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Aarsagerne til Krigen.

Ved Roskildefreden, den 8. Marts 1658, mistede Danmark
Skaane, Halland og Bleking samt Bohus Lehn, og det maatte ind
rømme Hertugen af Gottorp Souverænetet over den hertugelige Del
af Sønderjylland. En ny Krig, der afsluttedes med Kjøbenhavnsfreden,
den 6. Januar 1660, medførte ingen Forandringer heri. De haarde
Vilkaar skyldtes ikke mindst, at England og Holland ikke ønskede,
at samme Magt ejede begge Øresunds Bredder. At den nationale
Grændse derved blev forrykket, var uimodsigeligt, thi Smaaland havde
fra de ældste Tider dannet Grændsen for det danske Sprog. Men
paa den anden Side maatte det erindres, at de tabte Provinsers geo
grafiske Beliggenhed knyttede dem langt na turiigere til Sverige end
til Danmark. En ny Krig med disse Provinsers varige Besiddelse
som Maal maatte derfor være ensbetydende med Erobringen af Sve
rige. Men Chancerne for en saadan Krig var meget ugunstige. Thi
en dansk Hær kunde ikke længere uden videre rykke frem fra den
smaalandske Grændse; den maatte først skaffe sig en Basis i Skaane.
Paa samme Tid maatte den dække den jydske Halvø imod en Inva
sion, thi, da Sverige var i Besiddelse af svensk Pommern og Bremen,
kunde det med kort Varsel lade en Hær falde ind i Hertugdømmerne,
Dg der kunde det gøre sikker Regning paa at finde Understøttelse
hos de gottorpske Hertuger, der besLandig tog Parti mod Danmark.

Fornyede Krige med Sverige med Erobringer som Maal syntes
derfor kun at ville bringe nye Ulykker over Landet, der den Gang
var prøvet nok.

Men saaledes vilde man ikke se paa Forholdene. Saaret val'
endnu frisk. Det danske saavel som det norske Folk vilde ikke
slippe Haabet om at faa det Tabte tilbage, og Befolkningen i de af
staaede Provinser ventede med Længsel paa den Befrielsens Dag, der

N . P. Jensen : Den akaanske Krig, 1
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skulde bringe dem tilbage til det gamle Fædreland. Mindst af alt
kunde man dog forsone sig med Tanken om at skulle leve i Fred
og nabovenlig Forsteaelse med Sverige, thi denne Magt stod den
Gang for Brodeefolkene som Arvefjenden.

Kun enke1le saae paa Forholdene med el mere uhildet Blik,
og kun en eneste havde Mod til at fremsætte Forslag om en Frem 
tidspolitik. der gik i en helt anden Retning. Det var Hannibal Senested .

Sehested blev, medens han var dansk Afsending i Paris, i FOI'
aaret 1669 fa rl ig syg. Under sin Sygdom meddelte han den franske
Abbe .1. de Pa lmyer sine politiske Anskuelser, som denne lovede at
fremsætte fol' Kong Frederik III, naa r Sehested val' dod. Sygdommen
endte med Døden, og i Efteranret 1669 skrev saa Palrnyer tro Bl'eve
til Kongen, hvori han gengav Sehesleds Udtalelser, Det el' disse
Breve, del' gaa r under Navn af Hannibal Sehesleds politiske
Teslamen le,

FOl' at betrygge Fremtiden for-langte Sehested, at Danmark
skulde ordne Mellemværendet med Heltugen af Gottorp og søge at
komme i en intim Forhindelse med Sverige. For at naa delle Maal
overfor Hertugen skulde Kongen ofre sine personlige Følelser for det
Offentliges Vel ved at søge at rive Hertugen ud af Sveriges AI'mE'
og knytte ham til sine Interesser. Som første Skridt paa denne
Forsoningens Vej skulde Kongen give Hertugen sin Datter, Frederikke
Amalie, til/Egte. Hvad Sverige angik, da mente Sehested, at en
Krig med denne Magt ikke vilde føre til, at nogen af Parterne op
naaede Fordele af Betydning. Da de begge havde samme Interesser,
burde de si u tte et Forbu nd og søge a t leve i god Forsteaelse med
hinanden, For at dette kunde ske, maatte Danmark udslette af
Erindringen de Tab. det havde lidt, og det kunde det saa meget lE't
tere gøre, som den Skade, der var sket, ikke kunde genoprettes, med
mindre der indtraadte en overordentlig og uforudseelig Omvæltning
i Evropa. Et Forbund med Sverige vilde tillige være Midlet til at
tilbagegive de nordiske Riger deres gamle Magt og Anseelse.

Det vilde have været til Held for Danmark som for Norden,
om Hannibal Sehesteds Raad val' bleven fulgt.

Den 19. Februar 1670 døde Kong Frederik III.
Efterfølger, Christian V, val' født den 25, April 1646
ved 24 Aar ved sin Tronbestigelse.

Christian V var godmodig, men ikke godt begavet, og hans
Opdragelse var bleven forsømt, undtagen i Retning af legemlig Idræt,
thi han var en lidenskabelig Jæger og kunde ride 2-± Skoleheste paa
en Dag. Fra et Besøg som Prins ved Ludvig XIV's Hof havde han
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dannet sig en overdreven Foresti lling om Kongemagten og dens Be
tydning. Som Konge vilde han se alt og blande sig i alt, men
det var mere for at tilfredsstille en urolig Virksomhedstrang end for
gennem Selvsyn at danne sig en Mening, hvorpaa han kunde be
grunde sine Beslutninger; thi disse lod han sig som oftest diktere
af sine ikke altid heldige Omgivelser.

Christian V's Tronbestigelse faldt paa et Tidspunkt, hvor den
franske Konge, Ludvig XIV, i sin umættelige Trang til at udvide
sit Lands Grændser, fremkaldte uafbrudte Krige, der gjorde hele
Evropa til en staaende Lejr. Under disse vanskelige Forhold var det
en Lykke for Christian V, at han i Arv fra Faderen fik en udmærket
Statsmand i Peter Schurnacher, Kongen paaskønnede hans Dygtig
hed og Virksomhed ved i Løbet af faa Aar at gøre ham til Rigs
kantsler og ophoje ham til Greve af Griffenfeld.

Delte end Griffenfeld ikke Hannibal Sehesteds Opfattelse, saa
mødtes han dog med ham i Ønsket om at tilvejebringe et godt For
hold mellem Kongen og Hertugen af Gottorp. Ligeledes ønskede
han et Forbund med Sverige. Men det var ikke for, at det samlede
Norden, saaledes som Sehested vilde det, skulde gøre sin Indflydelse
gældende, men kun for at holde Sverige tilbage, saa at det ikke
blandede sig i Krigen.

Forholdet mellem den danske Krorie og Hertugen af Gottorp,
Christian Albrecht, var alt begyndt at bedres, inden Frederik III
døde. Den sidste Greve af Olden borg og Delmenhorst var død barn
løs den 19 . Januar 1667 og havde ved sit sidste Testamente bestemt,
at Grevskaberne skulde dele's mellem Kongen af Danmark og Her
tugen af Gottorp. Den 24. Oktober s. A. ægtede Christian Albrecht
Kongens Datter, Frederikke Amalie, og alt syntes at varsle godt med
Hensyn til Fremtiden. Men, næppe var Kongen død, før Hertugen
af Pløn fremtraadte som retmæssig Arving tilOldenborg og Delmen
horst i Kraft af et tidligere Testamente, og han indstævnede sin Sag
for den kejserlige Hofl'et i Wien,

Griffenfeld, der ansaa Hertugen af Pløns Krav som velbegrun
dede, tilraadede Kongen at søge Forlig, saaledes at Hertugen imod
Vederlag gav Afkald paa den Del af Grevskaberne, som Kongen havde
taget i Besiddelse. Vandt Hertugen sin Sag, skulde han, ligeledes
mod Vederlag, til Kongen afstaa den Del, som Hertugen af Gottorp
havde besat. Da Hertugen af Pløn gik ind paa dette Forslag, gjaldt
det om at faa Christian Albrechts Samtykke. En Sammenkomst i
Kjøbenhavn mellem 'denne og Kongen førte til, at Hertugen gik ind
paa at afstaa sin Part mod en Pengegodtgørelse. Men næppe var

1*
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han kommen tilbage til Gottorp, før han fortrød Handelen og op

stillede nye og videre gaaende Fordr-inger. Kongen blev meget f01'

bitret over denne Optræden, som han betragtede som et Brud pau

Tro og Love, Desuagtet blev der gjort nye Forsøg paa at komme lil

en Overenskomst, men de bristede,

Den keiserlige Hofrets Dom faldt i 1673, Hertugen af Pløn

vandt sin Sag. Men Christian Albrecht vilde ikke bøje sig. Han

forlangte Dommen revideret, og, da det blev afslaaet, paukaldte han

Sveriges Støtte og Mægling. For at virke fot- sin Sag rejste han til

Stockholm og sluttede den 25. April 1674 et Forbund med Sverige,

hvorved denne Magt lovede at hjælpe ham til Besiddelsen af hele

Slesvig og Holsten, hvis det kom til Krig med Danmark. Til Gen

gæld lovede han at hverve Tropper for Sverige og sende dem til

Pommern, samt at sætte Fæstningsværkerne ved Tonning i brugbar

Stand og tillade, at denne Fæstning fik svensk Besætning,

At Danmark derved fik en aaben Fjende i Hertugen var slemt

nok, men ulige værre var det, at han under de stedfindende euro

pæiske Forvikl inger fik Sverige blandet ind i Sagen og ti"! i Forening

med Frarikrig at tage sit Par-ti,
Som alt omtalt val' det Ludvig XIV, der havde fremkaldt disse

Forviklinger. Han havde gjort Arvekrav paa de spanske Nedei-lande,

og, da man ikke vilde a nerkende dem, rykkede han 1667 over

Grændsen for at tage med Sværdet, hvad man nægtede ham som

Ret. Under den Krig - Devolutionskrigen - som derpaa udviklede

sig, indgik Holland, del' ikke ønskede Frankr-ig til Nabo , et Forbund,

med England og Sverige. Denne Trippelallianee førte gennem lVI æg

ling til Freden i Aachen 1668, hvorved den franske Konge kom i

Besiddelse af de Grændsefæstninger, han havde erobret, Men det

va r ikke Ludvig XIV's Hensigt at lade sig naje dermed, og endnu

mindre vilde han finde sig i, at Holland havde krydset hans Planer.

Han besluttede »a t revse« dette Land og samtidig at hæmme den

Udvikling, dets Handel og Skibsfart havde taget. Da det kun kunde

ske ved at spl'ænge Ti-ippelall iancen , henvendte han sig i 1671 til

England, Her fandt han ingen Modstand, thi Carl II lod sig ved

en hemmelig Traktat købe til at opgive Holland. Det gjaldt nu om at

vinde Sverige, og for at opnaa dette blev l\larquis de Pomponne i

August 1671 sendt til Stockholm.

Saasnart den danske Regering fik Kundskab herom, blev det

besluttet at sende Simon de Petkum til Stockholm, for at han skulde

modarbejde, at del' blev afsluttet et Forbund mellem Frankrig og

Sverige og soge at komme til Klarhed over, hvorvidt der hos den
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svenske Regering var Tilbøjelighed til at slutte et Forbund med
Danmark. Den danske Afsending i Stockholm, Jens Juel, blev der
efter i December Maaned kaldet til Kjøbenhavn for at vejlede Rege
ringen ved Hjælp af sit Kendskab til Personer og Forhold i Sverige.

Den svenske Konge Carl X Gustav var død i 1660. Da hans
Søn og Efterfølger, Carl XI, paa det Tidspunkt kun var 4 Aar, blev
der indsat en Formynderregering under Enkedronningens Forsæde.
Men den unge Konges Onkel, Rigskantsleren Grev Magnus Gabriel
de la Gardie, der var Medlem af denne Regering, forstod at gøre sin
Indflydelse saaledes gældende, at det var ham, der blev den styrende.

Formynderregeringen optraadte i Begyndelsen med Klogskab og
Maadehold, men det varede ikke længe, før den slog ind paa en Vej,
der skabte almindelig Misfornøjelse, fordi den hvilede paa Planløshed
og Slappelse og bragte Finanserne i den fuldstændigste Uorden. Be
folkningen tyngedes mere og mere gennem Skattepaalæg, og dog var Re
geringen i uafbrudt Pengetrang, saa at dens Kredit tilsidst blev saa
slet, at ingen vilde hjælpe Jen med Laan, selvom der blev tilbudt
nok saa høje Renter. Hertil kom, at Landet kom til at lide under
en fleraarig Misvæxt. Disse Forhold øvede ikke mindst deres Ind
flydelse paa Forsva rsvæsnet. Orlogsværftet maa tte standse Nybyg
ningen af Skibe; Fæstningerne forfaldt; Garnisonerne svækkedes
gennem Dødsfald og Rømning, og at mobilisere, hvis Faren skulde
true, var umuligt, fordi Hæren manglede saavel Klæder som Haand
vaaben, og Skyts. Det naturlige vilde derfor have været, om Sverige
havde sagt at holde sig udenfor alle Krigsbegivenheder. Rigskants
leren syntes fra Begyndelsen at hælde til denne Anskuelse, og derfor
stillede han sig ikke uvillig til Tanken ?m et Forbund med Danmark.
Der blev nedsat en svensk Kommission, der skulde forhandle med
Petkum j men Forhandlingerne trak i Langdrag, dels fordi Petkum
optraadte mindre heldigt, men især fordi man fra svensk Side drog
Hertugen af Gottorps Mellemværende med Danmark ind under For
handlingerne og forlangte at mægle i denne Sag. Da Petkum ikke
kunde gore Indrømmelser paa dette Punkt, besluttede den svenske
Regering at sende Rigsraad Gabriel Oxenstjerna til Kjøbenhavn dels
for at formaa Danmark til at modtage Sveriges Mægling i den got
torpske Sag, men tillige for at opnaa, at de 3 Kroner, som Danmark
endnu førte i sit Vaaben, blev flyttede ud i et af dettes yderste Felter.

Oxenstjerna, der kom til Kjøbenhavn i Januar 1672 og blev der
i 2 Maaneder, var under hele Opholdet Genstand for den største Ud
mærkelse. Men, da man fra dansk Side hverken vilde modtage
Mæglingen eller foretage Forandringer i Vaabnet, maatte han vende



6

hjem med uforrettet Sag. Han udtalte dog efter Tilbagekomsten, at
han ved Forhandlingerne med Griffenfeld havde faaet det bestemte
Indtryk, at det var Danmarks oprigtige Ønske at opnaa et Forbund
med Sverige, og at det, for at opnaa delle, var villigt til at vise Imøde
kommen, naa r kun Sverige opgav de 2 Stridspunkter om Gottorperen
og Vaabnet.

Medens disse Forhandlinger stod paa, havde Ma rquis de Pornpon ne
begyndt sin Virksomhed . Da han tidligere havde været sendt i Mis
sion til Sverige, V81' han nøje kendt med Partiforholdene. Han vidste,
at Formynder-regeriugen saavelsom Rigsraadet val' - med Hensyn
til Udenrigspolitiken - delt i et fransk og et hollandsk Parti, og at
Rigskan tsleren stod i Spidsen for det førstnævn te, men a t det sidst
nævnte, der lededes af Johannes Gyldenstjerna, var stærkt nok til at
rejse en alvorlig Modstand. Det val' denne, han skulde søge at bryde.
Hans Instrux gik ud paa, at han skulde Iorrnaa Sverige til at indgaa
et Forbund, hvorved det forpligtede sig til at gaa saavel mod Keiseren
som mod enhver Fyrste, del' vilde hjælpe Holland . Som Vederlag
maatte han tilbyde Subsidier paa 80,000 Rigsdaler aarligt.

Den hollandske Afsending i Stockholm søgte efter bedste Evne
at modarbejde Pomporme og tilbod at forhøje de Subsidier, som Hol
land alt udredede til Sverige i Henhold til tidligere Traktater. . Men
England sendte en Diplomat til Stockholm for at virke for Frankrig,
og, da man gennem ham erfarede, at der val' afslullet en Traktat
mellem England og Fraukr-ig, gik den svenske Rigskantsler i No
vember 1671 i Principet ind paa Pompormes Forslag. Rigsraadet gav
sin Tilslutning i December, dug først efter stærk Modstand fra det
hollandske Partis Side.

Pomporme blev, inden Traktaten var afsluttet, kaldet tilbage
til Frankrig for at overtage Udenrigsministeriet. Hans Efterfelger,
Chassan, der skulde føre Forhandlingerne til Ende, blev bemyndiget
til at tilbyde Sverige 600,000 Rigsdaler aarligt i Subsidier, Hvis
Sverige nægtede at gaa ind derpaa, maalle han tilbyde, at der til 
føjedes Traktaten en hemmelig Artikel, hvorved Sverige fritoges for
virksom Deltagelse i Krigen og fik udbetalt 200,000 Rigsdaler imod
at holde sig neutralt.

Den 3, April 1672 blev Traktaten afsluttet. Chassan havde
ført Forhandlingerne med en saadan Snuhed, at Tilbudet om den
hemmelige Artikel slet ikke kom frem, Meri, siger Carlson, »der
findes desværre tilstrækkelige Beviser paa, at Forhandlingerne ikke
lykkedes uden ved Løftet om særlige Fordele for Medlemmer af
Rigsraadet. «
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Traktaten skulde gælde 10 Aar. Sverige lovede paa Frankrigs
Ferlangende at stille 10.000 Mand Fodfolk og 6000 Ryttere samt at
angribe enhver tysk Fyrste, der blandede sig i Striden mellem Frankrig
{)g Holland eller tog Parti for sidstnævnte Magt. Til Gengæld lovede
Frankrig at sikre Sverige Besiddelsen af de Lande, det havde faaet
ve~ den vestfalske Fred samt Fredslutningerne i Roskilde og Kjøbe n
havn, saavelsom Hertugen af Gottorps Rettigheder, samt at betale
400,000 Rigsdaler aarligt, saalænge Sverige holdt sig krigsberedt, og
-600,000 Rigsdaler fra det Øjeblik, da dets Del tageise i Krigen blev
forlangt . Traktaten havde en Tillægsbestemmelse, efter hvilken Dan
mark kun maaLte tiltræde Forbundet med begge de kontraherende
Magters Samtykke. .

Den følgende Dag, den 4. April, sluttedes Forbund med England,
hvorved denne Magt forpligtede sig til at bistaa Sverige overfor ethvert
Angreb, det blev udsat for, som Følge af Traktaten med Frankrig.

FOl' at berolige Holland meddelte Formynderregeringen dets Af·
sending, at den ikke vilde afvige et Haarsbred fra den med Holland
tidligere afsluttede Traktat. og at Grunden til, at man ikke havde set
sig istand til at gaa ind paa Tilbudet om forhøjede Subsidier fra
Holland, var, at Sverige vilde søge gennem Mægling at opretholde
Freden. Holland lod sig dog ikke daare heraf, og, da det gik ud
fra, at Forbundet mellem Frankrig og Sverige ogsaa truede Danmark
med Fare, sendte det i Maj 1672 en særlig Afsending til Kjøbenhavn
for at forhandle om el Forbund.

Under disse Forhandlinger havde Ludvig XIV rustet og søgt
at formaa de tyske Fyrster til at slutte sig til ham. Det lykkedes
dog kun at vinde Erkebiskoppen af Kølln og Biskoppen af Myrister
samt at formaa Harmover og Osnabryck til at forholde sig neutrale.
De øvrige tyske Fyrster forbeholdt sig Frihed til at tage nærmere
Bestemmelse, dog gik Kejseren den 1. November 1671 ind paa en
hemmelig Overenskomst.

Sidst i Maj 1672 stod Ludvig XIV med noget over 100,000
Mand bag Sambre, og kort efter begyndte han Fremrykningen.

Prinsen af Oranien, der kommanderede den hollandske Hær,
havde samlet 25,000 Mand, som senere blev forøgede med 6000 Spa
niere, Desuden havde Maastricht en Besætning paa 12,000 K/la nd.

Marskal Turenne, der kommanderede den franske Hær, efterlod
en Observationsstyrke foran Maastricht og gik derpaa mod Prinsen
af Oranien. Denne maaLte gaa bag Ysellinjen , og, da han blev tvungen
til at opgive den, søgte han at dække Utrecht, Men Franskmændene
trængte uimodstaaeligt frem og besatte sidstnævnte By den 5. Juli
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1672. Vejen til Amsterdam laa nu aaben, og samtidig blev denne
By blokeret fra Søsiden af en engelsk Flaade. Hollands Skæbne
syntes saa ledes afgjort. lVI en, da Kongen af England ikke enskede
Hollands Ødelæggelse, foreslog hån, at Holland skulde betale Krigs
omkostningerne og afstaa Frankrig de Fæstninger, denne Magt havde
erobret ved Maas.

