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Enhver, der har sejlet under den gamle 
Lillebæltsbro og set de stærke strømhvirvler 
omkring bropillerne må forbavses ved beret-
ningen om, at en dansk hærfører lod 450 heste 
svømme over Bæltet netop på dette sted, og at 
kun tre heste druknede under forløbet.  

Den dristige manøvre fandt sted d. 4. novem-
ber ��59 og det handlede om at generobre Fyn, 
som i lighed med resten af Danmark, bortset fra 
København, var besat af den svenske krigerkonge 
Karl X Gustav. I to lynkrige (��57-5� og ��59-
�0) havde Karl Gustav rendt Danmark over 
ende og sat sig på det fulde herredømme over 
Øresund og Østersøen. Havde det ikke været for 
især hollandsk støtte ville Danmark have været 
gået under som selvstændig nation. 

Karl X gustavs krige mod danskerne
Det hele begyndte med, at Frederik d. 3. i juni 
��57 erklærede Karl Gustav krig for at få nogle 
landområder tilbage, som svenskerne tidligere 
havde erobret. Karl Gustav havde på det tids-
punkt hænderne fulde i Polen, hvor han var i fuld 
gang med at udvide territoriet, men den danske 
krigserklæring kom meget belejligt for ham, da 
felttoget i Polen var kørt fast. Karl Gustav brød 
derfor op og marcherede mod Danmark. Som 
en stormvind fejede Karl Gustavs hær op gennem 
Jylland og besatte halvøen. Men så kunne de heller 

ikke komme videre. Den danske flåde forhin-
drede svenskerne i at komme over til øerne. Da 
var det, at Karl Gustavs krigslykke igen slog igen-
nem. Vinteren ��57-5� blev en af de koldeste 
i Danmarkshistorien, de indre danske farvande 
frøs til is, og Karl Gustav foretog det uhørt dris-
tige træk at føre sin hær over isen til Sjælland 
via Fyn, Langeland og Lolland-Falster. Det var 
ikke nogen søndagskoleudflugt! En svensk officer 
skildrer den �5 km. lange march over isen fra 
Langeland til Lolland således: 

”Når jeg skal holde mig til sandheden, må jeg 
bekende, at det var skrækkeligt at bevæge sig over 
dette frosne hav ved nattetid. Ikke mindst fordi 
de mange heste, som kongen førte med sig havde 
stampet så meget i rutens sne, at der stod mindst 
to fod vand ovenpå isen. Man frygtede ustand-
selig, at man skulle træde ud i der åbne hav. Der 
var mange efternølere, som kom på gale stier i 
nattemørket og var i stadig fare for at støde på 
for tynd eller ligefrem brudt is.” Men svenskerne 
kom over til Sjælland uden nævneværdige tab.

Danskerne måtte give op og indgå en ydmy-
gende fred i Roskilde i ��5�, hvor vi måtte afstå 
Skåne, Halland og Blekinge. Men Karl Gustav 
var ikke tilfreds. Hvorfor nøjes med mindre 
end hele Danmark? Desuden var det også et 
problem, hvad man skulle stille op med en lejet 

krigsmaskine, så Karl Gustav gik i gang igen og 
sendte sine tropper direkte mod København for 
at belejre byen. Men nu blev det for meget for 
andre europæiske lande, som ikke var interes-
seret i, at svenskerne fik eneherredømmet over 
Østersøen og Øresund. Holland, Brandenburg 
og Polen ilede til hjælp, og svenskerne blev for-
trængt fra Jylland. Nu skulle Fyn erobres, men 
to gange i løbet af sommeren ��59 var danske 
forsøg på at indtage øen slået tilbage. 

strategien aftales
Så mødtes de to øverstkommanderende for 
den danske hær i Eckernförde d. 20. oktober 
��59 for at aftale taktikken. Det var feltmar-
skal Ernst Albrecht v. Eberstein og feltmarskal 
Hans Schack. Som det oftest er tilfældet, når to 
ambitiøse mænd konkurrerer om hæder og ære, 
var der kold luft mellem de to. Hans Schack var 
af Frederik d. 3. udnævnt til hærens øverstkom-
manderende, men Eberstein var den ældste og 
havde højest anciennitet. Han havde – som den 
eneste overhovedet – gjort hele Tredveårskrigen 
med. Det vil sige, at han var indtrådt i en krigs-
førende hær i alder af �� år i ����, og var først 
færdig med den krig i ��4�. Nu deltog han så på 
dansk side i krigene mod Karl Gustav af Sverige. 
Det lykkedes dog de to selvbevidste herrer at 
finde den rette tone, og strategien til erobringen 
af Fyn blev aftalt. 

