www.danskhistorie.dk (En sand guldgrube for historielæreren!) 

 

www.roskildefreden.dk 

 

http://www.thm.dk/udstil/renais.htm (om Tøjhusmuseets særudstilling om krig i renæssancen) 

 

http://www.taarnbybib.dk/kulturjagt/kulturjagt/svenskekrigene (en side for børn) 

 

http://www.kroppedal.dk/udstillinger/roskildefreden/roskildefreden.html (Kroppedal Museums side 

om Roskildefreden) 
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