Trods de haarde Betingelser var der et Parti i Holland, der til
raadede at tage imod dem, da det kun deri saae Vejen til Frelse.
Det gav Anledning til indre Uroligheder, hvorved Statholderen, Jan
de Witt, blev dræbt. Men nu overtog Prinsen af Oran ien Statholder
posten tilligemed Overkommandoen over Hæren , og han fandt paa
Raad. Efter hans Befaling gennemstak man Digerne, saa Havvandet
strømmede ind over det flade Land. Derved dannedes en Spærr-ing,
som standsede Franskmændene, og samtidig fik Holland Hjælp paa
anden Maade,

Da Kurfyrsten af Brandenborg snae den Fare, der truede, hvis
Ludvig XIV fik sin Vilje, sluttede han den 6. Maj 1672 et Forbund
med Holland, hvorved han lovede mod Subsidier at komme til Hjælp
med 20 ,000 Mand. Derpaa henvendte han sig til Danmark samt Bruns
vig-Lyneborg og opfordrede dem til at tiltræde Forbundet, Men de
nærede Betænkeligheder, og Danmark angav tillige som særlig Grund,
at det endnu ikke havde faaet sit Tilgodehavende udbetalt af Holland .
En Henvendelse fra Kurfyrsten til Keiseren forte derimod til, at del'
den 23. Juni 1672 blev sluttet et defensivt For-bund mellem Hofferne
i Wien og Brandenborg, hvorved Keiseren lovede at stille 12,000 Mand.

Det gjaldt nu om at faa Kejseren til at opfylde denne Forplig
telse. Kurfyrsten, der stod med 25,000 Mand ved l Ialberstadt, pres
sede paa, men først den 25 . August 1672 val' den kejserlige Hæl'
samlet ved Eger. Foreløbig kunde den dog ikke rykke frem, thi
Feltherren, Montecucuii, ankom først den 9. September, og han
havde mange Betænkeligheder.

Kurfyrsten havde imidlertid fortsat Forhandlingerne for at finde
Tilslutning, og den 12. September 1672 lykkedes det at faa afsluttet
en defensiv Alliance i Brunsvig mellem Kejseren, Kongen af Danmark,
Kurfyrsten af Brandenborg, Hertugerne af Brunsvig-Lyneborg samt
Landgreven af Hessen-Cassel, Ved Traktaten, der nærmest tilsigtede
at opretholde Bestemmelserne i den vestfalske Fred, forpligtede disse
Fyrster sig til i Forening at stille en Styrke paa 21,200 Mand Fod
folk, 10,400 Ryttere og det fornødne Artilleri. Krævede FOl holdene
det, kunde Styrken forøges. Danmark ratificerede Traktaten den 24.
September, men det betingede sig udtrykkeligt, at Forbundet ikke
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skulde gælde den Krig. som alt var begyndt, med mindre Holland
selv henvendte sig til Danmark og vilde gaa ind paa de Betingelser,
den danske Krone maatte anse for nødvendige.

Efterat Forbundet var afsluttet, brød de kejserlige Tropper og
Brandenborgerne den 24. September op mod Rhinen. Montecuculi
bevægede sig dog kun meget langsomt, og, da Kurfyrsten maatte
rette sig efter ham, blev l\lainlinjen først passeret den 8. November.

Saasnart Ludvig XIV fik Efterretning om denne Fremrykning.
sendte han Turenne imod Kejseren og Kurfyrsten med en Del af
den franske Hær og lod Prinsen af Coride dække Elsass med 13,000
Mand, Da de Forbundne naaede Rhinen, kunde de derfor ikke
komme over denne Flod, og, da man imidlertid var kommen ind i
December Maaned, besluttede de at gaa i Vinterkvarter. De kejserlige
Tropper marcherede til Franken, Kurfyrsten til Vestfalen.

Kurfyrsten var i højeste Grad misfornøjet over den Maade,
hvorpaa Montecuculi havde opereret. Han anede ikke, at det var i
Overensstemmelse med en Instrux, der paabød Montecuculi mere at
holde igen end at drive Kurfyrsten frem og i alle Tilfælde undgaa,
at det kom til Slag. Turenne var derimod bedre underrettet. Han
vips te, at Grunden maatte søges i den hemmelige Overenskomst mel
lem Kejseren og Frankrig af 1. November 1671. Da de Forbundne
trak sig tilbage, bekymrede han sig derfor ikke om de kejserlige
Tropper, men forfulgte Kurfyrsten, som blev tvungen til at gaa til
bage til Mindan. Kurfyrsten he1.1Vendte sig desaarsag om Hjælp til
de Stater, der havde sluttet Forbundet i Brunsvig. Da Henvendelsen
ikke frugtede, da en stor Del af hans Lande blev oversvømmede af
Franskmændene, og da disse optraadte med en utrolig Raahed over
for Befolkningen, saae han ingen anden Udvej end at søge For
staaelse med Frankrig. Forinden henvendte han sig endnu engang
til sine Forbundne og forklarede dem den Nød, hvori han var stedet.
Da heller ikke det hjalp, indledede han Forhandlinger med Frank
rig, og de førte til Forliget i Vossem den 21. Juni 1673. Ved dette
forpligtede han sig til hverken at yde Hollands eller Frankrigs Fjen
der Bistand, dog forbeholdt han sig frie Hænder, hvis det tyske Rige
blev angrebet. Desuden maatte han afstaa 2 af sine Fæstninger,
saalænge ·Krigen varede. Til Gengæld skulde de franske Tropper'
rømme hans Stater. og Ludvig XIV lovede at betale ham 800,000
Livres, hvoraf 300,000 skulde betales strax, Resten i halvaarige Af
drag fra den 1. Juli 1674.

Tysklands Indgriben i Kampen var kommen Ludvig XIV noget
overraskende, men, da han ikke vilde opgive sine Planer med Hol-
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land, besluttede han at paakalde Sveriges Hjælp og søge at formaa
det til at sende en Hær mod Brandenborg. Generalløjtnant, Mar
quis de Feuquieres blev derfor sendt til Stockholm, hvor han ankom
i Januar 1673. Kort forinden havde Carl XI med Stændernes Sam

tykke overtaget Regeringen, skønt han endnu ikke var myndig.
Man havde forsømt Carl Xl.'s Opdragelse, saa at han kun var

lidet skikket til at overtage Regeringen. »Han vare , siger Carlson,

»fremmed for Behandlingen af Statssager og havde ingen Interesse
for dem. Hans største Tilbøjelighed var at ride, gaa paa Jagt samt
deltage i militære Øvelser, og man sagde om ham, at han hellere

omgikkes gamle Generaler end de smukkeste Kvinder. Det Ubøjelige
i hans Karakter traadte alt tidligt frem, saa at Rigsruarsk C. G.
Wra ngel sagde om ham: »Kongen vil for meget, hvad han vil e ,
Hertil kom hans ustyrlige Heftighed, del' gik saa vidt, at han ved
Truppeøvelserne 1672 slog Grev Gabriel Oxenstjerna med den flade

Klinge og ofte foer op med heftige Bebrejdelser mod sine Omgivelser-c.
Naa r Stænderne ikke desto mindre lod ham tiltræde Hegeringen,
inden han var myndig, laa det i, at mange haabede paa, at han
vilde gore Ende paa Formynderreger-ingens slette Statsstyrelse. Heri
blev man skuffet, thi i de første Aar efter sin Regering" Tiltrædelse
deltog Kongen kun sjældent i Forhandlingerne om Rigets Anliggen

der. »Var han i Raadøt- - siger Fryxell - »laug han som el

Barn, og skulde han stemme. svarede han blot: Jeg slutter mig til
Flerta llet«. Men iøvrigt overlod han alt til Rigskantsleren, der om

vendt lod ham følge sine T'ilbøjeligheder. Et Ojeblik kom dog, hvor
det syntes. som om Kongens Regeringstiltrædelse skulde faa Betyd
ning for Forholdet mellem Sver-ige og Danmark.

Petku m, der val' gaaet udenfor sine Instruktioner ved at ind
lade sig paa Forhandlinger om et Forbund, fik en alvorlig Irette
sættelse af Griffenfeld og blev derefter ombyttet med Kristoffer Linde

nov. Han kom til Stockholm i November 1672. kort før Carl Xls
Regerings Tiltrædelse. Denne gav Anledning til en Brevvexling
mellem den danske og den svenske Konge, hvilken efterhaanden fik

en mere og mere hjertelig Karakter. Skønt Lindenov kun var in
strueret om »at sondere«, fandt Griffenfeld dog, at Øjeblikket var
kommet til at forhandle om et Forbund. Derfor blev det bestemt,
at Jens Juel skulde sendes til Stockholm for at føre Forhandlingerne

i Forening med Lindenov. Forinden Juel begav sig paa Rejsen,
blev der gjort Meddelelse derom til det svenske Hof. Carl XI sva
rede, at han med Glæde havde modtaget Efterretning om, at Juel

vilde komme til Stockholm.
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Juel forlod Kjøbenhavn i April 1673 efter at have modtaget en
Instrux, der paabød ham at arbejde for et Forbund, der kunde skaffe
Holland Fred samt gøre det indlysende for den franske Regering, at
Hollands Ødelæggelse kun vilde være til Skade for Sverige som for
Danmarie Desuden skulde Juel virke for en nærmere Forbindelse,
der kunde sikre Handelen i Østersøen, Var end Instruxen positiv,
saa maa det dog, efter Maaden, hvorpaa Forhandlingen førtes, an
tages, at Griffenfeld ved at aabne disse Forhandlinger nærmest til
sigtede at holde Sverige tilbage og modvirke den Indflydelse, som
Marquis de Feuquieres skulde øve.

Griffenfeld synes nemlig at være gaaet ud fra, at om end Sve
rige havde sluttet et Forbund med Frankrig. saa var det dog kun
lidet tilbøjeligt til at tage Konsekventserne deraf. Og heri havde han
Ret. Thi, om end Rigskantsler de la Gardie havde været Hoved
manden for Afslutningen af Forbundet mellem Frankrig og Sverige,
saa var det kun for gen nem Subsidierne at faa Forsvarsvæsnet bragt
paa Fode; men han ønskede ikke at give noget reelt Vederlag. Feu
quieres Ankomst og Forlangende om, at Sverige skulde gribe ind
ifølge Traktaten, var ham derfor ikke behageligt, men han tyede nu
til Udveje for at hindre det. Først foreslog han, at Sverige skulde
som væbnet Mægler søge at tilvejebringe Fred. Forslaget blev modtaget,
og i Maj 1673 samledes Afsendinge fra Kejseren, Spanien, Frankrig,
England, Holland og Sverige i Kølln for at forhandle om Fred.
Nogen Tro paa, at ?et ad denne Vej skulde komme til Forstaaelse,
havde de la Gardie ikke, og derfor besluttede han at trække For
handlingerne med Danmark i Langdrag for derigennem at skabe en
ny Udvej, hvis den første bristede. Her hjalp Griffenfeld til, thi
gennem Brevvexling med ham var de danske Afsendinge komne paa
det Rene med, at han ikke alvorligt tilsigtede et Forbund. For
handlinger med Holland, der senere vil blive omtalte, førte dog til,
at han, for at øve et Tryk paa denne Magt, midt i Juni sendte Juel
og Lindenov Udkastet til en Traktat. De forelagde det den 28. Juni
for en svensk Kommission, med hvilken de skulde forhandle om
Forbundet. Udkastet syntes at vinde de svenske Kommissærers Bi
fald, men, da det kom til de la Gardie, lod han det ligge. Jens
Juel henvendte sig til Carl XI, som lovede Svar, men det Llev ved
Løftet.

Da Feuquieres, der ikke ventede noget Resultat af Kongressen
i Kølln, vedblev at presse raa, greb de .la Gardie til den nye Udvej
ved at henvise til. at saalænge Sverige forhandlede med Danmark,
maatte det forholde sig afventende. Feuquieres besluttede nu at
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bruge Danmark mod Sverige. Han henvendte sig derfor til Jens
Juel, beklagede sig over, at de Subsidier, Frankrig betalte Sverige,
maatte betragtes som spildte Penge, og spurgte samtidig, om .Iuel
troede, at den danske Konge v~r villig til at tiltt-æde det fransk
svenske Forbund, hvis han blev opfordret dertil. Juel svarede, at
han ikke antog, at der vilde blive stillet en saadan Opfordring. Men
Feuquieres indberettede dette Svar til sin Regering, og denne be
falede ham strax at anvende hele sin Indflydelse paa at faa tilvejebragt
et nordisk Forbund. Saasnart de la Gard ie fik Kundskab herom,
besluttede han at ville forhindre dette for erihver Pris. Derfor op
stillede han i Januar 1674 et Modforslag til det Udkast, som Juel
og Lindenov havde forelagt. Deri optog han med Flid Stridssporgs
maalene om Hertugen af GOUOl'p og om det danske Vaa hen , ford i
han vidste, at dem vilde den danske Reger-ing ikke gaa ind paa.

l\Ien vilde Sverige trække Tiden ud af Ilensyn til Frankrig,
saa havde Forholdene medført, at ogsaa den danske Regering havde
samme Hensigt, om end af andre Grunde.

Som omtalt var der i Maj 1672 kommen en overordentlig hol
landsk Afsending til Kjøbenhavn for at Ior-handle om et Forbund.
I Decem ber tilvejebragtes Enighed om Traktatens Indhold; men inden
dens Afslutning ønskede Holland at gøre sig bekendt med det danske
Forsvarsvæsens Tilstand, og for at undersøge denne ankom en ny
Afsending i Marts 1673. Han inspicerede IIæren og Flaaden og
indberettede: »Den danske Hær, som jeg har set paa min Rejse til
Kjøbenhavn, tæller 30,000 Mand godt klædte og vel avede Falle
Gid Holland altid havde haft saadanne Soldater og i Fremtiden
maatte faa lignende. Flaaden tæller 24 Linjeskibe, hvoraf 5 ganske
nye«. De hollandske Underhandlere fik derfor Instrux om at under
skrive Forbundstraktaten. der kom i Stand den 10. Maj 1673 og blev
ratificeret af Christian V den 23. s. M. Men, da den kom til Haag,
nægtede Generalstaterne at anerkende den, fordi de fa ndt, at de Sub
sidier, Holland skulde betale, var for store i Forhold til den Hjælp,
Danmark lovede at yde. Forhandlingerne blev dog ikke afbrudte.

Kongressen i Kølln arbejdede vel, men kunde ikke blive enig.
Kejseren forandrede sin Politik og ønskede ikke, at det skulde komme
til Fred. Efter i August 1673 at have sluttet Forbund med Spanien
og Holland søgte han at faa det brunsvigske defensive Forbund for
andret til et offensivt og at formaa Christian V til at gribe ind. Grev
Windischgrætz blev derfor sendt til Kjøbenhavn for at opfordre Chri
stian V til at lade de 9000 Mand, som Danmark skulde stille efter
Brunsvigtraktaten, marchere til Rhinen fol' at operere mod de kejser-
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lige Tropper. Kongen svarede, at da alle hans Naboer rustede, kunde
han ikke forsvare at sende en saa stor Troppestyrke ud af Landet.
Fortsatte Forhandlinger førte dog til, at der i November 1673 blev
sluttet en Traktat, der blev ratificeret den 1~. Januar 1674 og skulde
gælde i 3 Aar. Danmark forpligtede sig ved denne til at medvirke
til, at hverken Østrig, Spanien eller Holland L d Tab af Land.
Kejseren skulde stille 30,000, Danmark 20,000 Mand, og, saafremt
Traktaten mellem Danmark og Holland blev godkendt af begge
Parter, skulde der opereres energisk efter forudgaaet Aftale med de
øvrige Forbundne. Nægtede Holland at gaa ind paa Traktaten,
skulde der træffes nye Aftaler,

Kort efter al denne Traktat var bleven afsluttet, fik Kongressen
i Kølln en bral Afslutning. Fyrst Wilhelm af Furstenberg blev af
ostrigske Officerer overfalden, fordi han ikke vilde træde ud af
fransk Tjeneste og ansaas for at være en af Østrigs ivrigste Mod
sta ndere. Efter Overfaldet førtes Fyrsten som Fange til Wien , De
franske Medlemmer af Kongressen forlod derpaa Kølln, og dermed
var Kongressen opløst.

Ved den Traktat, Danmark havde afsluttet med Kejseren, stil
lede det sig paa Frankrigs Modstanderes Side, og derved havde det
a ltsaa truffet et Valg. Men endnu stod dog den endelige Afgørelse
tilbage, thi den maatte bero paa, hvorvidt det kom til Forstaaelse
med Holland. Det gjaldt derfor om at vinde Tid ligeoverfor Sverige.

Jens .Tuel var rejst til Kjøbenhavn med de la Gardies Forslag.
Han fik en Instrux, efter hvilken han skulde forlange, at Punkterne
om Hertugen af Gottorp og det danske Vaaben skulde stryges, og
samtidig skulde han fremsætte nogle Ændringsforslag af mindre Be
tydning. Men Hensigten dermed skulde ikke være at søge at opnaa
nogen Overenskomst, men kun at føre Forhandlingerne paa en saa
dan Maade, at det, hvis Forbundet ikke kom istand, kunde faa Ud
seendet af, at det var Sveriges Skyld, hvad del' var af Betydning
overfor Frankrig, og samtidig saaledes, at Holland af Jalousi maatte
føle sig opfordret til hurtigere at komme til Forstaaelse med Dan
mark. Efterat Juel og Lindenev havde meddelt den svenske Kornmis
sion Ændringerne, fik de i Maj til Svar, at Sverige vilde gaa ind
paa de mindre Ændringer, men fastholdt Punkterne om Hertugen
af Gottorp og det danske Vaaben . Den danske Regering bestemte
derfor, at Forhandlingerne skulde stilles i Bero, for at den kunde
faa Tid til at føre Forhandlingerne med Holland til en Afslutning.
Det lykkedes, thi den 30 . Juni 1674 afslulledes Traktaten. Ved den
oprelledes et Forsvarsforbund mellem Danmark paa den ene og Kej-
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seren, Spanien og Holland paa den anden Side. Danmark skulde.
saa længe Krigen varede, holde en Hær paa 16,000 Mand - 10,000
Mand Fodfolk, 50,JO Ryttere og 1000 Dragoner - og 34 Stykker
Skyts. Holland og Spanien skulde hver udrede 14,000 Rigsda ler
maanedlig til disse Troppers Underhold. Tog Krigen stor-re Om 
fang. kunde de Forbundne rekvirere Hjælp fra Danmark til Lands
som til Vands. I saa Fald skulde Danmark inden 6 Ugers Forløb
stille 16,000 Mand ved Rigets Grændse, til hvis Udrustning og Hverv
ning der skulde udbetales 170,000 Rigsdaler, og de skulde Ira Re·
kvisitionsdagen underholdes halvt af Kongen og halvt af Spanien og
Holland. Hæren skulde anvendes efter Beslutning, tagen ved Stemme
flerhed af de 4 Magter. Hvis den danske Flaade kom til Anvendelse.
skulde de Forbundne bære Halvdelen af Udgiften til Udrustning.

Den 22. Juli godkendtes Traktaten, og fra samme Dag bereg-
nedes de maanedlige Subsidier. .