DA 450 
HESTE 
SVØMMEDE 
OVER 
LILLEBÆLT

Historien kan studeres i bøger og på museer, men 
begivenhederne har fundet sted på bestemte loka-
liteter. Rundt om i de danske farvande og havne 
har store og små hændelser udspillet sig og haft 
betydning for Danmarkshistorien. Vi bringer her en 
serie af beretninger med lokal forankring og relation 
til søfartshistorien.
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Planen var, at Schacks hær skulle landsættes ved 
Kerteminde, mens Ebersteins tropper skulle sætte 
over ved Middelfart. Vel ovre skulle de to hære 
mødes og angribe svenskerne. Det var helt afgø-
rende for strategiens succes, at den hollandske 
flåde som lovet stillede en større mængde orlogs-
skibe og transportfartøjer til rådighed. Eberstein 
skulle f. eks. have næsten 4000 heste bragt over 
Lillebælt.  

to amfibieangreb
En dansk-hollandsk konvoj medbringende 
Schacks tropper stod ud fra Kiel d. 2�. oktober 
med kurs mod Langelandsbæltet. Sent på afte-
nen d. 29. lagde troppetransporten sig for anker 
ud for Spodsbjerg, mens en hurtigsejlende kaper 
blev sendt i forvejen for at rekognoscere. Det 
blev besluttet, at landgangen skulle foretages lige 
nord for Kerteminde ved Bådsbækkens udløb. 
Kl. 2 om eftermiddagen d. �. november blev 
3000 musketerer sat på 30 store fladbundede 
transportbåde for at blive roet i land. Men flad-
bundede eller ej, bådene kunne ikke gå så langt 
ind under kysten som beregnet, bådene gik på 
grund, og musketererne var nu de værgeløse ofre 
for svenskernes beskydning. ”Til angreb” lød 
pludselig råbet, og samtlige 3000 soldater væl-

tede ud i de kolde bølger og kæmpede sig ind 
mod land med musketterne hævet over hovedet. 
Så snart de kom på skudhold fyrede de musket-
terne af i retningen af svenskerne. Det var ikke 
muligt at sigte præcist med en musket, men hel-
det kunne jo være med én, og det lykkedes da 
også ret hurtigt at få drevet den mindre svenske 
styrke på flygt. Under landgangsprocessen blev 
Kerteminde udsat for et så kraftigt bombarde-
ment af de ledsagende orlogsfartøjer, at det aldrig 
rigtigt senere lykkedes byen at rejse sig til for-
dums betydning.

ebersteins tur
Men Schack var på Fyn. Nu kunne han sådan 
set ikke gøre andet end at vente på Ebersteins 
tropper. Det vidste Eberstein godt, men hans 
hær var på vej til fods fra Holsten mod Kolding. 
Hertil nåede de d. 2. november, altså dagen 
efter Schacks landgang. Eberstein red videre til 
Snoghøj med en fortrop for at tage forholdene 
i øjesyn. Desværre manglede der en helt afgø-
rende forudsætning for at komme over bæltet: de 
hollandske transportskibe, som skulle have været 
fremme nu. Det hjalp heller ikke på situationen, 
at der lå et par svenske fregatter ved Fænø. De 
havde dog ikke bemærket noget usædvanligt på 

land, så de lettede anker og sejlede sydpå. Men 
de hollandske skibe var ikke i sigte. Senere skulle 
det vise sig, at de havde ligget stille for modvind 
i Alssund. 

Eberstein må have været en utålmodig sjæl. Det 
passede ham ikke henslæbe tiden i venten efter – i 
øvrigt alt for få – transportskibe, så han begyndte 
at gøre undersøgelser over, hvor det var bedst at 
sætte over bæltet. Hans valg fald på en linje mel-
lem Snoghøj og Kongebroen. Der så ikke ud at 
være nogen imponerende svensk styrke posteret 
her, og afstanden tværs over bæltet var så kort, at 
det var muligt at beskytte overgangen med artil-
leriild fra Snoghøj.

450 heste ude at svømme
Eberstein spejdede forgæves ned mod Fænøsund. 
Heller ikke fra bagtroppen var der melding om, 
hollandske skibe var på vej til undsætning. 
Hvad der var til rådighed for overfarten var 
nogle få fiskerbåde og et par småfærger. Da traf 
Eberstein en dristig beslutning: ”Vi lader hestene 
svømme over!” Det, han havde for sig er et af 
Danmarks dybeste og mest strømfulde farvande. 
Lokalkendte kunne dog konstatere, at strømmen 
var svagere end sædvanlig og vind og strøm var 
nordlig, så den forvovne plan blev sat i værk. 