Da Forhandlingerne med Sverige kun val' stillede i Bero, havde
Danmark i Traktaten taget det Forbehold, at det ikke agtede at be
gynde Fjendtlighederne mod Sverige, med mindre det følte sig for
pligtet dertil paa Grund af Forbundet og kun paa de Forbundnes
udtrykkelige Forlangende. De danske Underhandlere i Stockholm
fik fra Griffenfeld Meddelelse herom og Befaling til at udtale overfor
den svenske Regering, at Traktaten med Holland var bleven sluttet,
fordi man ikke kunde vedblive at vente paa, at den franske Afsen
ding i Kjøbenhavn , Ter-lori, fik sine Instruktioner fra Fra n kt-ig: men
Traktaten val' »saa innocent, at den ikke hindrede, at vi vore parti
kulære med Sverige forehavende Alliance alligevel kunde fuldføre,
som Hans Majestæt og genegen er e , I Meddelelsen tilføjedes end
videre, at Traktaten lod Danmark blive i fuldstændig og upartisk
Neutralitet mod visse aarlige Subsidier, men forpligtede det til mod
forhøjede Subsidier at understøtte sine Forbundne, hvis disse fik nye
Fjender at kæmpe med. Dette burde ikke kunne vække Sveriges
Mistanke, da denne Stat ofte havde udtalt, at den hverken vilde taale
Hollands Undergang, el ler at den vestfalske Fred blev krænket. Des
uden havde Frankrig erklæret, at det kun vilde »revse« Holland.
Samtidig skulde Jens Juel erklære, at Frankrig ikke direkte havde
fremsat noget Forslag om en Neutralitetsakt for de nordiske 1"1 agter,
og ligesaa lidt havde den franske Afsending i Kjøbenhavn, Ter-len, gjort
nogen Meddelelse om, at han havde Befaling til desangaaende at
aabne Underhandlinger. Det var fra Stockholm, at Danmark havde
faaet Efterretning herom, og vel havde Terlan udtalt, at han kunde
tilbyde Danmark 100,000 Rigsdaler aarligt i Subsidier, samt at han
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ventede Befaling til at begynde Underhandlingerne, men derved var
Sagen bleven staaende i flere Maaneder. Den danske Regering val'
derved kommen til at sidde mellem 2 Stole, og derfor havde den
været nødsaget til at modtage Hollands Tilbud . Der stod nu kun til
bage for den ogsaa at faa afsl ultet Forbund med Sverige, og for at
opnaa delle var den villig til at gøre Indrømmelser.*)

Hvor vanskeligt det end var for de danske Underhandlere i
Stockholm, maatte de dog nu genoptage Forhandlingerne, men Jens
J uels bestandige Klager over det Uholdbare i hans og Lindenavs
Stilling førte endelig til, at del' den 3. Oktober af Griffenfeld blev
given dem en Instrux samt Fuldmagt til at. underskrive en Traktat.
Men, netop som Fuldmagten skulde afsendes , indtraf en hollandsk
Note, hvori udtaltes, a t Holland med stor Bekymring havde erfaret,
at Danmark stod i Begreb med at slutte Forbund med Sverige. For
saavidt dette forholdt sig rigtigt, agtede Holland at opsige Traktaten
og søge i Sverige at finde en mere paalidelig Forbundsfælle. Griffen
feld sendte Juel en Afskrift af denne Nole og paalagde Underhand
lerne aller at trække disse i Langdrag, saa at der, hvis Forbundet
overhovedet kom istand, blev forbeholdt Danmark en Ratifikationsfrist
paa 3 Maaneder.

Men Forbundet kom ikke istand, thi, da de danske Underhand
lere den 24. Oktober mødtes med de svenske Kornmissærer for at
underskrive Traktaten, fik de Meddelelse om, at den svenske Regering
havde nægtet sit Samtykke. Sverige vilde dog ikke lade det komme
til Brud, thi de la Gardie kaldte Lindenav til sig og meddelte ham
i Fortrolighed, at en af Sveriges indflydelsesrigeste Mænd vilde blive
sendt til Kjøbenhavn med Forslag, der kunde blive til stor Ære og
Fordel for Christian V. De la Gardie tilsigtede hermed at faa Danmark
til at holde sig tilbage, hvilket var saa meget nødvendigere, som
Sverige paa dette Tidspunkt blev tvunget til at gribe ind.

Ludvig XIV havde i 1674 begyndt Felttoget med at sende en
Hær mod Holland under Prinsen af Conde og en anden under
Marskal Turenrie mod Rhinen. Turenne var allerede brudt op i
Februar Maaned, medens de kejserlige Tropper endnu laa i Vinter-

\
kvarter. Han plyndrede og hærjede overalt, hvor han kom frem, og
efterat have besat Rhinpfalz og Landau paa venstre Rhinbred, gik
han d en 16. J uni over Rhinen og tvang de kejserlige Tropper til at
gaa tilbage til Frankfurt am Main. Den Fare, der truede Tyskland,

*) Wegener. 109.
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fremkaldte en almindelig Rejsning, og de tyske Higsstænder, der var
forsamlede i Regensburg, erklærede Riget i Fare.

Kurfyrsten af Brandenborg var kommen i en vanskelig Stil ling.
Efter at han havde sluttet Forliget i Vossem, havde Frankrig og
Sverige arbejdet paa at faa bragt et Forbund istand med ham. Det
lykkedes vel ikke, men han sluttede dog den 10. December 1673 en
Overenskomst med Sverige, hvorved begge Parter forpligtede sig til
at sikre hinandens Territorier og til gensidigt Forsvar ogsaa af de
udenfor Rigerrie liggende Provinser, samt til at arbejde for Freden.
Hvis Fredsbestræbelser-ne ikke lykkedes, skulde det staa hver af Par
terne frit at slutte sig til det Parti, den fandt for godt, men selve
Forbundet om fornyet Venskab og gensidig Sikring mellem Sverige
og Brandenberg skulde vedblive at slaa ved Magt."]

Disse Forhandlinger havde givet Anledning til, at man saa vel
i Tyskland som anden Steds saae med en vis Mistænksomhed paa
Kurfyrsten. ilden, da Tyskland rejste sig i 1674, sluttede han sig
til Bevægelsen, saa at de eneste lyske Stater, der holdt sig udenfor,
val' Bajørn og Ha n nover. Som Begrundelse for dette Omslag skrev
Kui-Iyrsteu, at han havde faaet at føle, hvad det vilde sige at være
neutral, og derfor havde han forsvoret at ville befatte sig dermed.
Franskmændene holdt ham for Nar, thi de havde ikke belall ham
de 800,000 Livres. der var lovet ham. Men, tilføjede han, »jeg er
glad derover, thi naar de ikke holder deres Lofter, behøver jeg heller
ikke at holde m i ne«. Den 1. Juli 1674 sluttede han derfor et For
bund med Kejseren, Spanien ug Hollancl, hvoi-ved han lovede at stille
en Hæl' paa 16,000 Mand imod at faa udbetalt de halve Hverver
penge sam t Subsidier.

Erankrig fik derved en langt større Modstand at bryde, end det
havde gjort Hegning paa, og derfor blev det paatrængende nødvandigt
for det at faa Sverige til at gribe aktivt ind i Kampen.

Del' var vel i December 1673 bleven givet Ordre til at mobilisere
den svenske Hæl', men kun for at støtte Fredsmægl ingen, thi den
var eftel' de la Gårdies Mening det eneste Anker, hvorved Kongen
kunde holde sig udenfor fjendtlige Engagementer. Men nu forlangle
Feuquieres, at en svensk Hær skulde overføres til Pommern. Da de
la Gardie nægtede at efterkomme Forlangendet, indberettede Feuquieres
til sin Hegering, at man i Sverige nøjedes med at give Lofter, som
man ikke indfriede. Han fik da Ordre til at true med, at Frankrig
vilde ophore med a t betale Subsidier, hvis ikke Tropperne blev sendte

*) Urkunden und Actenstiicke XlV. 2. 787.
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afsted , og samtidig fik han Bemyndigelse til at love Sverige 4,00,000
Rigsdaler udover de fastsatte Subsidier, hvis det kunde hjælpe. Feu
quieres trængte nu stærkere og stærkere paa og forsømte ikke at
anvende Bestikkelser, for derved at opnaa Maalet. Men de la Gardie
fandt bestandig paa Udveje. Han skrev til Feuquieres, at han forslod
Traktaten saaledes, at de svenske Tropper kun var forpligtede til at
deltage i Krigen, hvis Kejseren og hans Forbundsfæller nægtede
at slutte Fred. Den Fortolkning vilde Feuquieres selvfølgelig ikke
godkende, og han søgte derfor at faa Sverige med ved at love at
udbetale 200,000 Rigsdaler, naar de svenske Tropper landsattes i
Pommern, og 600 ,000 Rigsdaler, naar de greb aktivt ind. Derimod
forlaug han , at han var bleven bemyndiget til at udbetale Sverige
200,000 Rigsdaler, naar det vilde forholde sig neutralt. De la Gardie
henviste i et Brev af 9. Juli 1674 til Statskassens Tomhed og for
langte 200,000 Rigsdaler, naar Tropperne udskibedes i Pommern,
250,000 Rigsdaler i August 1674 og 450,000 Rigsdaler i 1675, for
saavidt Hæren til den Tid var paa Krigsfod. Feuquieres svarede strax
med et Afslag og - træt af den Modstand, han bestandig mødte hos
de la Gardie - henvendte han sig til Carl IX og bad ham gøre en
Ende paa Rigskantslerens Udflugter. Kongen svarede, at han erkendte,
at det var en Æressag for Sverige at indfri sine ved Traktaten givne
Løfter, og at han vilde give Befaling til, at Tropperne afgik til
Pommern samme Maaned. Rigskantsleren maatte nu give efter, men ,
da han ikke vilde bære Eneansvaret for den Politik. han havde ført,
og hvis Følger han nu stod overfor, blev Rigsraadet sammenkaldt
til et Møde den 25. Juli 1674, hvori man, trods betydelig Modstand,
kom til det Resullat, at Sverige var gaaet for langt til at kunne
træde tilbage. Det blev derfor, om end med et knebent Flertal,
bestemt, at Troppeoverførslen til Pommern burde bringes til Udførelse.

Dermed var det første og væsenligste Skridt gjort, nu gjaldt det
for Feuquieres om at faa bestemt, at naar den svenske Hær var
landsat i Pommern, skulde den rykke ind i Brandenborg for at an
gribe Kurfyrsten, der var Frankrigs farligste Modstander. Da Feu
quieres vidste, at det kun vilde være spildt Arbejde at forhandle
herom med de la Gardie, søgte han om og fik offentlig Fortræde hos
Carl XI den 17. August 1674. I den Tale, han holdt, og som strax
efter blev offentliggjort, rekvirerede han Sveriges Hjælp i Henhold
til Traktaten og forlangte, at den svenske Hær fra Pommern skulde
rykke mod Brandenborg. Han blev henvist til at forhandle med en
Kommission. Denne afgav den 19. September skriftligt Tilsagn om,
at Hæren skulde rykke ind i Kurfyrsten af Brandenborgs og de

N. P . Jensen : Dcn skaunske Krig. ?
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brunsvigske Hertugers Lande samt gaa angrebsvis tilværks. Frem

rykningen skulde ske 6 Uger, efter at Rigsmarsk \Vrangel, del' skulde

føre Overkommandoen, og som netop stod i Begreb med at indskibe

sig, var landet i Pommern, Som Belønning fik Sverige 100,000 Rigs

daler og Løfte om en ligesaa stor Sum, naar Hæren rykkede frem.

Kejserens, Kurfyrsten af Brandenborgs og de øvrige forbundne

tyske Hære havcle sat sig i Ma rche mod Rhinen. Undervejs fik

Kurfyrsten Efter-retning om, hvad der val' passeret i Stockholm den

17. August, og at Svenskerne begyndte at koncentrere Tropper i

Pommern. Han nedlagde strax Protest imod, at han - hvad Feu

quieres havde beskyldt ham Ior - ved sin Handlemaude havde brudt

de med Sverige og Frankrig afsl uttede Overenskornster. Desuden be

falede han Fyrsten af Anhalt, som han havde efterladt i Berlin som

Statholder, at sætte sig til Modværge, hvis Svenskerne skulde rykke
ind i hans Land. Men vende om tænkte han ikke paa, thi saavel

han som Kejseren og de øvrige forbu ndnc tyske Fyrster gjorde Reg
ning paa, at de gennem deres Hæres numeriske Overmagt vilde være

ista nd til at tilføje Ludvig XIV et alvorlig Nederlag, og lykkedes det.

var del' intet at frygte af Sver-ige. Men det gik helt anderledes, encl

man havde ventet.

Den 2. Oktober 1674 naaede Kurfyrsten Strassburg, hvor han

forenede sig med Kejserens Hær, der blev kom ma rideret a f Genet-a l

Bournonville. I Forening passerede Hærene Rhinen, men de paa

følgende Operationer blev saa uheldigt ledede af Bournonvil le, at

Marskal Turenne, del' var den svagere, greb Offensiven og gennem

brød den 26. December de tyske Linjer ved Dtlrck heim, saa at Bour

nonville og Kurfyrsten den 9 . Januar 1,675 rnaatte gaa over Rhinen.

Paa den nordlige Krigsskueplads var det ikke gaaet stort bedre,

thi de Fordele, Prinsen af Oranien vandt, forspildte de kejserlige

Tropper, der opererede i Forbindelse med ham. Holland val' derfor 
nærmest tilbøjelig til at søge en Forstaaelse med Frankr-ig for at

faa Ende paa Krigen.

Rigsmarsk Wrangel var ankommen til Pommern, men endnu

bestandig vilde de la Gardie gøre Forsøg paa at forhindre, at Sverige

kom til at rykke ind i Tyskland. Den 26. Oktober 1674 udtalte

han derfor i Raadet: »Gud, for hvem intet el' skjult, ved, at jeg

ikke er istand til at tilraade Hans Majestæt Krig i den ufærdige

Tilstand, hvori Alt er, men, hvis Kongen af Danmark vil have et

Brud , er det bedre at slaa til end at lade ham falde os i Ryggen.«l)

l) Carlson. 433.
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Maaske har de la Gardie tænkt sig, at en Krig med Danmark vilde
volde færre Vanskeligheder, og at den kunde betragtes som et Veder
lag for de franske Subsidier, men iøvrigt havde ogsaa Rigsmarsken
udtalt sig for et Angreb paa Danmark. Denne Plan mødte dog
bestemt Modstand, fordi mange af Rigsraadets Medlemmer var langt
mere stemte for et Forbund end for en Krig med Danmark. Da
ogsaa Feuquieres bestemt modsatte sig et Angreb paa denne MagL,
besluttede de la Gardie at gøre det Forsøg paa at holde Danmark
tilbage, hvorom han havde talt til Kristoffer Lindenov, og han fik
sat igennem, at en af Sveriges mægtigste Magnater, Grev Nils Brahe,
skulde sendes til Kjøbenhavn. Greven fik i Inslruxen to Strænge
paa sin Bue. Han skulde paa Skrømt forhandle om et Forbund for,
naar Tiden kom, at fremsætte det, som var Hovedrnaalet for hans
Sendeise: Tilvejebringelsen af et Ægteskab mellem Carl XI og Chri
stian V's Søster Ulrikke Eleonore.

Ledsaget af et næsten fyrsteligt Følge ankom Grev Brahe den
31. December 1674 til Kjøbsnhavn, hvor han fandt en glimrende
Mod tagelas.

Men paa dette Tidspunkt var Sverige alt bleven drevet frem af
Feuquieres. Denne havde arbejdet paa at faa den. svenske Hær til
Pommern, fordi det stod ham klart, at var deL først skel, vilde alt
del øvrige komme af sig selv. Han vidste, at Befolkningen i Pommern
ikke kunde bære de store Byrder, Indkvarteringen paalagde den, og
at Hæren ikke vilde være istand til at finde tilstrækkelig Forplejning.
Ikke mindre vidste han, at den svenske Regering vilde behøve Penge,
og dem kunde den kun faa hos ham. Naar det Øjeblik kom, da
Kassen var tom, kunde han altsaa stille sine Betingelser. Bereg
ningen slog til. Den svenske Hær i Pommern led ligefrem Nød ;
Styrken, der stod i Bremen, havde ikke faaet Løn i 6 Maaneder, og
den pommerske Befolknings Klager over OverbebyrdeIse blev lydeligere
og lydeligere. Rigskantsleren maalle derfor bede om Penge. Feuquieres
indberettede derom den 2. December 1674: sRigakantsleren har vist
sig i en ny Skikkelse. Han bad mig ydmygst om Tilgivelse for sine
tidligere Vredesudbrud, og han gik saa vidt, at jeg saae store Taarer
trille ned ad Kinderne paa denne store Skuespiller. • l) Feuquieres,
del' nu havde de la Gardie i Fælden, meddelte ham, at der i Hamborg
val' deponeret 500,000 Rigsdaler, men at de først vilde blive udbetalte,
naar de svenske Tropper rykkede ind i Brandenborg. Rigskan tsleren
var nødt til at bøje sig, og Feuquieres kunde indberelle til Ludvig

I) Carlson. 425.

2"
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XIV: »Jeg har i Løbet af næsten et Aar ikke talt om Krig. men de
(g : Svenskerne) har lidt efter lidt indviklet sig deri ved at gøre det
ene Skridt efter det andet uden nøjere at tænke over Maalet, saa at
i nærværende Øjeblik, da de staar nær ved det, og der ikke el' nogen
Mulighed for at vende om med Ære, er Størstedelen af dem forbavset
over den Vej, de har tilbagslagt.e t)

Wrangel fik Ordre til at rykke ind i Brandenborg.
Den Hær. hvormed han brød op, talte herved 16,000 Mand .

Som Helhed g-jorde den ikke noget godt Indtryk, thi dens Udrust
ning var mangelfuld; men det val' en svensk I-lær, og derfor stod
den med den Nimbus, som skyldtes Gustav Adolphs Sejrvindinger
ug Carl X Gustavs æventyrlige Vinterfelttog i Danmarie

Overgeneralen, Rigsmarsk Carl Gustav \Vrangel, havde tjent
med Udmærkelse i Trediveaarskrigen, og man ventede sig meget af
ham . Men han var 61 Aar og stærkt plaget af Gigt. lIans nær
meste Støtter var Fellmarskalløjtnant Mardefeld og Generalløjtnant
Volmar Wrangel. Mardefeld V&I' anset som en dygtig Officer, men
man tvivlede om ha ns Evne til at gøre Fyldest i en saa høj Stilling
og havde ham mistænkt for at staa i Ledtog med Fjenden. Volmar
Wrangel var en Halvbroder tilOvergeneralen og skyldte Slægtskab
og Protektion, at han var kommen paa en saa fremragende Plads.
Han skildres som ungdommelig, uerfaren og overdasdig.

Under Overgeneralen tjente desuden Generalmajorerne Witten
berg, Dalwig, Giese, Gruthusen og Stahl.

Den 19. December 1674 brød Hæren op og rykkede ind i Neu
mark, Næppe fi~ Fyrsten af Anhalt Efterretning herom, føl' han
forlangte Oplysning om Grunden til delle Fredsbrud. \Vrangel sval
rede, at det ingenlunde var Sveriges Hensigt at erklære Brandenborg
Krig. Han havde været ude af Stand til at forpleje sine Tropper i
svensk Pommern, og derfor havde han maattet anbringe dem paa
Steder, hvor de kunde leve, Det var hans Haab, at Kurfyrsten ikke
vilde betragte denne Kvarterudvidelse som et Tegn paa, at det var
Sveriges Hensigt at bryde med ham , Man havde kun gjort, hvad
Kurfyrsten vilde have foretaget sig under' lignende Forhold: Ført
Tropperne over paa Naboens Territorium, for at de lettere kunde
blive forplejede . Iøvrigt kunde han i sin Konges Navn forsikre, at
ikke en Mand af den svenske Hær vilde blive staaende i Brariden
borg, hvis Kurfyrsten vilde beslutte sig til at forlade sine Forbunds
fællers Sag og trække sine Tropper tilbage fra fransk Ter-ritorium.v]

l) Onrlson . 426. ') Die Schlacht bei Fehl'bellin. 25.
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Det er klart, at Undskyldningerne i Skrivelsens første Del, blev
slaaede fuldstændigt ihjel af Slutningen, der viste, hvad der var den
sande Mening.

Den 29. December 1674 fik Kurfyrsten de første, men usikre
Efterretninger om Svenskernes Marche. Men den 5. Januar 1675
ankom et Sendebud fra Fyrsten af Anhalt, der bragte Vished. Kur
fyrsten blev vel ubehagelig overrasket, dog indsaa han hurtigt, at
hvad der var sket, kunde blive til hans Fordel, thi han udtalte:
»Svenskerne har gjort Indfald i Mark og spiller Herrer, foreløbig
maa man finde sig deri, men Touren vil ogsaa komme til mig, saa
at jeg kan øve Gengæld. Paa den Maade kan jeg faa hele Pommern.« l)

Kurfyrsten befalede strax sin Afsending i Stockholm, at han
skulde forlange, at Svenskerne rømmede hans Lande. Fik han et
utilfredsstillende Svar, skulde han forlade Stockholm. Da Svaret
selvfølgelig ikke tilfredsstillede, anmodede Kurfyrsten Kejseren og
Holland om Hjælp og sendte Guvernøren i Magdeburg, Hertug August
af Holsten, samt Kurfyrstindens Overhofmester, v. d. Knesebeck, til
Kjøbenhavn for at opfordre Danmark til at gøre fælles Sag med de
Forbundne. Kurfyrsten havde imidlertid fortsat Tilbagemarchen til
Franken, hvor Tropperne gik i Vinterkvarter. Selv tog han den 31.
Januar 1675 Hovedkvarter i Schweinfurth.

Prinsen af Oranien tilsagde strax Kurfyrsten Hollands Bistand.
Denne sendte ham derpaa et Udkast til en Felttogsplan. af hvilken
han gav sine Afsendinge til Kjøbenhavn en Afskrift. Efter denne
Plan skulde en hollandsk Hær paa 16,000 Mand tilligemed 5-6000
Mand mynsterske Tropper rykke mod Bremen. Danmark skulde
landsætte 20,000 Mand i Skaane, og selv vilde Kurfyrsten med
20,000 Brandenborgere, 14,000 Brunsvigere og 10,000 Kejserlige for
jage Svenskerne fra Brandenborg og føre Hovedstødet mod svensk Pom
mern. De Forbundnes øvrige Stridskræfter skulde, saasnart Aarstiden
tillod det, gaa mod Frankrig.

Kurfyrstens Afsendinge naaede Kjøbenhavn i Slutningen af Ja
nuar 1675. De blev modtagne af Kongen med Velvilje, thi han
længtes efter at komme til at deltage i Krigen, og han følte sig
særlig tiltalt af Kurfyrstens Forslag om, at den danske Hær skulde
gøre Landgang i Skaane. Men Griffenfeld holdt foreløbig igen og
forhindrede, at Danmark gav nogen bindende Forpligtelse. Efter
hans Raad blev det forlangt, at Kurfyrsten selv skulde gøre Begyn
delsen ved at gaa mod Svenskerne, der stod i Brandenborg. Skete

l) Kessel. 45.
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det, vilde Danmark ikke tøve med at gribe ind, men dets geografiske
Beliggenhed forbød det at være den Magt, der først brød med Sve
rige. Desuden maatte Danmark forlange, at Holland og Spanien
betalte de Subsidier, de var forpligtede til aL udrede, for at den danske
Hær og Flaade kunde blive krigsberedt. Foruden denne Tilkende
givelse sendte Kongen Kurfyrsten et personligt Brev, hvori han ud
talte, at han vilde betragte Kurfyrstens Sag som sin.

Da Kurfyrsten desuagtet pressede paa for at faa Danmark til
at gribe ind, svarede Griffenfeld, at Danmark ikke kunde bryde med
Sverige, før de Forbundne var enige om en Felttogsplan og havde
erklæret Sverige Krig. Danmarks Sikkerhed krævede, at det fulgte
denne Taktik, thi traadte det allerede nu ud af sin reserverede Stilling.
vilde Følgen blive, at Wrangel forlod Pommern og Brandenborg og
besatte Slesvig og Holsten for derved at øve eL Tr-yk paa den danske
Krone.")

Griffenfeld val' ikke i Tvivl om, at Afgørelsen stundede til.
Danmark havde sluttet Forbund med Kejseren, Spanien og Holland
samL havde udtalt sin Imødekommen overfor Brandenborg under visse
Betingelser. Samtidig forhandlede det med Sverige om et Forbund,
og det venskabelige Forhold til Frankrig, der iøvrigt arbejdede paa
at formaa det til at holde sig udenfor Kampen ved at tilbyde det
Subsidier, vedligeholdtes, saa at det efter denne Magts Anmodning
havde lovet at ville optræde som Fredsmægler. Griffenfeld søgte
saaledes at holde det gaaende til alle Sider, men han val' ikke i
Tvivl om, hvor det hele i sidste Instans maatte bære hen.

Den danske Diplomat Mejererone sendtes i de sidste Dage af
1674 til Paris for at erklære, at Danmark med Glæde paatog sig at
være Fredsmægler og vilde gøre sit bedste. Han fik en god Mod
tagelse, og, da han, paa Grurid af forskellige Forhold, først den 3.
Marts fik Fortræde hos Ludvig XIV, udtalte denne i hele Hoffets
Paahør sin Beundring for Griffenfeld som den, der »uden Tvivl var
en af Verdens største Statsmænd«. Ved i et Brev af 5. Marts at
indberette delle udtalte Mejererone tillige de store Forberedelser, Lud
vig XIV traf til det forestaaende Felttog, og tilføjede, at Finans
ministeren, Colbert, raadede over et Fond paa 80 Millioner, saa at
Ludvig XIV, henset til Peugemidlerne, kunde, om han vilde, føre
Krig i 10 Aar. Da Mejererone derfor ikke tvivlede om, at de franske
Vaaben ufejlbarl ig vilde triumfere i det forestaaende Felttog, til
I'aadede han, at Danmark ikke skulde tage Par-ti, før det val' endt").

l) Die Schlacht bei Fehrbellin. ss.
') Frankrig. Ordrer til Mejererone 1G74-75.
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Men den Gang var Loddet kastet. Den 14. Januar 1675 var
det nemlig bleven bestemt i Konseilet, at Etatsraad Povl Klingenberg
skulde sendes til Holland for »under Skin og Prætext af Mægling at
forhandle om, hvad der nu, efter at Svenskerne havde indkvarteret
sig i de kurbrandenborgske Lande, videre burde Ioretages«. Blev
det nødvendigt at føre Krig med Sverige, skulde Klingenberg virke
for, at Holland førte den med samme Kraft til Lands og til Vands,
samt at Kejseren, Spanien og om muligt Rusland greb ind. Tillige
skulde han arbejde paa, »at vi selv med behørige Subsidier varder
gangne til Haande for at føre Sverige Krigen ind i Hjertet». Thi
Kongen vilde hellere i ~Aktion« end blive i Ørkesløshed og en » i n
glorieux« Neutralitet. Kunde Pengene ikke skaffes til Veje, skulde
Mæglingen fortsættes for under Skin deraf at faa Lejlighed til at
blive bedre rustet, og det saa meget mere som Sverige hidtil havde
brugt samme Paaskud for at blive færdig med sine Rustninger.l)

Som Følge heraf fik Mejererone Meddelelse om, at der ikke
længere var Tale om at mægle Fred. Han svarede Griffenfeld: »Jeg
handler altid blindt efter de Ordrer, jeg faar fra Dem, men min Hen
sigt er a t holde Frankrig fast i Haabet e. Det var rigtigt, men det
var lettere sagt end gjort.

Klingenberg kom til Haag den 18. Februar 1675. Holland
havde alt den 3. s. M besluttet at bryde med Sverige og rekvirere
Danmarks Hjælp. Om Fredsmægling kunde der altsaa ikke være Tale.

Den 26. Februar rekvirerede Holland Danmarks Hjælp, og den
6. Marts stillede Kejseren samme Fordring. Klingenberg og den
danske Afsending i Haag, Just Høgh, svarede dog strax, at saalænge
de i Traktaten fastsatte Subsidier ikke var betalte, kunde de kun
betragte Rekvisitionerne som formelle. Holland betalte indtil den
30. Marts 135,000 Rigsdaler i Hververpenge til Rytteriet, men det
Beløb, der skulde have været udbetalt paa dette Tidspunkt, udgjorde
170,000 Rigsdaler.

Den 8. Marts fik Kiingenberg Fortræde hos Prinsen af Oranien,
der modtog ham meget forekommende. Da Samtalen kom ind paa
Feittogsplanen, udtalte Klingenberg: »Før jeg rejste fra Kongens Hof,
saae jeg en Skrivelse fra Kurfyrsten, hvori samme erklærede, at
Kongen skulde agere -I Skaane med sin Magt. Nu vidste jeg egentlig
ikke, hvad der var Kongens sentimen ts, efterat Rekvisitionen var
sket«.2) Efter Fortrædet rejste Prinsen af Oranien til Cleve.

1) Wegener. 117.
2) Forhandlinger med Holland 1675.
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Aarsagen til denne Rejse var, at Prinsen ikke delte Kurfyrstens
Anskuelse om Felttogsplanen. Dette var saa meget naturligere, som
den væsentligst var affattet med de brandenborgske Interesser for
øje. For Prinsen stod Frankrigs Svækkelse som det Hovedmaal,
der skulde eftertragtes, og derfor havde han udarbejdet en Felttogs
plan, hvilende pela dette Grundsyn, og sendt den til Hoffet i Wien,
forinden han modtog Kurfyrstens Plan. Prinsen beregnede her-i hele
den Styrke, der skulde stilles ifølge Traktaterne, til 114,000 Mand,
men denne Styrke vilde han have bragt op til 155,000 Mand. De
41,000 Mand, der manglede, skulde stilles af Kejseren og Holland
med henholdsvis 16,000 og 25,000 Mand, imod at Kejseren og Spa 
nien sku Ide betale Holland Subsidier for delle forøgede Kan tingen l.

Af hele Styrken skulde der formeres 3 Hære paa tilsammen 113,000
Mand, der skulde operere mod Frank r-ig, hvorimod Danmark, Branden
borg og 10,000 Mand kejserlige Tropper, ialt 42,000 Mand, skulde
operel'e mod svensk Pommern og Bremen, Da Kurfyrsten ikke bi 1
ligede dette Forslag, anmodede han Prinsen af Oranien om at mødes
med ham i Cleve. Prinsen efterkorn Anmodningen og indtraf den
10 . November.

Da Danmarks Stilling endnu val' reserveret, og Prinsen ikke
havde faaet Svar fra Wien, kunde del' ved dette Møde ikke træffes
bindende Aftaler, og man søgte derfor at enes om et Grundlag.

Kurfyrsten vilde fra Begyndelsen, at Danmark skulde angr-ibe
Skaane, og de brunsvigske Hertuger Bremen ; men, da Prinsen fast
holdt, at Pommern og Bremen skulde angribes af 20,000 Mand danske,
10,0(10 kejserlige og 30,000 brandenborgske og brunsvigske Troppet',
medens Hovedstyrken gik mod Fra n krig, sluttede Kurfyrsten sig der
til. Den 13. Marts rejste h vel' ti l si t.

Først efter Mødet fik Prinsen fra \Vien Meddelelse om, at Kej
seren ikke vilde foroge sit Kontingent, men endog forlangte, at de
10,000 Mand, han skulde afgive til Operationarne i Pommern, blev
f'radi-agne i Kontingentet, han skulde sende mod Frankrig. Holland
traadte derfor tilbage fra sit Tilbud om at stille et forøget Kontingent.

Klingenberg val' imidlertid bleven bekendt med Prinsens Plan,
thi den blev ham meddelt den 10. Marts af en af de højere hol
landske Statsembedsmænd, Fagel, til hvem han var bleven henvist.
Han vidste derfor, at Prinsen vilde, at Danmark skulde deltage i
Angrebet paa Pommern og Bremen og ikke foretage Landgang i
Skaane. Men istedenfor at indberette dette, skrev Klingenberg den
12. Marts til Griffenfeld: »Jeg findel' det ikke raadeligt, at Kongens
Hær først rykker ind i Bremen, thi derved bliver Holsten blottet, og
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Fjenden vil ikke undlade at benytte sig deraf. Min sentiment er,
at Holsten bør dækkes med en Hær, hvilket kunde ske, naar Hans
Majestæt først angreb Wisrna r og Warnernunde Skanse og derpaa
efter Beskaffenheden avancerede mod Pommern for at hjælpe den
tyske Hær. Jeg beder Deres højgrevelige Excellence naadigst tilgive
mig, at jeg saa dristigt fremsætter mine ringe Tanker j Værket vil
uden dem nøje blive overvejet af dem, som bedre forstsar det .J)

Det vil heraf fremgaa, at det ikke var Klingenberg, der bragte
-:let pastænkte Angreb paa Skaane til at strande, men at det fra
første Færd havde en bestem t Modstander i Prinsen af Oranien, og
at Klingenberg var vidende derom, da han skrev. løvrigt blev den
foreløbige Aftale, der var truffen i Cleve, den 26. Marts meddelt
saavel de danske som de fra de Forbundne mødte Afsendinge, der
var samlede i Haag. Det kunde derfor kun lidet nytte, at det i et
Konseilsmøde den 23. Marts i Kjøbenhavn blev besluttet, at Lillien
cron, der var dansk Afsending ved Hoffet i Wien, skulde instrueres
om at virke for, at Kongen kom til at operere i Skaane og i Hjertet
af Svei-ige"). Thi Kejseren, Spanien og Holland var enige om at
modsætte sig delle, og i Traktaten var det udtrykkelig bestemt, at
Felttogsplanen skulde fastsættes ved almindelig Stemmeflerhed. løv
rigt maatle det ogsaa ligge i Danmarks egen Interesse, at det først
hjalp til at fortrænge Svenskerne fra Pommern og Bremen, før det
skred til et Angreb paa Skaane. Thi, vilde Danmark angribe denne
Provins, inden Sveriges tyske Provinser var erobrede, maatte det holde
en saa stor Troppestyrke tilbage i Holsten og Oldenborg. at det ikke
kunde optræde i Skaa ne med tilbørlig Kraft.

Efter Prinsen af Oraniens Tilbagekomst fra Cleve blev der
taget alvorligt fat paa Forhandlingerne, der skulde føre til Brud
med Sverige. Men de danske Afsendinge stødte bestandig paa Vanske
ligheder. Købmændene i Amsterdam, der havde store Pengesummer'
til Gode i Sverige, forlangte Frihed til at fortsætte Handelen med
delle Land, selvom det kom til Krig, hvilket Danmark selvfølgelig
bestemt modsatte sig. Danmark foreslog, at der i 1675 kun skulde
udbetales 300,000 Rigsdaler, imod at Hollænderne sendte en Flaade
paa 20 Orlogsskibe med Brandere og mindre Fartøjer til Østersøen
for paa denne Maade hurtigst muligt at faa hele den Flaade samlet,
der skulde operere mod den svenske Flaade. Derimod ønskede det,
hvis Krigen blev fortsat i 1676, at faa udbetalt 600,000 Rigsdaler

') Forhandlinger med Holland 167'5.
2) Wegener. 118.
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mod til Gengæld at stille en Flaade paa 40 Orlogsskibe. Holland
modsatte sig begge Forslag.

Paa Tid blev Forhandlingerne standsede, fordi Prinsen af
Oranien blev angreben af Kopper, og Kurfyrsten maaLte samtidig holde
Sengen af Podagra. Men Kurfyrslen blev dog saa rask, at han den
24. April indtraf i Haag, og kort efter var Prinsen af Oranien ogsaa
over sin Sygdom. Nu trængte Kurfyrsten paa for at faa en Afgørelse,
og det lykkedes ham at sætte en Beslutning igennem i et Møde.
der holdtes den 3. Maj 1675. Ifølge denne skulde alle de Forbundne
erklære Sverige Krig den 5. Juni . Samtidig sluttede Klingenberg og
Høgh, men dog med Forbehold af Kongens Sam Lykke, en Overens
komst om Flaadens Deltagelse i Krigen . EfLer den skulde Dan ma rk
udruste 16 og Holland 9 Orlogsskibe foruden mindre Fartejer. Disse
9 Skibe skulde snarest sendes til Østersøen, og de skulde blive ved
den danske Flaade, saalænge det kunde forsvares eftel' Sømandskab.
Den forenede Flaade skulde optræde med al Kraft, Holland og Spa
nien skulde betale 240,000 Rigsdaler i Subsidier til den danske
Flaade. Onskerle de Forbundne, at Danmark skulde stille et større
Antal Skibe, skulde del' betales 15,000 Rigsdaler for hvert Skib. Om
Flandens Størrelse urider de kommende Felttog skulde der træffes ny
Aftale iDecembel' 1675 eller Januar 1676 1 ) .

Da Meddelelsen herom kom til Kjøbenhavn, mente Regeringen,
at, skønt Klingenberg var gaaet udenfor sine Instruktioner med Hen
syn Lil Flaadens Sa mmensætn ing, var der dog ikke andet aL gøl'e
end at gaa ind paa Overenskomsten . Det blev derfor den 14 . Maj
besluttet i Konseilet, at Just Høgh skulde sendes Lil Kurfyrsten for
at bringe ham til at bryde med Sverige. Klingenberg skulde blive
i Haag og erklære, at Danmark gik ind paa Overenskomsten paa
følgende Vil kaa r: 1) De resterende Hverver og Subsidiepenge samt
Pengene til Flaaden skulde udbetales strax . 2) De 9 Orlogsskibe
skulde sendes Lil Danmark uden Forhaling. 3) De spanske Subsidier
skulde ogsaa udbetales strax . 4) De lyneborgske Tropper skulde gaa
mod Svenskerne i Tyskland, og, skete det ikke inden den 5. Juni,
forbeholdt Kongen sig Frihed til at tøve med Krigserklæringen 2).

Samtidig med Forhandlingerne i Haag var der uafbrudt bleven
forhandleL i Kjoben havn med Grev Nils Brahe om et Forbund med
Sverige, og Frankrig opbød alt, for at det skulde komme isLand.
Brahe havde mødbragt et Udkast til en Traktat, som kom til at

l) Urkundeu XIII. 826.
') Wegener, 118.
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danne Forhandlingsgrundlaget. Da man fra dansk Side ikke vilde gaa
ind paa det svenske Udkast, opstilledes der den 25. April et Ultimatum,
der var saa imødekommende, at Grev Brahe, støttet af den franske
Afsending, Ter-lori, anbefalede sin Regering at tiltræde del.

Men Rigskantsler de la Gardie formaaede Carl XI til at nægte
sit Samtykke. Den 24. Maj fik Grev Nils Brahe Meddelelse herom,
men samtidig Befaling til at aabne Forhandlinger om Ægteskabet
mellem sin Konge og Prinsesse Ulrikke Eleonore. Skønt Christian V
havde adskilligt ' at indvende mod dette Parti, blev det dog sat igen
nem af Enkedronningen og Griffenfeld. Den 7. Juni vedtoges det i
Konseilet, at der skulde svares Ja paa Brahes Tilbud, men at Kongen
af Hensyn til delle Ægteskab »hverken mere eller mindre tænkte paa
at blive ved sine Al lierede«. To Dage senere fik Terion Meddelelse
om, at hvis Ægteskabet gav Anledning til Brud med de Forbundne,
skulde Frankrig, der havde arbejdet stærkt paa at faa Partiet istand,
betale 300,000 Rigsdaler aarligt, saalænge Krigen varede, og 300,000
Rigsdaler, naar Ægteskahskon trakten blev uudertegnet '} .

Den 14. Juni 1675 blev Trolovelsen offentliggjort, men det var
saa langt fra, at de Forventninger, Sverige knyttede dertil i Retning
af at holde Danmark tilbage, gik i Opfyldelse, at Vejen til Ægte
skabet gik gennem den blodigste Krig, der er ført mellem Nordens
Folk.

Frankrig var ikke tilfreds med, at Svenskerne, efter at være
rykkede ind i Mark, blev st åaende. Det arbejdede uafbrudt paa at
faa dem til at rykke frem over Elben mod de brandenborgske og
brunsvigske Lande, fordi det deraf tillige ventede, at Hertugen af
Hannover og Biskoppen af Mynster skulde slutte sig til Frankrig og
gaa imod Holland. Dette Tryk fra fransk Side i Forbindelse med
at de Egne, Svenskerne havde belagt, efterhaanden var blevne fuld
stændig udpinte, forte til , at den svenske Hær blev samlet ved Star
gard den 29. April 1675, og i Begyndelsen af Maj rykkede den frem til
Havellinjen, hvor den besatte Hovedovergangene: Havelberg, Rathe
now og Brandenburg. Paa Marchen, samt efter at der var gjort
Holdt, optraadte Svenskerne paa en Maade, der i Grusomhed ikke
gav Tillys og Wa llensteins Hære noget efter. J Mord, Ran, Voldtægt
og Brandstiftelsae , siger MankeIl, »hørte til Dagens Orden e. Kur
fyrsten befalede derfor, at man skulde halshugge alle de Svenskere,
man kunde faa fat paa, og Bønderne greb til Vaaben under Kom
mando af Godsejerne. Men denne Rejsning gjorde kun ondt værre.

l) Wegener. 124 og 125.
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Rigsmarsk \Vrangel var paa Grund af Sygdom bleven tilbage i

Stsuin, og, da ogsaa Mardefeld var syg, førte Generalløjtnant Volmar

Wra ngel Kommandoen. Han var vidende om Hærens Udskejelser,

thi han udtalte: »Saa langt man kan se tilbage, og saa længe jeg

har været Soldat, er en saadan Optræden mod Kristne uhørte. l)

Men desuagtet skred han ikke ind med Jernhaand for at skabe

Mandstugt. Rigsmarsken maatte derfor begive sig til Hæren. Den

26. Maj forlod han Stettin. I Neu Brandenburg maatte han atter
gaa til Sengs, og, da Gigten vedblev, lod han sig paa Baare bringe

til Neu Rupin . Næppe val' han ankommen her, føl' del' indtraf Ef

terretning om, at Kurfyrsten af Branden borg var under Fremryku ing.