Først blev der sendt nogle både med �0 muske-
terer over for at rydde kysten for svenske stillin-
ger. Da de svenske ryttere for frem fra skovene, 
blev de beskudt af kanoner fra Snoghøj, så de 
tog hurtigt flugten i retning af Middelfart. Så 
steg stemningen på Snoghøjsiden og den dristige 
overførsel af hestene begyndte. Rytterne sad i 
bådene og holdt de svømmende heste i hver sin 
line. På den måde lykkedes det at få 450 heste 
over til Fyn den første nat. Kun 3 heste druk-
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'VI LADER HESTENE 
SVØMME OVER!” 
DET, HAN HAVDE 
FOR SIG ER ET AF 

DANMARKS 
DYBESTE OG MEST 

STRØMFULDE 
FARVANDE'

Marinemaleren Christian Mølsted (1862-1932) har her givet sin opfattelse af den dramatiske landgang ved Kerteminde. 
Originalen hænger på Kerteminde Rådhus.

HER SVØMMEDE 450 
HESTE OVER LILLEBÆLT 
EN NOVEMBERDAG I 1659.
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nede. Men nu begyndte transportsituationen 
at lysne. Middelfartborgerne fremskaffede alle 
de både, de kunne skrabe sammen, og resten af 
tropperne og hestene blev overført med både. 
Den 5. november kunne Eberstein opslå sit 
hovedkvarter i Middelfart. En af de mest maleri-
ske og risikofyldte manøvrer i dansk krigshistorie 
var vel tilendebragt. 

slaget ved nyborg
På en mærkelig måde virkede det som om, at Karl 
Gustav havde mistet sin krigslykke. Fra at have 
stået i spidsen for en altødelæggende krigsma-
skine, der tilsyneladende uovervindelig var fejet 
ned gennem det østlige Europa og Danmark, 
måtte han nu se sig lammet og uskadeliggjort 
i sit kvarter i Korsør. Han kunne ikke komme 
sine tropper på Fyn til undsætning på grund af 
den hollandsk-danske flåde, der patruljerede i 
Storebælt.De svenske tropper på Fyn samlede 
sig nu i Nyborg, hvor man håbede at kunne for-

skanse sig, indtil hjælpen eventuelt kom frem. 
Nu var det så bare et spørgsmål, om Schack og 
Eberstein kunne samarbejde om at gøre arbej-
det færdigt. Det gik ikke alt for godt. Først blev 
Eberstein noget fornærmet over, at Schack havde 
sat sig på den bedste indkvartering i Odense og 
så syntes Schack ikke, at det var nødvendigt, at 
de to mødtes for en nærmere aftale, inden slaget 
gik i gang. Det lykkedes dog for nogle mæglere at 
få et møde i stand. Schack mente, at man skulle 
belejre svenskerne i Nyborg, mens Eberstein 
mente, at den danske hær var stærk nok til at 
levere svenskerne et slag. Man skiltes uden at 
have fået nogen klar aftale, men de to stridbare 
herrer var dog blevet enige om, at de skulle føre 
deres korps hver for sig og skiftes til at tage têten, 
når og hvis slaget gik i gang. 

Så brød de to feltmarskaler op og førte deres 
tropper mod Nyborg. Eberstein svor, ”at han ville 
gå lige løs på fjenden ad den korteste vej,” og 

sådan blev det. Schack var nødt til at følge trop. 
Da der endelig for alvor kom gang i slaget, viste 
de to feltmarskaler dog professionalisme nok til 
at holde sig til den strategi, de havde aftalt.

Slaget ved Nyborg fandt sted d. �4. november 
��59 og varede godt 5 timer. Det medførte sven-
skernes totale kapitulation. Men Danmark fik 
ikke Skåne, Halland og Blekinge tilbage. Det 
passede de europæiske stormagter godt, at den 
vigtige strategiske passage gennem Øresund ikke 
var domineret af en enkelt nation. 

4500 heste?
Den interesserede læser vil måske ved anden lej-
lighed støde på den oplysning, at det var 4500 
heste, Eberstein lod svømme fra Snoghøj til 
Middelfart. Blandt andet den navnkundige krø-
nikefortæller Palle Lauring bringer dette tal. Det 
har desværre ikke kunnet verificeres. Det ville 
ellers have været et fantastisk syn. ■

To musketerer fra 1660’erne.

'SLAGET VED 
NYBORG FANDT 

STED D. 14. NOVEM-
BER 1659 OG VAREDE 
GODT 5 TIMER. DET 

MEDFØRTE 
SVENSKERNES 

TOTALE KAPITULATION. 
MEN DANMARK FIK 

IKKE SKÅNE, 
HALLAND OG 

BLEKINGE TILBAGE'