Rigamarsken begav sig derfor den 11. Juni til Havelberg og befalede

Volmar Wra ngel at sende Forstærkninger til denne By. Efter Mod

tageisen af disse agtede han den 17..Juni at gaa over Floden for at

mode Kurf'yrsten, hvem han ventede at træffe i Egnen ved Ha lberstadt.

Men Kurfyrsten kom ham i Forkøbet.

Kurfyrsten havde samlet sin Hæl', del' talte 15,000 Mand,

hvoi-af 8,500 Ryuere. Den 28. Maj brød han op fra Egnen ved

Schweinfurth , marcherede gennem Thur-ingen, og den Il. Juni naaede

han Magdaburg. Hel' fik han at vide, at Rigsmarsken var i HaveI

berg, at Svenskernes Hovedstyrke stod urider Volmar Wrangel i Neu

Brandenburg, og at Hathenow val' besat af Oberst \Vangelins Dragon

regirnen t fol' at holde Forbindelse mellem begge den svenske Hærs
Fløje. Kurfyrsten besluttede at overfalde Rathenow.

Den 13. Juni KJ. 9 Aften brød han op med henved 8000 Mand

og 101, Kanoner, og Natten til den 15. overfaldt og erobrede General

feltma rskal Derff'l inger Rathenow. Kommandanten, Oberst \Vangelin,

6 Officerer og ca . 100 Mand, blev fangne ; Resten blev hugget ned.

Volmar Wra ngel fik hurtig Efterretning om Ra thenows Fald,

men, uagtet han raadede over henved 11,000 Mand og 38 Kanoner,

gik han ikke mod Kurfyrsten. Derimod tiltraadte han Tilbagetoget

for over Fehrbellin at forene sig med Rigsmarsken. Skønt Kur

fyrsten ved Besættelsen af Rathenow og Detacheringer foreløbig kun

raadede over 6000 Mand og 12 Kanoner, fulgte han dog efter.

Den 17. Juni naaede Kurfyrsten Nauen, hver han stødte paa

Fjendens Bagdækning, der blev kastet. Den 18. kom det til Slag

mellem Kurfyrsten og Volmar \Vrangel ved Hakenberg, en lille Mil

S. O. for Fehrbellin. Svenskei-ne maatle efter betydelige Tab gaa

tilbage. Men istedenfor hurtigst muligt at passere Passet ved Fehr-

l) Kessel. 49.
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bellin opsatte Volmar Wrangel Afmarchen til den følgende Morgen.
Efter Slaget blev Kurfyrsten forstærket med henved 3000 Mand, og
den 19. tidlig om Morgenen fortsatte han Fremrykningen. Derff
linger, der havde Avantgarden, sprængte ind i Fehrbellin, red alt
over Ende, hvad han traf paa, og bemægtigede sig en Del af Fjen
dens Kanoner samt næsten hele hans Bagage. lait mistede Sven
skerne den 18. og 19. Juni 2400 Døde. Af Trofæer erobrede Kur
fyrsten den 18. 8 Faner, 2 Estandarter og 1 Kanon, og den 19 . tog
Derfflinger 5 Kanoner, 21 Rust- og Ammunitionsvogne og henved
400 belastede Bagagevogne. Kurfyrstens Tab angives til 4-500
Mand.

Rigsmarsk Wra ngel, der den 16. Juni fik Efterretning om Rathe
nows Erobring, besluttede at marchere til Wittstock, for at forene sig
med Volmar 'Vrangelog derpaa gribe Offensiven . Men, da han den
19. om Morgenen naaede nævnte By, fik han Efterretning om, at
hans Halvbroder var bleven totalt slaaet. Han gik derfor tilbage
over Plauen og Malehin til Demmin, hvor han ankom den 30. Juni .
Her stødte Halvbroderen til, og i Forening gik de bag Vandløbene,
Heckenitz og Peene, der danner Skællet mellem Meklenborg og Pom
mern. Hæren var ved Fægtningstab og paa Grund af lalrige Røm
ninger under Tilbagetoget svunden ind til 7-8000 Mand, og disse
var i højeste Grad udmattede. Da Rigsmarsken uafbrudt var syg,
begav han sig til sit Slot Wrangelsborg, 2 Mil S. O for Greifswalde.
Han vilde afgive Kommandoen til Mardefeld, men denne var endnu
Rekonvalescent og turde ikke paatage sig Hvervet. Heldigvis for
Svenskerne var Feltmarskalløjtnant, Grev O. V. Kønigsmark stødt til
urider Tilbagegangen. Posten blev tilbudt ham, men af Beskeden
hed nægtede han at tage Kommandoen. Nominelt blev denne hos
Rigsmarsken, men i Virkeligheden var det Kønigsmark, som var den
Ledende, og som opbød hele sin Energi for at faa Orden i de for 
tvivlede Forhold.

Kurfyrsten var fulgt efter til Wittstock, men der blev han
staaende for at lade Tropperne hvile og for at afvente Forstærkninger.
Derpaa fortsatte han Fremrykningen, og i Begyndelsen af Juli
naaede han Butzow, hvor han tog Stilling mellem Rostock og Wis
ma r, saa at han afskar Forbindelsen mellem den svenske Hær i
Pommern og den svenske Hær, der stod i Bremen. Hovedkvarteret
kom til Schwaan. l denne Stilling vilde Kurfyrsten afvente de kej
serlige Hjælpetropper under Feltmarskal Grev Cob samt Meddelelse
om, at den hollandske og danske Flaade var gaaet ind i Østersøen .
Under Operationor-ne havde han nemlig den 4. Juni faaet Meddelels
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om, at Danmark var gaaet ind paa Overenskomsten i Haag af 3.
Maj samt var villig til at sende 16,000 Mand i Ryggen paa den
svenske Hær.

Danmark havde imidlertid forberedt sig paa at. træde i Aktion.
Men vilde det føre Krig med Sverige i Pommern, kunde det ikke
"ære tjent med at have en Modstander som Hertugen af GOttOI'P i
Ryggen. Han havde desuden gjort sig yderligere mistænkelig. Den
danske Regering havde i Slutningen af Maj 1675 faaet sikre Efter
retninger om, at Hertugen havde anmodet Sverige om Tropper, og
at Rigsmarsk Wrangel havde lovet ham 2000 Mand, der skulde
landsættes i Ekernførde for at marchere til Tønning.l) Genera l
Weyher, der førte Kommandoen i Hertugdømmerne, havde faaet Urider
retning derom og Befaling til at træffe de nødvendige Foranstalt
ninger for at modvirke et saadant Foretagende. Men derved blev
Reger-ingen ikke staaende. Kongen vilde gore lIertugen uskadelig.

Under Paaskud af at ville mønstre l-læren i Hertugdømmerne
forlod Christian V Kjøbenhavn den 14. Juni. Den franske Afsending,
Ter-lou, der gik ud fra, at Rejsen dannede Indledningen til Danmarks
Optræden paa Kr-igsskuepladsen, gjorde alt for at holde Kongen til
bage. Il a n tilbød endog Subsidier paa indtil 900,000 Rigsdaler, naar
Danmark blot vilde holde sig neutralt. Men hans Furslag fandt
intet øre.

Forinden Hejsen blev tiltraadt, val' der indledet Forhand linger med
Hertugen om forskellige Spørgsmaal, del' laa Kongen og ham imellem,
og for at gøre Hertugen føjelig tilbød man ham Oldenborg og Delmen
horst, . imod at han til Gengæld afstod sine Besiddelser i Slesvig med
Undtagelse af Gottorp Amt. Men man var ikke kommen til noget
Resultat.

Den 15. Juni kom Kongen til Flensborg, hvor Hertugen mødte
som hans Gæst. Den 16. gjorde denne Gengæld ved at byde Kongen,
der samme Dag vilde til Rendsborg, til Frokost. Denne blev afholdt
i et Telt, der var rejst ved Dannevirke. Kongen blev s møget herligt
trakteret«; der blev drukket paa et godt Forlig, og, da Kongen fort
satte Hejsen, fulgte Hertugen ham halvvejs til Rendsberg. Det havde
været Kongens Hensigt at lade Hertugen arrestere under Opholdet i
Elensborg ; men Griffenfeld, der ledsagede Kongen, forhindrede det,
fordi han mente, at. der endnu burde gøres et sidste Forsøg paa at
komme til Forstaaelse, og det kunde ske, naar Hertugen besøgte,
Rendsborg.

l) Frankrig C. Ordrer til Mejererone 1674-1675.
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Efter Kongens Ankomst til Rendsborg optog Griffenfeld For
handlingerne med Hertugens Raader, og det syn tes et Øjeblik, som
om det skulde lykkes at komme til Forstaaelse.

Den 25. Juni om Eftermiddagen kom Hertugen til Rendsborg
for at overvære en Skyttefest. Men den følgende Dag indtraf Oberst
Brockdorff som Afsending fra Kurfyrsten af Brandenborg. Obersten,
der personlig havde deltaget i Slaget ved Fehrbellin, skulde give
Kongen mundtlig Oplysning om dets Gang og Resultaterne. Desuden
overhragte han el Brev, dateret Wittstock den 22. Juni fra Kurfyrsten.
hvori denne indstændig opfordrede Kongen til at bryde med Sverige,
ikke alene fordi Kurfyrsten nu havde slaaet det forste Slag, men
tillige fordi han ventede dette af det hjertelige og oprigtige Venskab,
ha n nærede for Kongen .")

Efterretningen om Sejren ved Fehrbellin og Kurfystens Brev
virkede saaledes paa Kongen, at han ikke mente at behøve at tage
noget Hensyn til Hertugen a f Gottorp, da Sverige ti lsyneladende ha vde
ondt nok ved at hjælpe sig selv og derfor var ude af Stand til at
yde Hertugen nogen øjeblikkelig Hjælp. Kongen besluttede derfor,
at Hertugen skulde tvinges til at gaa ind paa et Forlig, ssaledes
som dette blev affattet af Griffenfeld.

Den 26 . Juni ved Middagstid blev Fæstningsportene lukkede,
saa at Hertugen maatte betragte sig som Fange. Derefter blev der
stillet den Fordring til ham, at han foreløbig skulde overlevere sine
Fæstninger og Tropper til Kongen og meddele sine Embedsmænd,
Tropperne og Befolkningen, at han havde overladt Forsvaret til
Kongen . Nødtvungen maatte Hertugen gøre disse Indrømmelser, og
derpaa fik han Fr-ihed til at forlade Rendsborg. Hans Raader blev
tilbage for at forhandle om Forliget. Dette blev afsluttet den 10 .
Juli . Hertugen forpligtede sig lil at gøre fælles Sag med Danmark,
afstaa Schwabsted Amt og give Afkald paa Souveræneteten over den
hertugelige Del af Slesvig. Samtidig lovede han inden Aar og Dag
at tage sine slesvigske Besiddelser til Lehn af Danmark. Forliget
blev Dagen efter stadfæstet af Kongen, Hertugen og dennes Broder.
Da Hertugen ikke folLe sig sikker. begav han sig til Hamborg, og
derfra sendte han en Kla ge til Kejseren, hvori han protesterede mod
Forligets Gyldighed, fordi det var bleven ham aftvunget.

Som Følge af Forliget blev General Carl Arenstorff sendt til
Tønning med et Regiment. Han ankom foran Fæstningen den 4.
Juli om Morgenen, men Kommandanten, Oberst Walter, der var-

l) Die Schacht bei Fehrbellin. 68.
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uden Instrux, nægtede at aahne Portene. Op ad Dagen ankom et
Brev fra Hertugen, der bemyndigede 'Valter ti l at overgive Frost
Ilingen. Tropperne aflagde Ed til Kongen, og '''alter traadte i
dansk Tjeneste som Generalmajor. Stapelholm blev rømmet samme
Dag, og Gottorp Slot blev besat af Kongens Tropper.

Under Opholdet i Rendsborg modtog Kongen den 9. Juli en ny
Opfordring fra Kurfyrsten om at rykke frem for at deltage i et An 
greb paa Wismar og Warnemunde. Kurfyrslen udtalte, at han vel
ansaa sig som stærk nok til at magte denne Opgave, men han
ønskede dog Hjælpen for Sikkerheds Skyld. Samtidig gjorde han
opmærksum paa Nødvendigheden af, at den danske Flaade snarest
muligt løb ud for at forhindre Sverige i at forstærke Hæren i Porn
mern, En Skrivelse fra Kurfyrsten. der indtraf nogle Dage senere,
meddelte, at han vilde sende Geheimeraad v. d. Knesebeck til Kjo
ben havn for al forhandle om en Felttogsplan, og han tilføjede, at
det gjaldt om ikke at spilde et Minut.

Fi-a Hendsborg gav Kongen Ordre til at fremme Flaadens Ud
rustning, og for at paase, at Ordren blev fulgt samt for at træffe
Foransta ltni ngar til Sikringen af Sjælland, forlod han Fæstningen
den 14 . Juli. To Dage senere kom han til Kjøbenhavn og begav
sig strax til Holmen for at inspicere Arbejderne paa F leadens Ud
rustning.

Den 6. Juli 1675 ankom 7 af de hollandske Skibe, det' skulde
forstærke den danske Flaade, paa Kjøbenhavns Rhed urider Kom
mandør Jacob Bineles. De medbragte Soofficerer, 3000 Matroser,
Sejl, Ankere og andre Udrustningsgenstande til den danske F'laade").

Kurfyrsten vedblev at banke paa. Den 12. Juli skrev Knese
beck, at Kurfyrsten agtede at belejre Wismar, men det kunde først
ske, naar den danske Flaade spærrede Byen fra Søsiden. Den 24.
s. 1\1. meddelte Brandt, der var Kurfyrstens Afsending i Kjøben havn,
at det var maglpaaliggende for de Forbundne at erobre Wisma r, og
for al vise , at dette Foretagende ikke var dikteret af Egennytte, til 
bød Kurfyrsten, at Kongen gerne maatte beholde Byen, naa r han
til Gengæld vilde hjælpe Kurfyrsten med Erobringen af Støttin og
Pommern,

Den 26. Juli naaede Knøsebeck Kjøbenhavn. Den følgende
Dag fik han Fortræde hos Kongen, og umiddelbart derefter sendte
han Griffenfeld en Skrivelse, hvori han fremsatte følgende Anskuelser
om Opera lianerne:

l) Droysen. 539.
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Da General Baudissin ved en Forhandling, der efter Kongens
Befaling havde fundet Sted den 18 . Juli mellem Kurfyrstens Dele
gerede og ham, havde udtalt sig imod at begynde med Wismars Be
lejring, lagde Kurfyrsten, der dog ikke troede, at den vilde volde
Vanskelighed, Afgørelsen heraf i Kongens IIaand. Ifølge den samme
Forhandling skulde Svenskerne angribes saavel i Bremen som i Pam'
mei-n, og Flaaden rette Angrebet mod Rygen, Usedom og Wollin.
Med Baudissin val' man enedes om, at Kurfyrsten skulde fra Lenzen
rykke frem over \Vahren og Demmin paa Anclam, medens Kongen
samtidig marcherede over Rosrock paa Malehin. Men denne Plan
tiltalte ikke Kurfyrsten, og derfor foreslog han, at Kongen og han
skulde rette Angrebet fra Søsiden paa Rygen, Usedom og Wollin
med den danske og hollandske Flaade, medens samtidig den danske
Ilroi- samt Kurfyrstens og de kejserlige Tropper gik over ved Dam
garten, Demmin og Anclam, eller hval' man bedst kunde komme frem.
Den af Hærene, del' lettest kunde komme over Floderne, skulde hjælpe
de andre over. Derpaa skulde de forenede Hære angribe et eller
andet vigtigt Punkt og søge at afskære Fjenden al Tilførsel til Lands
og Vands. Disse Forslag skulde dog kun betragtes som Tanker, der
kunde gores til Genstand for nærmere Drøftelse. Kurfyrsten stod
rede til at rykke Frem, og de kejserlige Tropper sluttede sig til ham.
Derfor kom det kun an paa, at Kongen jo føl' jo hellere afsendte
Flaaden, saa at Fjenden ikke fik Lejlighed til at proviantere Fæst
ningerne og overfore et Korps til Forpommern. Samtidig burde der
opereres mod Bremen. Dertil vilde Kurfyrsten stille 1200 Ryttere
og 800 Mand Infanteri; Biskoppen af Myrister vilde i sarrime Øjemed
afgive 6000 Mand, og Paderborn 500 Ryttere og 800 Infanterister,
saa at hele Styrken gik op til 9,300 Mand, Denne Styrke kunde
Kongen forøge med, hvad han ansaa fornødent, og den skulde staa
under hans Kommando. Kurfyrsten haabede, at ogsaa de lyneborgske
Tropper vilde deltage i dette Angreb, og det var ikke Holland, men
Spanien, som holdt haardt paa, at Lyneborgerne blev ved Mosel.
Operatiouer-ne but-de ske hurtigst muligt. Tiden gik, Maaned efter
Maaned, ug der val ' kun liden Tid tilbage til Felttoget. Samtidig
gav man Fjenden Lejlighed til at komure til Kræfter. Km-fyrsten
bad derfo I' Kongen om ufortøvet at skride til et virkeligt Brud med
Sverige, lade Flaaden stikke i Søen og sætte Ilæren i Marche fOl' at
udføre den olutalte Plan. Warnemll nde, som Kurfyrsten allerede
havde sat sig i Besiddelse af, stilledes til Kongens Raadighed fol' at
lette Forplejningen. Lykkedes det at erobre Ponnnern, vilde Kul"
fyrsten afsLaa Hygen til Danmar-k, Knesebeck sluttede med at hen-

N . P. Jensen: Den sknanske Krig. 3
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lede Opmærksomheden paa, hvor vigtigt det var, at de,' toges en
hurtig Beslutning og bl ev hegyndt-),

Mundtlige Forhandlinger mellem Knesebeck ug Griffenfeld førte
til, at denne lovede, at Flaaden skulde løbe ud samme Uge, Da det.
ikke skete, skrev Knesebcck den 31. Juli et skarpt Brev til Griffen

feld, hvori han bad om at faa nojagtigt opgivet Dagcn, paa hvilken
Flaaden vilde løbe ud, samt om at der maatte blivc given Befaling
til, at T"OppcI'IIe sattes i Marclie mod Bremen ug Pommern. Tillige

anmodcde hall om at faa oplyst, hvorvidt Kongen vilde gaa ind paa
Kurfyrstens Operationsplan Il),

Dc danske Troppe,', del' sk u ld« hcuyues til Felttoget, laa alle
"ede mellem Slien og Elben under midlertidig Kommando af Weyher,
dCI' den 8. Juli var bleven udnmvnt til Fcltnun-skallojtnunt, Danmark
kund« allsaa vise sin Imødckonnnen vpd at su-tte JIU'I'CII i Be

vu-gr-lse, og derfor fik ',"cyhf'l' den 31. Juli Mr-ddelelso UIII, al Kri
g"PII IIlOd Sverige skulde hcgynde, samt Befaling til at sende en
Avantgarde paa 4 Hytterregimenter ind i Lancnburg og at tru-ffe
Foranstaltuing til Hun-ens Koncentration. Statholderen i NUl'ge,
Ulrik Froderik Gylrlonlovo, fik samtidig Moddelelse om, al da Sven
skerrie havde Laget adskillige Fru-tojer under Ncxo, Fladstrand og

andre Steder, havde Flaadeu faact Ordr« til at lubc ud for at IH'

mægtigc sig de svenske Skibe. Da Sver-ige Iorruorledes at vil l« be
tragte dette som et Fredshrud, skulde Gyldculovo være paa sin Post.

Kncscheck, der fik Moddelelse hCl'OIlI, folLp sig IH'I'uligct, ug
den 2, August forlod han Kjohenhavn, udøn dog at han' Iaaet Op
lysning 0111, hvorledes Kongen stillede sig til Kurfyrsu-n» Felttogs

plan, At det, der laa hag den, val', at Kurf'yrston vilde have Over
kommandoen i Porumeru og overlade Kongen Konuuaudocn i Breiueu,
kan næppe være Tvivl underkastet, og selv UIlI dot ikk« kom fl'CUI
ved Forhandlingen i Kouseilet den 3, August, saa val' rlot dog vist

nok Grunden til, at Konsejlet besluttede at skrive til Kurfyrsten, al det
Forslag, han havde fremsat, frembød ligesom Baudissins Forplej
ningsvanskeligheder og at ti lføjc : »Men saasoru Øjet bedst oru all
saadant i Nzr-rheden kan judicere, saa vil IIaus Majestu-t ved sin

Ankomst til Ilter-en, som nu alt el' befalet videre at avancere, sig
hør-paa videre at er-klo-re. Og el' F1aaden imidlertid beordret al 'se

('OUI'S til Tyskland at hindre, en og ariden Diversion paa dc pommerske

l) Forhandlinger mellem Brandenborg og Danmark 1672-1676 A,
2) Samme.
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Kysler efter Kurfyrstens Befaling al foretage og ellers Kurfyrsten udi
alting og efter yderste Mulighed al gaa til Haande e l) .

Griffenfelds Bestrrebelser havde været rettede paa om m uligt
al holde Danmark udenfor Krigen, og selv, da det i Begyndelsen af
1675 legnede til, al Kr-igen med Sverige næppe kunde undgaas, ved
blev han dog at holde Forhandlingerne gaaende til alle Sider. Det
skele ikke alene for al kunne benytte enhver Chance, dPI' maatte
vise sig, men lillige og ikke mindst for al Danmark, hvis del hlev
nødvendigt, ikke kom til at gribe ind, føl' del' val' afgjort Sandsyn
lighed for, at Krigen fik el godt Udfald. Derfor forlangte Griffcnfeld
uafbrudt, al de Forbundne i Virkeligheden skulde vise, at det val'
deres Agt at fore Krigeri med Alvor og Energi, og al de skulde be
gynde, Naar dette Forlangende navnlig korn til Orde overfor KUl"
fu rsten, val' del, fordi man havde ondt ved al forstaa, at han blev
stanende i sine Vinterkvarterer som rolig Tilskuer til, al Svenskei-ne
ødelagde hans Lande i Bund og GI'UIHI. Km-fyrsten mislænktes paa
samme Tid for al slaa i fortrolige Underhandlinger med Fi-a nkrig og
beskyld les for at have været Hovednarsagen til den Vending, Felt
toget 1674 fik. Griffenfold havde faaet Meddelelse herom fra Klingen
berg; men ' ogsaa Kejseren vidste Besked derom. Thi den 14. Februar
1675 skrev en af hans Afsendinge, al Kejseren frygtede foi-, al KUl"
fyrsten skulde søge Forstuaelse med Frankrig. Da Beskyldningen
for uheldig Optræden i Felttoget 167·.1, blev fr-emsat højlydt, korn
den Kurfyrsten for 01'e, og det gav Anledning til, al han den 22.
Februar 1675 skrev til Kejseren : »Jeg nærer Betænkeligheder ved
Irengere at falde Deres Majestæt til Besvær, men, da meget kommer
an paa Vedligeholdelsen af gensidig Tillid og Bor-tfjer-nelsen af Mis
forstaaelsor-, som enkelte Ildesindede bestræber sig for at vække, saa
tvinger min Uskyldighed og min K ærtighed til del fælles bedste mig
til al omtale, hvor smerteligt del hal' været mig at erfare, al nogle
hos Deres Majestæt vækker de Tanker, sonlom jeg havde kunriet
forhindre Undsætningen af Breisach og Tilhagegangen over Rhinen
(167..1,) og været den, der først har foranlediget denne Tilbagegang« 2).

Til Mistænksomheden overfor Kurfyrsten kom ogsaa den Orn
stændighed, at Danmark ikke havde afsluttet nogen Truklat med
ham om Krigen. Og vel havde Kurfyrsten givet gyldne Lofter om,
at Danmark skulde faa baade Wismar og Rygen, men hvem indestod
Ioi-, at Kejseren, der var Part i Sagen, vilde gaa ind paa, al. Ord-

l) Wegener. 125.
1) Urkunden und Aktenstiicke XIV. 815.
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ningen af dette Spol'gsmaal alene blev truffen af Kurfyrsten og

Danmark.
Griffenfolds l lensigter Iremgaar klart af en Beslutning, del' blev

lagen i Koriseilet den 25, Apr-il 1675, og som gik ud paa, at 1"01'
haudlingerne skulde holdes aabno med Sver-ige og Frankrig saa lrengo
Ham nruligt fol' at faa afsluttet en Traktat med en af dem eller begge,
piler i Nodsfald u-u-de i Exekution IIIpd l lol land l), Da denne Poli

tik rnaatte I'egne merl Mu ligheden af en Krig, havde Griffenfold
sørget for, at del' blev Iru ffon de foi-nodne Forberedelser.

Hun-en g: de 1H,OOO Mand, Danmat-k havde lovet at stille, val'
i Hovedsagen marcheheredt, Derimod val' Forholdot ikke det sannne
med Hensyn til Flaaden. Pengr-iuaugel havde V[PI'et Skyld i, at der'

ikke val' anvendt saa nieget paa Flaadous Vcdligoholdelsc og 1"01'

ogeise, SUIII Kungen ønskede, men fra Ajn-il Hi75 val' dør dog bleven
udfoldet stur Virksomhed paa Holmon. Men, (la iua n tvivlede om al
kunne faa udrustet et tilstrækkelig stort Antal Skibe, foroslug Dan

mark Holland - som tidligei-e omtalt - at denne Magt i 1675
skulde sende 20 O,'logsskibe til Øresund. Da Holland nægtede at
gaa ind dorpaa, blev Ilarunark tvunget til at udruste et støn-e Anlal
Skibe end paaregnøt. Endelig Bestemmelse det-om kunde ' dog fors t

lages, ertPl' at Kongen den 1·1,. Maj val' gaaet ind paa Overenskom

sten. Mon Udførelsen val' anl1engig af, at Holland opfyldte Betiu
gelsel'lle, sau at Subsirlierno til Flandon blev udbetalte strax, ug al
de 9 hollandske Skibe, det, skulde forstærke den danske Flaade,

ufortøvet afgik til Sundet. Men ingen af disse Bolingclsr-r blev op
fyldt. I Subsidier skulde Danmar-k have 24·0,000 Rigsdaler, 1I1en
indtil Marts 1676 fik det kun udbetalt 13H,000 Higsdulor, saa at
Kongen maatte spæde til af sin pr-ivate Kasse. Ikke hr-dr« gik del

med Skihøne. Istedenfor 9 sendte Holland klin 7 Orlogsskiho, op:
de naaede først Kjøbenhavn den 6, Juli, Mon, da de ikke alene
medbragte Personel, men ogsaa et betydeligt Mater-iel, dCl' skulde be

nyttes til Udrustningen af den danske Flaadc, saa kunde del' først
nu tages alvor-ligt paa Mohilisei-ingen, og derfor val' det, at Flaaden
ikke val' istand til at stikke i Søen før i August Maaned.

1"01' Landoperationornes Vedkommende val' det bleven bestemt,
at Danmark skulde deltage i Kampen i N()I'd Tyskland ug ikke gøl'e
Landgang i Skaane. Men, da Klingenberg den 29. Maj 1675 afgav
Erklæring herom i I-1aag, skete det paa den Betingelse, at Hertuget-ne
af Brunsvig-Lyneborg skulde med deres Ti-opper deltage i Angrebet

') Wegener 120.
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paa Bremen. Kurfyrsten skrev samme Dag til sme Forhandlere i
Haag, at han Ii-a Kjobenhavn havde faaet Meddelelse om, at Dan
mark stod »fast og ubevægeligt« paa, at de lyneborgske Tropper ikke
maatte sendes til Flandern, men anvendtes i Bremen. Han tilføjede,
at han ganske tiltraadte de Grunde, som Griffenfeld havde anført for
Nødvendigheden heraf, og at han frygtede for, at hvis Spanien og
Holland ikke gav Afkald paa de lyneborgske Tropper, vilde Danmark
ikke gaa med, thi Griffenfeld havde erklæret, at Danmark og KUI'
fyrsten i saa Fald havde Grund til at betænke sig paa, om de over
hovedet skulde engagere sig. 1) Desuagtet vilde Kejseren og Spanien
benytte disse Tropper mod Frankrig og trak Storstedelen af dem til
Landan. Forhandlingerne maatte derfor fortsættes, Men desuden
maatte Danmark forhandle med Hertugen af Ilannover for at forrnaa
ham til at holde s ig neutral, og disse Forhandlinger afsluttedes først
den 1. September. Omtrent samtidig lykkedes det at opnaa Enighed
om Anvendelsen af de lyneborgske Tropper. Det vil heraf ses, at
først paa delle Tidspunkt blev Fordringen opfyldt, som Danmark i
Maj havde stillet som Betingelse for at bryde med Sverige.

Men under disse Forhandlinger faldt Slaget ved Fehrbellin.
Det kom som et Lyn fra en klar Himmel, thi ingen havde tænkt
sig Muli gheden af, at Kurfyrsten skulde være istand til at tilføje
den svenske Hær et saadant Nederlag. Men derfor var heller ingen
af hans Forbundne forberedt paa at kunne gribe ind for fuldt at ud
bytte den aldeles uventede Fordel. Kurfyrsten drev nu paa Danmark
for at benytte Lejligheden til at erobre Pommern, og derfor Iorlangte
han, at den dansk e Flaade hurtigt sl~ltlde sendes til Østersoen. Da
det var umuligt, beklagede han sig til Kejseren og Prinsen af Oi-anien.

Han fik Medhold, Fra Wien hed det, at »man val' næsten. bestyrtet
over det danske lIofs Opførsel e , og fandt det s ikke ræsonnabelt, at
det afgjorde sine Partikulærsager (Forholdet til Hertugen af Gottor-p)
benyttende sig af Fordelene ved Alliancen og ikke udrettede noget
til det fælles bedste e , Pr-insen af Oranien svarede, »at del' kun val'
megen liden Sandsynlighed Ior, at de Danske satte nogen Flaade i
Søen • . 2)

Men var disse Klager berettigede, og . val' Kejseren og Pr-insen

sagesløse? Allerede den 16, Maj skrev Kurfyrsten til Kejseren, at
det var høj t nødvendigt, at de 10,000 Mand kejserlige Hjælpeu-opper

under Feltmarskalløjtnant Cob, der skulde stilles Lil hans Raadighed,

') Urkunden und Aktenstiicke XIll. 809.
') Droysen. 540.
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stad te ti I ham, Da det ikke skete, IO ineleele ha n paa n y derom elen

12, .Juli. Først elen 8. August fik han Sval', hvori det heel, at Coh
val' , undervejs, men val' bleven standset af Hegn. Mielt i August,

altsaa samtidig med, al elen danske Ava ntgardc r-ykkede ind i Lauen

borg, rykkr-de Cuh jurl i Mek lenborg, men isterlenfor 10,000 Mand

medbragte han klin 6500 Maud. Hvad Pr-insen af Ora nien angaal',

da el' flet ourta lt, al Holland spnelle Danmark et mindi-e Antal Skibe

og senere, end det val' fastsat, og al Subsidir-mo ikke blev betalte i

i-otte Tiel. Dr-i-til kom, al de Forbehold, Dmuuu rk havde taget, ela

det gik ind paa Overenskomsten af 3. Maj j 075, ikke hævedes paa

Grund af Sejren ved Felu-bell in.

Al Ilrl Dobbeltspil, Griffenfold val' nødt lil al føre i Udem-igs

politiken, maatte skabe en vanskelig Stilling for de elanske Afsonelingo
i Haag, Wir-n, hos Kurfyrsten og i Paris - 0111 Stockholm el' alle

rede talt - val' ligesaa uunrlgnaeligt, SOlIl det val' nauu-l igt, al dl'

hpklagl'df' sig derover. Men del val' i , irkeligboden det Underordnede.

Illlvpdsagt'1I Ior Gri tfeufeld Illaalle "ml'e, ' al del ikke kom til Brud,

fe)!' Cha net'I'ne for en Krigs U elfald k unde betragtos som gode. Men
Flaadpn iuuutte i Søen, før' Hun-en ku nde begynde sine Operationer,

og, naar mau vil sauuucn ligne den Tid, del' hehovedes, for al faa

den svenske Flaade ud, uiud deri, som den danske Flaaele br-ugte,

vil uran komme til Overbevisningen 0111, al . dPI' intet val' bleven fOI'

sømt, Del el' derfor uden nogen Hjermuel, naar man l) hal' beskyldt
Gl'iffenfeld for, al han stod vakl onde i , dot Ojrhlik, da det gjaldt om

al handle, og hal' sigtel ha in flll', at han lioldl sig lilbage af Ollskel

om ved Ludvig XIV's Hjælp ilt opnaa el Ægtoskuh lllt'd Priusesseu
af T'aranto. Val' delle sandt, havde Griffenfuld ofret Fu-drclundets

fUl' sine personlige Interesser, hvorlerlos \"111' del saa 1111digt desuagtet
at rose ham for hans Fcedrclandsku-rlighed P Men der el' langt mere

Grund l il al beundre den Maade, hvoi-paa Griffenfeld førte Forhaud

lingerne lig, da det ikke kunele unrlgaas, forte Danmark ind i Krigen.
Midt i Augusl greb Danmar-k ind,

Sveriges Stilling val' den Gang ikke langt fra al være fortvivlet,
Den 5. Juni havde Holland "ei-k lmre t del Kr-ig, og den 19. s. M.

fulgte Kejseren eftci-. Disse Krigserkhr-ringer vakte stal' UI'O i Sve
rige, og Bokyrm-ingerue vovede, da 111311 kU1'1 efte,' fik Efterretning

om, allIel' val' tilstødt den svensko 110'" pt Uheld ved Felu-hel lin.

Eften-etningen val' ufuldstændig, og man kunde derfor ikke da nur

sig noget Begreb om, hvad del' egentlig "Ul' skel. Rigsmarsk Wi-uugels

I) A. D, Jørgensen. II. 267-280.
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første Beretning, der afsendtes fra Demmin den 23 . Juni, skabte
ingen Klarhed, thi den meddelte kun, at del' var indtruffen en Ulykke,
om hvis hele Omfang han endnu ikke var island til at give Oplys
ning. En ny Beretning af 27. s. M. spredte ikke stort mere Lys.
Først da Wrangel kom tilbage Lil sit Slot, Wrangelsborg, sendte han
den 2. Juli en fuldstændig Beretning om Slaget og om Tilbagegangen.
lIan klagede deri tillige over det store Antal Desertører af hans
tyske hvervede Tropper, hvorved Styrken val' gaaet ned til 7000
Mand, og bad om at blive forstærket med 6000 Mand samt om at
faa tilsendt Penge, da hans Hæl' led Mangel paa alt. Udover de
7000 Mand havde han henved 5000 Mand Besætningstropper- i Mek
lenborg og Pommern og 1500 Rekruter, del' var under Organisation.
Forbindelsen med Bremen val' afbrudt, og lykkedes det ikke at gen
oprette den, var Bremen henvist til at forsvare sig med de 5-6000
Mand, del' stod i Fæstningorne i denne Provins. Sluttelig bad han
om, at del' maatte blive sendt ham 2 Higst-aadei- til Hjælp, samt om
at han snarest maatte blive afløst i Kommandoen, da hans Svagelig
hed voxede Dag fol' Dag .

Da Higskantsler de la Gardie modtog denne Beretning, vidste
han hverken ud eIlPI' ind, og derfor blev han paa sit Sommer
opholdssted, hvor han den Gang befandt sig . Feuquieres søgte at
faa ham til at handle ved at sende ham et Operationsudkast. Men
det frugtede heller ikke, ug forgæves søgte han at finde Midlerne til
at rive Svenskerne ud af den »Dødons Dval e«, som Efterretningen
om Ned ei-laget ved Fehrbellin havde fremkaldt,

Da lod den un ge Konge høre fra sig. Midt i Juli kom han
Lil Stockholm og befalede, at Hæren i Pommern skulde forstærkes.
Da det kun kunde ske ved Flaadens Hjælp, skulde dennes Udrust
ning fremskyndes med størst mulig Kraft. Kongens Ankomst til
Stockholm havde tvunget Rigskantsleren til ogsaa at begive sig til
Hovedstaden for at tage fat. Den 17. J uli meddelte han Feuquieres,
at der om 3 Dage vilde blive sendt 2000 Mand til Pommer-n, og at
denne Styrke halvanden Uge senere vilde blive efterfulgt af Flaaden,
der skulde tælle 40 Orlogsskibe med 8000 Matroser og 4000 Mand
Fodfolk. Men Feuquieres indsaa al tfOl' godt, at det kun var fr-i
Fantasi.

Val' saaledes Sveriges Tilstand i det Øjeblik mere end vanske
lig, saa øgedes Vanskelighederne yderligere ved, at dets Allierede,
Frankrig, paa dette Tidspunkt led et Tab af stor Betydning. Marskal
Turenne, der i Foraat-et 1675 val' gaaet over Rhinen, faldt nemlig
den 26. Juli paa en Rekognoscering umiddelbart før Slaget ved
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Sassbach. lIans Efterfølgere i Kommandoen blev paa Tid nødte til
at trække sig tilbage, og del var umuligt at forudse, hvad Vending
Operationerne vilde tage.

Det var under disse Forhold ganske naturligt, at den Del af
den svenske Nation, der havde Evne til at bedomme Situationen, be
gyndte at frygte for Landets Fremtid og vendte hele sin Misfornøjelse
mod Rigskantsleren, der med en ubegribelig Letsindighed og kun
for at gOl'e Frankrig en Tjeneste havde fort Sverige ind i en Krig,
hvori det ikke havde den fjerneste Udsigt til at vinde noget, men
kun Chancer f01' at tabe. Erkendelsen heraf forte til, at Stændeme;
der mødtes i September 1675, besluttede at di-age Forurynden-egerin
gen og Rigsraadet til Ansvar for den Maade, hvorpac det havde ledet
Sveriges Udenrigspolitik samt fort Husholdning med Statens Midler,

Dermed var Rigskantslerens Magt brudt, nu kom alt an pau Kongen.



Rustningerne.

AIlerede under Frederik III var der tagen fat paa Ordningen
af Forsvarsvæsnet. Arbejdet blev fortsat under hans Efterfølger og
lagt i Hænderne paa Krigskollegiet. For dette blev der i 1670 given
en ny Instrux, del' blandt andet bestemte, at Kollegiets Sekretær 
foruden at expedere alle de fra Kollegiet udgaaende Sager - tillige
skulde udfærdige alle andre Landhæren umiddelbart vedkommende
Breve, der skulde underskrives af Kongen.

I 1675 bestod Krigskollegiet af Feltherren, Grev Hans Schack,
Rigsmarsk Korbitz, Feltmarskallojtnant Weyher, Generaladmiral Bjelke,
Generalkrigskommissær Otto Powisch, Statshauptmand i Kjøbenhavn
Oberst Frederik Thuresen og Krigssekretær, Generalauditør Herman
Mejer.

Da Feltherren var syg, og Krigssekretæren ifølge Instruxen
daglig kom i Berøring med Kongen, hvis Øre han hurtig vandt,
varede det ikke længe, før Krigssekretæren blev den virkelige Leder
paa alle Hærvæsnets Omraader, fraregnet den Periode i 1676, da
Hertug Hans Adolf af Pløn var Højstkommanderende.

Herman Mejer val' født 1631 i Rostock. Eftm' at have studeret
jura ved tyske Universiteter traadte han først i gottorpsk og senere
i dansk Tjeneste, hvor han i 1657 blev ansat som Generalauditør og
Krigssekretær i Kollegiet. I denne Stilling skaffede han sig en
saadan Betydning, at det var ham, der udarbejdede Organisations
planer for Hæren, øvede afgørende Indflydelse paa Besættelsen af de
militære Poster og udfærdigede Operationsplaner og Instruxer for de
højere Kommanderende. Ja, det gik endog saavidt, at han udarbejdede
taktiske Bestemmelser for Rytteriets Anvendelse under Kamp, og at
det i Løbet af den skaanske Krig ikke var sjeldent, at hans Stemme
givning gjorde Udslaget, naar der blev holdt Krigsraad. Det var
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dCl{OI' ikke at undros over, at han i Ho-t-en blev betragtet som al

mægtig, saa at alle, hoje som lave, hej lede til ham og henvendte sig

til ham, naar de orrskede at opnaa noget, ve-re sig hos Kongen eller

hos Ki-igskollegiet. Han val', foruden at være ærgeri-ig, ualmindel ig

dygtig og indsigtsfuld, og hans Arbejdshaft VUI' ligefrem fænomenal;

thi han konciperede selv alt, det stoi-ste som det mindste, og del ' findes

i Arkiverne for enkelte Dage et saadant Utal uf Expeditiouer, udfær

digede med hans Haandski-ift, at man vilde have anset det for umu

ligt, at en enkelt Mand havde kunnet pur-store Arbejdet, hvis ikke

Aktstykkerne forelaa som ta lentle Vidnesbyrd. Men hun havde den

Fejl, at han ikke forstod at træffe den rette Bcgi-o-ndsning for sin

Virksomhed, Han vilde forstaa sig paa alt, og delle i Fni-hiudolse
med hans Her-skesyge bevirkede, at han ikke val' uden Skyld i de

Ulykker', del' ramte Hæren i Løbet af Krigen.
I Aarene for-ud for Krigens Urlbrud havde Krigskol logiet ud

arbejdet forskellige Pla ner for Hærens Udfolding paa Krigsfod ; 11Ieu

i Foraaret 1675 fik det Befaling til at freuiso-tte Forslag om Dan

nelsen af den Felthou- paa Hi,OOO Mand, som Danniark skulde stille

i Henhold til Traktaten med Holland.

Den danske stauendo Hæl' _val' den Gang sammensat pau fol

gøndc Maade :

1. Fodfolket:

a . [) hvervede Regiurenter. del' havde Navn af Kongens Liv

regiment, Dronningens Livregiment, Feltherrens, Feltmarskallojt
nantens og Maximilian Rosenkrantz's Regiment.

h. [) nationale Regimenter : Det sjællandske, det fynske, (let

forste og det andet jydske samt det slesvig-holstenske Regiment.

c. Nogle holstenske Fr-ikompagnicr-, hvortil - efter' Fot-ligr-t
med Hertugen af Gottorp - kom de tidligere gottorpske Kompagnier .

2. Ry t t e r i e t :

a. Et Kompagni Garde til Hest og Livregimentet, del' heggc
val' hvervede.

b. 5 nationale Regimenter', nemlig det sjællandske, det fyenske,

det første og det andet jydske samt det slesvigske Regiment.

c. Rostjenosten, del' udskreves af Adelens Gods, og som bestod

af 2 sje-llandske, 2 fynske og 4 jydske Kompagnier, men de val' ikke

i ridkaldte i Fredstid.
3. A r t i I I e l' i e t.

Denne Vanbenart val' nærmest at betragte som et Depot af Be

falingsmænd, Menige og Materiel, hvor af man ved hvert Felttog

organiserede efter Behovet.
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Det val' af denne Stamme, at der blev dannet en Felthær og
Besætningstropper.

Ved Fodfolket formeredes hvert af de hvervede Regimenter
paa 12 Kompagnier, og de nationale Regimenter fordobledes, saa at
hvert kom til at tælle 16 Kompagnier. HVCl,t Kompagni talte 100
Hoveder. Af denne Styrke skulde hvert Regiment rykke ud med 8
Kompagnier, der formeredes i 2 Batailloner, hver paa 4 Kompagnier.
De øvrige Konrpagnier holdtes tilbage som Besætningstropper og
samledes paa en noget forskellig Maade efter den Styrke, del' be
høvedes i den enkelte Fæstning. Det slesvig-holstenske nationale
Regiment kom dog til at danne en Undtagelse. Det blev formel'et
i 2 Regimenter, hvert paa 2 Batailloner il 4 Kompagnier. DCI'af
fik Hertug Bernhard af Pløn den 20 . August 1675 Kommandoen
over den Del, del' val' udskreven i Slesvig, og som fik Navn af det
plønske Hegiment. Den anden Del, del' val' udskreven i Holsten,
benrevntes det holstenske Regiment og stilledes under Kommando
af Oberst \Yillmaack.

Desuden blev del' ved Hver-virig oprettet 5 nye Infanteriregi
menter, del' efter deres Chefer fik Navn af Baudissins, Bremers,
Lutkens. Degenfeldts og Harloffs Regimenter. I Bremers Regiment
optoges de holstenske Frikompagnier. De tidligere gottorpske Kom
pagnier-, del' havde ligget i Tønningen, blev formerede i 3 Kompag
nier og tildelte Oberst Lutkens Regiment; de øvrige gottorpske Tropper
blev indlemmede i Oberst Degenfeldts Hegiment.

FOl' at faa det fornødne Mandskab til de nationale Regimenter
blev del' udskreven 1 Mand for hver 70 Tønder Hartkorn, hvilket
gaven Forøgelse af 4300 Mand.

Ved R y t t e l' i e t hlev Garden til Hest organiseret som et Hegi
ment; de fh-e kongerigske nationale Regimenter blev Iordohlede, og alle
Regimenter kom til at tælle 6 Kompagnier. Af disse talte Livkom
pagniet 94, og de øvr-ige Kompagnier 83 Hoveder; saa at et Rytter
regimønts Styrke udgjorde 500 Hoveder.

Desuden blev del' hvervet 3 Hytterregimenter. del' hVCI,t fik
samme Inddeling og Styrke som de andre Regimenter, og som hen
holdsvis stod under General Baudissin, Oberst Johan Gewecke og
Oberst Gotfried Rauch.

Da Danmark ifølge Traktaten med Holland skulde stille DI'a
gonel', blev del' hvervet 2 Dragouregimeutet- Il 6 Kompagnier og med
en Styrke af 500 Hoveder hvert, Det ene slod under Obert Grev
Ditlef Rantzau, det andet under Oberst Ørtzen. Desuden fandtes ved
Hæren 2 hvervede Dragonkompagnior : Felthenens og Duncans.



Hostjenestell formeredes i 2 Hegimentcl' ,'I 500 Hoveder. Del

one dannedes af de sjællandsk og fynske Kompagnier under Ob erst

Grev Holck , det andet af de jydske Kompagnier Il 1111 er' Oberst

Mogens Kruse,
Hæren kom derved til at hestaa af:

Fodfolk.

4 nationale Regimentor il 1600 Mand, .

2 Regimenter (Det slesvig-hol

stenske) ;l 800 Mand. . . . . . . .

10 hvervede Regimente:- il 1200 Mand, .

H y t t e r i.
9 nationale Hegirnenter il 500 Mand ..

5 hvervede il 500 Ma nrl , .
2 Hpgilllenlel' Rostjeneste 1'1 500 Mand.

n r ng U n e I'.

2 h vor-vr-de l{pginll'nlrl' il 500 Ma nrl .
Fe ll hPI'!'PIIS KOlli pugui

Du lleUIIS KUlllpagni .

6,·;,00 Mand

1,600
12,000

'\',500 Mand
2,500
1,000

1,000 Mand

80
120

20,000 Mand

8,000 1\land

1,200 Mand

l lole SIYI'ken udgjorde sanlerles 29,200 Mand

Af denne Styr-ke oftei -iodes som Besu-tni ngsl.I'oppel' i Fu-stni n

gerne 80 Infanterikompagnir-r IIIPd en Styi-k« af 8000 Maud, samt

af Hyllel'i Livgarden tilIlesl, det andet sju-l la nrlskr- nutiounlr- Hytteri
regiment under Oberst D. Rnntzuu ug heil' Hostjcur-ston, ialt 2000
Ryttere. Delle Hytlel'i f(mleHes lil Sju-Ilarul, Laa laud, Fyn ug Jylland.

Del' synes tillige al vrere bleyen hvervet Drugener til dr-uno Tjeneste,

men Ar-kivernes Oplysninger dr-rom el' mangelfulde.

0111 del' end saaledes skulde efterlades en brlydelig Styr-ke, saa

ansaa man dug ikke denne island lil tillige al sikre mod Landgang.

Den 6. August 1675 befalede Kongen derfor, al der skulde oprettes

el Landcvuu-n . Det skulde bestaa af alt tjenstdygtigt Mandskab i

Kjohstu-derue saavel som paa Landet fra del 18 . til det 50. Aar og

an vendes efter Arutnncndcnes IlU 'I'nIPI'() Bestcnuur-Iso. Borgerskabet

skulde, saasnart det blev hofalcl, urede iued »f'u ldt GpVU'I'« og tilstr.."k

kelig Annnu nition, hver Ilolgaunlshondc med MIlSkpI, KCHlJ'(le og et

Skaa lpund Krudt, og hver l Ia lvgaar-dsbonde 1110<1 Spyd og Kaardo.

Bcrgcrskabot skulde kommandr-res af Kaptajner, Bøndorne af Birke

eller- Ilcn-cdsfogder-ne. Desuden blev det befalet, at del' overalt langs
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Kysterne sinilde oprettes Bavner og holdes Strandvagt, fol' at man
itide kunde faa Efterretning om Landgangsforsøg.

Kongen havde endvidere givet Befaling angaaende Organisatic
nen af den norske Hæl'. Den talte:

4 hvervede Infanter-ikompagnier .
Det Akershusiske Infantei-irgt., Generalmajor Lovenhjelm
Det Oplandske .Dbers; Gersdorff
Det Sinaalenske , Oberst Wisborg
Det Trondhjemske ,Genel'alløjt. Rysensten
Det Bergenhusiske .Dberst v. Hatten
Det Vesterlenske .Dhørst Mogens Krag,
Et Rytterregiment paa 2 Eskadroner, Oberst Recke
2 Eskadroner Dragoner- . . . ...

Artilleri (18 3-Pe1. og 8 6-Pd. Kanoner) . . .
lait.

486 Mand

9,705

496
300
106

11,093 Mand

Iler-i skete den Forandr-ing, at det trondhjemske Regiment hlev
delt i 2 Regimenter, hvoraf det ene kommanderedes af Oberst v. Haven,
og det andet af Oberst Coucheron, Styrken for-øgedes, saaledes at
Infanteriet kom til at tælle 10,633, Hytteriet 750 og Dragonerne 654
Mand, ialt 12,037 Mane1.

Kongens Halvhroder, Uh-ik Frederik Gyldenløve, del' val' Stat
-holdei- i Norge, \"81' tillige Hærens Højstkommanderende. Om hans
militære Dygtighed val' del' ingen Tvivl, men, da han val' en flygtig
Karakter, ansaa Kungen - vistnok tilskyndet af Griffenfeld - det
I'ettest at ansætte Geheimeraad Jens .Tuel som hans Raadgivcr.

Den danske Hær-, del' skulde rykke i Felten, mødte ikke ufor
beredt. Del' tjente i den mange krigserfarne Officerei-, og desuden
havde Kongen, som Forberedelse til Krigen, i Maj Maaued afholdt
en større Troppesamling ved Alminde i Nærheden af Kolding. I
den deltog Garden til Hest, 7 Rytter-regimenter-, 6 halve og 4 hele
Iufanterir-egimentei- og 20 Karioner. Lejren val' indrettet fuldstændig
ki-igsmæseig, og del' val' ved den anlagt en stor Skanse til Indøvelse
af Angreb og FOI'SVal', ligesom del' blev indøvet alt, hvad del' kunde
komme til An vendelse under en Ki-ig. Af denne Grund saavelsorn
pftel' de Vidnesbyrd, der iøvrigt foreligger-, el' del' al Anledning til at
tro, at den danske Hæl' ~ndtog en meget hæderlig Plads i Hæreries
Rækker.

Linjen val' Kampformationen. Den almindelige Slagstilling 
ordre de hataille - val' med Fodfolket i Midten og Rytteriet paa
begge Fløje samt i 2 Træfninger. Kampenheden val' for Fodfolket



Balaillonen og for' Hyller'iel Eskadronen, der' som Regel dannedes af 2,

men undtagelsesvis af 3-4 Kompagnier,

Fodfolket stod paa 6 Geleder. men kunde formeros paa 3; Af

standen mellem Gelederne val' 3 Skr-idt, Mandskabet val' en len be

væbnet med Muskel el ler Spyd (P ik e), men skønt For-holdet mellem

Musketter og Spyd val' fastsat, saaledes at del' i en Bala illon val' ft
Pikenei-er mod ~ Musketbevu-hnede, gik Bestræbelser-ne i Retning

af al formindske Spydene til Fordel for Musketterne. FOI'IHlen Hoved

vaabnet bal' hver Infauterist en kort Kaardo.
Rytter-iet opstilledes SOIlI Regpl paa 3 Geloder 111('(1 6 Skridts

Afstand mollem hvert og 2 Skridt urol leru hver Rude. Bcvu-hningen

bestod i el lige Sidevaaben. del' kUlIIII' hpllyllps snuvel til Stød som

til Hug, en Karahin og 1-2 Pistoler',

Dragonerne, rlcr dannede pn ~lpllpnlling mr-llem Fodfolket og

i:yltl'r'ipl, bal' Muskel, Sitlevnahcu su iul I Pistul ug benyttedos unrler

Kum pcu saavel lil I-fesl. som I.il Fods.

Af Al'l.illpl'il'l placererles HegilltenlskanunPI'np, i Hpglen 3 Pd.
i Balaillollpl'llI'S Mcllcuu-um ; del. 1J\'I'igp Skyts sutulr-cles paa vigl.igl'
Pu nkter-,

KUII;":I'II ha vrlc den 27. ,III ni a norduet Afholdelsen af 3 alurinde

lige Bedpdagt' - den 17. og 2,1,. Snptourhor samt den 1. Oktober 

for dermed al tilkendcgi ve Befolkningen, al Krigen stod for Døren.

D{'n 7, August. 1 G7[) gav Kougen Fcluuarskallujtnuut 'Yl'yhel'

Befaling til al hegynde Saunuenrh-agniugvn af dl' Tropper, rlPI' skulde

anvendf's mod Puuuuurn ,

Dagen eftm' gik Rigsarhuiral Cor] Adolor-, ,]PI' skulde konnua n

dere Flaarlen, omhorrl og hejsede sil Flag. I1u'I'pgnel dl' hollandsk c

Skibe raadede Admiralen over 23 Or-logsskibe forudr-u r-n Del mindre

Fartøjer. Denrie Styrke delle han i 2 Eskadrer, hvoraf Viceadmiral

Niels Juel kunllllander'pde den ene, og den hollandske Kommandør

Jacoh Bincks den anden, Cort Adeler havde alt den 27. Juli Iaaet

en heunuel ig IIISll'lIX, SUIII han først maalle aabne, naar Flaaden

havde forladt Kjoben ha VII.

Foruden l Iovedfluarlnu val' del' udrustet lo mindre Eskadrer.
Deraf skuldr- den ('III', 5 Orlogsskibe under Ad TIl i ra I Markvor Rod

slen, gaa til Kallegal ug )tpgge sig ud for Geteborg. Den anden, Il

Orlogsskibø 1I11flCI' Arhui ml Jr-ns Hadsten, skulde blive i Sundet og

afskære Forbiudr-lson med S\,pl'igl'.

Den 13. August lettede Cort Adcler. Kongen, del' merl Længsel

havde imodeset delle Øjehlik, val' fra et. Vindue paa Chr'isliansbol'g

Vidne til Afsejlingon. Umiddelbar-t derefter forlod Kongen med Fulgc
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Hovedstaden, og den 16. August ankom han til Rendsborg. Her
tugen af Gottorp vilde have hilst paa Kongen ved Dannevirke, men
det var næppe ufrivilligt, at han kom i Time for sent.

Den 17. August fulgte Dronningen efter med sin Hofstat og
begav sig til Gluckstadt,

Griffenfeld var fulgt med Kongen.
Val' det end forbeholdt Clausewitz i 1831 at fortolke Krigen

som »Polifikens Fortsættelse med andre Midler-c, saa val' dog Gr-iffen
feld saa meget forud for sin Tid, at han hævdede samme Opfattelse.
Thi, da han blev ophøjet i Grevestanden, satte han paa sit Vaaben
skjold: ) Skal Sværdet bruges med Klem, maa det styres med Pennen.«
Han vilde altaa, at Politiken, Pennen, skulde bestemme, hvad der
skulde stelles som Maal for Operationerne, hvorimod det skulde være
Generaler-ne, Sværdet, del' bestemte Maaden, hvor-pas Maalet skulde
naas, Men Generaler-ne var ikke tilbøjelige til at ville godkende
denne Opfattelse j de vilde bestem Ine saavel Maalet S0lll Midlerne,
og, da Griffenfeld havde vist dem en Overlegenhed, del' saarede dem,
klagede de til Kongen. DeL val' ikke den eneste Klage, Kongen
havde modtaget over Rigskantsleren, thi dennes hurtige Ophøjelse
havde fostret en Ærgerrighed og en Pengebegærlighed, del' gik ud
over alle Grændser. Kongen havde del-for besluttet at sige Gr-iffen
feld sin Mening derom og udførte sit Forsæt efter Ankoiusten til
Rendborg. Den 21. August overrakte han Gi-iffenfcld en Liste over
alle Klagepunkter. Det første af disse, der angik Griffenfulds FOI'
hold til I-læren, lød: »Jeg vil have mine Generaler og Officerer
mainteneret, og at de Lil ingen anden skal være attacheret eller af
nogen dependere uden af mig selv, i hvem det være kunde e.

Hvor-i Uoverensstemmelserne med Generalerne har bestaaet,
vides ikke, men del' el' Gr-und Lil at LI'O, at de angik Operationerne.
Operationsplanen var diskutel'et ofte nok, men Kongen havde ikke
taget nogen Beslutning. DeL fortælles, at Griffenfeld vilde, at Hæren
skulde deles, saaledes at dens ene Halvdel gik mod Bremen, medens
den anden Halvdel skulde blive staaende for at dække Holsten. Men
delle er nteppe i-irneligt, thi Kurfyrstens Stilling forhindrede eL Angreb
paa I1olsten, og Hun-ens Avantgarde var allerede sendt frem til Lauen
borg, da Kongen ankom til Randsborg. Naar det endvidere fortælles,
at Griffenfeld skal have modsat sig, at Kongen og Kurfyrsten kom
sammen for at forhandle om Oper-ationerne, saa el' dette vanskeligt
at forstaa. Thi Griffenfeld var for klog til ikke at indse, at, hvis
hver af de Forbundne vilde gaa sine egne Veje, alene ledet af sine
personlige Interesser, kunde der intet opnaas, fordi Strategien forud-
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sætler el fælles Maal. Derfor var en Sammenkomst en Nødvendig
hed, for al del' kunde træffes fornoden Aftale, og- den fandt ogsaa
Sled, hvad senere vil blive omtalt.

Men, val' del ' end ikke fastsat nogen Opr-ratiousplan, saa val'
der dog forelohig bleven disponeret over Krigsurirller-ne. Den danske
Hovedstyrke val' sal i Marche paa Lauenhurg ug 1I1aaLLe komme ti l
al operel'e i Moklenborg og Pommern, GI'C\' Bandissin stod med en
mindre Styrke i Oldenhorg, rede til al rykke ind i Bremen, Cort
Adelel's Iustrux paabod ham al forhindre Forhindolsen mellem Sver-ige

og Pommer-n, og den norske Hær blev sammoudragon ved Grændsen
for al rykke ind i Bohus.



Felttoget 1675.

N . P. Jensen: Den skaanske Krig.





Operationerne Meklenborg og Pommern.

Den danske Hær, der ifølge Kongens Befaling skulde koncen
treres ved Mølln, bestod af:

Generalitetet:

Feltmarskalløjtnant Adam Weyhei-, Højstkommanderende,
General C. Arenslorff, Generalløjtnant F. Arenslorff, samt
Generalmajorerne Sandberg, Duncan og Walter af Rytteriet,
Generalmajorerne Niels Rosenkranlz og Jochim Schack af Fodfolket,
Oberst v. d. Osten, Generalkvartermester, tillige højstkomman-

derende Ingeniørofficer,
Stabskvartermesler Coucheron,
Generalauditør Mejer,
2 Geueraladjutanter-,
Generalvognmester Jacob Dannefærd.
2 Ingeniører med 4 Konduktører,
Stabsmedikus Schntzmeyer, 1 Slabsapotheker og
1 Stabskirurg med 2 Medhjælpere,
1 Feltpræst og 1 Degn.

Fodfolket:

Kongens Livregiment, Genm. Niels Rosenkrantz,
Dronningens Livregiment, Genrn. Jochim Schack,
Feltherr-ens Regiment, Oberst Busch,
Weyhers Regiment, Oberst Meldrum.
Oberst Max Rosenkrantz's Regiment,
Oberst Fr-iherr-ø Degenfeldts
og Oberst Harloffs

4"



Oberst v. d. Osten,
Oberst Cicignon,
Oberst Chr-istoffer Schack,
Prins GeOl'g, efter hvem Regi
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Det sjællandske nationale Regiment,
Det fynske
Det første jydske
Det andet jydske

gimentet fik Navn,
og det plønske Regiment, Hertug Bernhard af Plan.

lait 12 Infanteriregimenter med ca. 9,600 Manrl.

Rytteriet:
Livregimentet, Oberst, Grev Ditlef Rantzau,
Det 1. sjællandske nationale Regiment, Generall. F. Arenstorff',

1. fynske Genm. Dnncan,
2. fynske Oberst Grev Reventlow,
1. jydske Oberst Levetzow,
2. jydske Oberst Peder J uel,
3. jyrlskc Genm. Sandberg,
4·. jydske General C. Arenstorff',
slesvigske Oberst Sehested,

Oberst Johan Geweckes Regiment, og
Oberst Gotfried Rauchs Regiment.

lait 11 Rytterregimenter med ca. 5,500 Mand.

Dragoner:
Oberst Grev Ditlef Rantzaus Regiment,
Oberst Ørtzens Regiment,
samt Feltherrens og Duneans Dragoukompagnier-,

lait henved 1200 Mand.

Artilleri:
2 24-Pd., 4 12-Pd., 6 6-Pd. og 20 3-Pd. Kanoner

samt 2 Morterer med et Personale paa 312 Hoveder. Oberst Wilckens
førte Kommandoen over Artilleriet og var tillige Hærens højstkom
manderende Åi-tillerioffiesi-,

Hæren talle:
Fodfolk.
Rytteri •
Dragoner
Artilleri

9,600 Mand,
5,500
1,200

312
lait. • • 16,612 Mand

med 32 Kanoner og 2 Morterer.
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. Da Feltherren, Grev Hans Schack, maatte blive hjemme paa
Grund af Sygdom, overtog Feltmarskalløjtnant Weyher Posten som
Højstkommanderende. Arkiverne indeholder meget faa Oplysninger
om Weyher. Man ved kun, at han havde faaet sin Uddannelse i
fremmede Hære, at han i 1659 havde tjent som Generalmajor i den
svenske Hær, og at han derefter var gaaet i lyneborgsk Tjeneste.
Derfra blev han i 1674 ansat i den danske Hær SOlll General af
Infanteriet og Medlem af Krigskollegiet. Han var fra alle Sider
anerkendt som en dygtig og tapper Officer.

Brødrene C. og F. Arenstorff beklædte de højeste Stillinger i
Hæren efter Weyher. De var tyskfødte og havde faaet deres mili
tære Uddannelse under Trediveaarskrigen i svensk Tjeneste. Carl
Arenstorff fulgte Carl X Gustav i Felttoget i Polen og blev udnævnt
til Generalmajor. Herfra fik han i 1673 Ansættelse som General
løjtnant i dansk Tjeneste, men det var kun modstræbende, at man
gav ham Afsked fra svensk Tjeneste, fordi han var anset som en
dygtig Ryttergeneral. Frederik Arenstorff havde ikke alene deltaget i
Trediveaarskrigen, men ogsaa i Carl X Gustavs Felttog mod Danmark
og var Kongens Generaladjutant under Belejringen af Kjøbenhavn.
Efter Krigen gik han i dansk Tjeneste og udnævntes i 1661 til Chef
for Garden til Hest. I denne Stilling forstod han at gøre sig saa
ledes gældende, at han efterhaanden naaede op til den høje Stilling,
han beklædte ved Krigens Udbrud.

Den mest ansete af Hærens Generaler var Niels Rosenkrantz,
der havde skabt sig et smukt Navn under Kjøbenhavns Belejring
1658-59.

Som allerede omtalt . var Kongen den 16. August, ledsaget af
Griffenfeld, ankommen til Rendsborg. Her indtraf Feltmarskalløjt
nant Weyher den følgende Dag fra Gluckstadt. Men allerede den
Gang var Krigen begyndt. Det var gaaet, saaledes som Kongen
lejlighedsvis havde udtalt: »Man havde ej med Ord, men, da Tiden
kom, udi Gerning deklareret Krigene.

'Veyher havde nemlig Natten til den 11. August ladet foretage
et Overfald paa det svenske Vagtskib, der laa paa Elben udfor Mun
dingen af Schwinge. Men det var en daarlig Begyndelse, thi Over
faldet mislykkedes.

Ligeledes havde Weyher i Henhold til Ordren af 31. Juli sendt
General Carl Arenstorff med en Avantgarde, bestaaende af hans eget,
Duncans, Sehesteds og Peder Juels Rytterregimenter, ind i Lauenborg.
Den 12. August tog Generalen, uden at bekymre sig om den lauen
borgske Regerings Protest, et Kantonnement bag Stekenitz, og den
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følgende Dag sendte han Generalmajor Duneans Rytteri paa Re.kog
noscering mod Wismar, Duncan naaede frem til Frostni ngen og
vendte den 15. August tilbage med Melding om, at han, da Fæst
ningen kun havde en svag Garnison, vilde have kunnet overrumple
den, hvis han havde haft Dragoner med sig. Det synes dog, som
om Duncan næppe hal' set l'igtigt paa Forholdone.

Den 23. August sattes Hæren i Marche paa Mølln. Kongen
begav sig Ira Hendsberg til Gluckstadt for at besoge Dronningen,
og den 26. rejste han over Pinneherg, Kvickhoi-n og T'i-ittau til
Mølln, hvor han ankom den 30. og fandt l Iu-rcu SUl II let.

Den 2, September marcherede l lu-reu til Salem og den 3, til
Hegendrop. lICI' indti-af Km-fyrsten den Iolgenrlo Dag fr'u Sehwaan.
Hæren blev stillet i Slagorden, og, eftf' I' al, Kungen og Kurfyrsten
havde passeret dens Front, begav de sip: til Gadebuseli. Iler blev
del' den 5., efter endt Gudstjeneste, afholdt en Konference mellem
Kongen og Kurfyrston. SOlll overvo-rodes af Griffcnfeld,

Titskyndet af sine Geucrnler "al' det dr-n Gang Kongens Agt
at begynd« Felll()~et med Bolojriugen af Wismar, fordi man, efter
Datidens KI'igshl'llg, ikke unsua det for "igtigt at gaa forbi en FæsL
ning, dm' laa paa Kommunikutionslinjen. Kurfyrsten havde tidligere
været stemt for denne Belejring, men paa Grund af den Irenn-ykkede
Aarstid foreslog han nu, at man skulde begynde med at angribe den
svenske Hær, dm' stod i aaben Mark. Da Kongen og Kurfyrsten
ikke kunde komme til Forstaaelse den 5., hlev del' den følgende
Formiddag afholdt et nyt Mode, hvor-i Kurfyrsten forelagde en Be
tænkning angaaende Angrebet paa Wismar. I denne gjOl'des gæl
dende, at det den 27. Juli var bleven aftalt med General Buudissin,
der havde forhandlet ifølge Ordre fra den danske Reger-ing, at man
skulde begynde med at »I'llinere« den svenske Hær-, Wisrnar val'
nu i langt bedre Forsvarssland, end da Kurfyrsten foreslog at belejre
den, thi Borgerne havde sluttet sig sammen med Besætningen til
fælles Modstand, Vær-ker-ne val' istandsatte, og Byen forsynet med
Levnetsmidler. Desuden val' Aarstiden saa langt fremr-ykket, at man
maatte gøre Regning paa, at Regnperioden. del' snart vilde indtræde,
vilde vanskeliggøre Angrebet. Desuden maaUe del' tages Hensyn til,
at selv 0111 den danske Flaade spu-rrcdc Adgangen sovir-rts, saa vilde
den, naar Nætterne blev lange, ikke kunne forhindre, at mindre
Fartøjer In-agte Hjælp. Vilde man begynde med Belejringen, maatte
saavel den danske som en Del af den brandenborgske Hær airvondes

dertil, og Resten af denne vilde, selv i Forening med Feltmarskal
løjtnant Cobs kejserlige Tropper, ikke va-re istand til at gribe Offcn-
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.siven. Man risikerede derfor, at Svenskerne paany rykkede ind i
Brandenborg, da de muligvis fik Forstærkning fra Sverige, navnlig
saasnart Aarstiden ikke længere tillod den danske Flaade at holde
Søen. Ødelagde man ikke den svenske Hær, vilde man ikke faa
Ro til at gaa i Vinterkvarter, og vilde man leve af Landet, maatte
man operere, thi i Egnen omkring Wismar kunde Hæren ikke sub
sistere, Hertil kom, at det næppe vilde være muligt at faa tilveje
bragt det Skyts, der behøvedes til Wismars Belejning").

Var nu end alle de i denne Betænkning anførte Grunde ikke
lige vægtige, saa havde dog Kurfyrsten Ret i Hovedsagen, Ret i, al
man burde begynde med at ødelægge den svenske Hær. Griffenfeld
synes derfor at have formaaet Kongen til foreløbig at opsætte Be
lejringen, og Mødet endte med, at Kongen lovede at rykke frem med
.sin Hær, til han kom i Højde med Kurfyrstens, hvorefter de nær
mere Operationer skulde aftales.

I den Afskrift af denne Betænkning, der findes i Rigsarkivet,
findes vedlagt en Seddel, der el' uden Underskrift, men som utvivl
somt skyldes Gi-iffeufeld. Heri forsvares den tagne Beslutning saaledes:

)1. Man maa, da del el' første Gang, at Kongen deltager i en
Krig, fremfor alt tragte efter, at man ikke lider et Nederlag, fordi
jeg gerne vilde mage det, saaledes at Kongen kan have Ære af Felt
toget , og regner paa, at alle Generalerne vil arbejde mod samme
Maal efter bedste Evne.

2. Desuden haaber jeg, at det ved et Angreb paa Damgarten
og Triebsee maa komme til en Kamp, del' vil have større Betydning,
end om man blev staaende foran Wismai-, hvor man vilde miste
mange Folk uden at kunne gøre Fjenden Skade af Betydning. Des
uden har Fjenden underminel'et alle Wismars Værker « .

a. Fremrykningen mod Stralsund.
Efter Mødet begav Kongen sig til Gantzow. Den 7. September'

marcherede Hæren til Gadebusch, og den 9. til Alt Meklenburg.
Hæren rykkede derefter forbi Wismar-, Til Observation og Blo
kering af denne Fæstning samt til Kommunikation med Liibeck
efterlodes Generalmajor Sandberg med Sehesteds og Geweckes Rytter
regimenter, begge Dragonregimenterne samt Degenfeldts og Harloffs
Infanteriregimenter.

') Forhandlinger mellem Brandenborg og Danmark 1672-1676. A. 163.
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Den 12 , September var Hovedkvarteret i Rimbuckow, og den
14 i Doberan. Paa denne Marche stødte 4 Kompagnier af Garden
til Hest til Hæren; de resterende 2 holdtes tilbage i Kjobenhavn, Efter
Ankomsten til Doberan blev Hæren lagt i Kantonnement, og General
C. Arenstorff blev sendt til Schwaan for at meddele Kurfyrsten Kongens
Ankomst til Dohei-an. Generalen skulde tillige skaffe Oplysning om,
naar Kurfyrsten agtede at bryde op, hvorledes han agtede at angribe,
hvilke Aftaler der val' tr-ufne med de kejerlige Tropper, hvorledes
Forbindelsen skulde holdes under Operationerne, og om Kur-fyrsten,
naar man havde kastet Fjenden, vilde yde Kongen Hjælp til Wismars
Belejring.

Samtidig blev der i Doberan aabnet diplomatiske Forhandlinger
mellem Delegerede fra Kongen og Kurfyrsten for al korurne til For
staaelse om en Traktat.

Da Kurfyrsten var af den Anskuelse, ut de af Arenstorff rejste
Sporgsmaal lettest og bedst fandt deres Afl!CJl'else ved en personlig
Sammenkomst, begav han og Feltmarskul Coh sig til Doheran, hvor
de ankom den 16, September, Iler blev det bestemt, at Kongen skulde
fortsætte Fremrykningcn foi- at passel'p Reckcnitz ved Darngarten, Cob
skulde gaa mod Triehsee, og Kurfyrsten skulde forcere Peeneover
gangene ved Gutzkow og til begge Sirler af dette Punkt.

Forhand lingcme om Traktaten mellem Danmark og Branden
borg førtes saa hurtigt til Ende, at den blev afsluttet den 15. Sep
tember. Begge Magtcl' forpligtode sig til i Fællig at fore Krigen
mod Sverige, og ingen af dem tuaatto uden den andens Samtykke
slutte VaabenstilsLand ell er Fred . Krigen skulde Iortsættes, til Dan
mark atter fik Skaane, lIaIland og Bleking samt blev stillet, saaledes
som det havde været for Freden i Brømseln-o. Dosuden skulde
Danmark have Rygen og Wismar, og Sverige sku Ide tvinges til
at betale Sundtold. Til Gengæld skulde Brandenborg have svensk
Pommern .

Den 13. September havde et hrandenhorgsk Detachement erobret
Øen Pøl, Wismars Spisekammer, Denne Ø forærede Kurfyrsten
Kongen, men Brandenborgerne havde forinden udplyndret den i tem
melig betydelig Grad, hvad Kurfyrsten udtalte sin Beklagelse over,

Ifølge de trufne Aftaler hrørl den danske Hov edstyrke op den
19, September. Ved en Overenskomst, del' var bleven sluttet den 16 .
s. M, i Doberan, fik Hæren Frihed til at marchere gennem Rostock,
hvor der blev efterladt 2· Infanteriregimenter. Derpaa fortsattes
Marchen til Ribnitz, og Kongen stod nu overfor Passet ved Dam
garten. Efter Ankomsten til Ribnitz blev der given Ordre til at orga-
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nisere Artilleriet. Det kom til at bestaa af en Stab paa 53 Personel'
og 4 Kompagnier, der hvert kom til at tælle 2 Officerer, 11 Under
officerer, 17 Haandlangere, 2 Førere og 78 Kudske.

Reckenitz flyder mellem mosede Bredder, og Vejen over Floden
er lagt paa en Dæmning, del' fører til Damgarten, som ligger paa
højre Bred. Dæmningen blev forsvaret af en gammel Skanse og et
Taarn, der tilligemed den ostlige Flodbred var besat med en Styrke
paa 0-6000 Mand under Feltmarskalløjtnant Grev Kønigsmark. For
at komme over- Mosedraget maatte dette fyldes med Faskiner. Men,
da Arbejdet krævede megen Tid og frembød mange Vanskeligheder, blev
der gjort Forsøg paa at komme over Floden saavel oven- som neden
for Passet. Den 26. September udførtes Forsøget af Oberst Cicignon
og en Del af hans fynske Regiment ved en Overgang i Baade, men
det mislykkedes, fordi man ved Landgangsstedet stødte paa overlegent
svensk Rytteri. Den 4. Oktober søgte Feltmarskalløjtnant Weyher
at komme over Floden ved Marlow med det plønske Regiment, men
ogsaa han stod te paa Modstand, han ikke kunde bryde. Derimod
lykkedes det en mindre Rytterstyrke under Major Schwanwedel at
gaa over ved Triebsee og fange en svensk Vagt. Arbejderne med
Faskinlægning blev imidlertid fortsatte uafbrudt. Skønt de ikke var
fremmede tilstrækkeligt, befalede dog Kongen, del' val' bleven utaal
modig, at der skulde foretages en Storm. Den skulde udføres den
6. Oktober om Formiddagen efter meget detaillerede Ordrer, Men,
da Fremrykningen skete, viste det sig, at den svenske Hovedstyrke
var gaaet tilhage og kun havde efterladt en Bagdækning. Denne
blev kastet uden Vanskelighed, og Skansen samt Taarnet erobret, I
Skansen fandtes 4 Kanoner, og i Damgarten toges en Del Levnets
midler, som Svenskerne ikke havde faaet Tid til at tage med.

Kønigsmarks Tilhagegang fra Darngarten var dog ikke foran
lediget af Frygt for et Angreh af de danske Tropper, men skyldtes
Kurfyrstens Foretagender.

Kurfyrsten brød op fra Schwaan den 23. September med henved
.20,000 Brandenborgere og Cobs 6,500 Mand kejserlige Tropper. Over
Lussow, Grabow og Treptow naaede han den 1. Oktober Klempenow,
og herfra forberedte han Overgangen over Peene. Der fandtes 3
Overgangssteder. Det vigtigste var Gutzkow, der laa i Midten, med
Jarmen til den ene og Stolpe til den anden Side.

Feltmarskal Mardefeld, der med 5-6000 Mand svenske Tropper
skulde forhindre Kurfyrsten i at komme over, havde fortrinsvis besat
Gutzkow, hvor Forsvaret støttedes af et befæstet Slot og en god Ar
tilleristilling.
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Kurfyrsten beslullede al fore Hovedangrebet mod Giilzkow og
Skinangreb : mod Jarmen og Stolpe. Han trak derfOl' sil Artiller-i
frem, beskød Fjendens Stil ling, og urider Dækning af Artilloriets
Ild begyndte han Broslagningen. Efter al denne val' fu ldført, gik
han den 5. Oktober ved Daggry over Broen, fol' al foretage Hoved-
anm-ebet ~'!Hl'defeld del' uaatet han havde mecet rrunstiae Forsvars-u' J J tJ bO 1:1

betingelser, ikke troede at kunne hævde sin Stil ling, opgav denne og
trak sig lil bage for al naa Su-alsund . Da han tiltraadte Tilbage
gangen, sendte han Ilbud til Kønigsma rk, og del val' dønne Melding,

del' foranledigede Kønigsmark til at tiltræde Retro-ten den 6. Oktober
om Morgenen fe)!' ikke al r-isikere al blive angreben i Hyggen eller
afskaaren.

Efterat Cln-istian V sauune Dag havde liesat Durugm-ten, sendte
han General Duneans Regiment til Ti-ichsec for al crohre den der
værende Skanse. Dunean ankom foran Skansen K!. 3 om E fte I'IlJid
dagen og opfoi-di-edo Kounna ndanteu til al dagtinge. men fik Afslag.
Den følgende Morgen blev Opfc)!'fl1'ingen genlagen som For-løber for
Stormen. Men nu havde Kommandanten betænkt sig. Han begav

sig personlig til Duneau og meddelte, al, da han val' uden Instrux,
ovel'guv han Skansen. Bes.otningen, del' bestod af 1 Major saml 26
Underofficerer og Menige blev Krigsfanger, og i Skansen loges ,:\,

Kanoner ug en Del Arn mu nition.
Kurfyrsten val' fulgt efter Marrlefeld over Franzburg og Richteu

berg paa Stralsund, og den 13, Oktober stødte han udenfor Fæst

ningen paa Christian V og den danske Htr-r-, del' VUI' rykket frem
mod samme Maal. Svenskei-ne slod foran Fæslningens Udenveerker.

Den' 13. om Aftenen holdt de Forbundne Krigsrund. Kurfyrsten
vilde, at hans Dr-agoner, forslærkede med 500 dansko Jn fanter-ister,
skulde den følgende Morgen bemægtige sig en af Fæstningens FOl'·
stæder- og derfra rette el Angreb paa Fo-stningen. Men fra dansk

Side modsalle man sig med Rette delte Forslag ikke, som Droysen fOI'
klarer', af politiske, men netop af r-ent militære Grunde. Sandsynligheden
talte nemlig fM, at et Overfald ikke vilde lykkes, men al Angrebet
vilde fore til Belejringen af Stralsund, Da Fæstningen, ifølge sin

Beliggenhed, "Ul' meget stærk, maalle Belejringen hæve lang Tid,
og derfor vilde rua n Ira dansk Side ikke indlade sig dei-paa, saalængo
Wismar ikke val' crohret. Desuden maalle man opgive Ilaabet om
al kunne odelo-gge den svenske Ilrei-, da man ikke kunne forhindre

den i at trække sig lilbage til Rygeri.
Den 14. Oktober om Morgenen rykkede el ln-andenborgsk KOIll

mando mod Fæstningen og naaede heil frem til en af Portene og
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Kontreeskarpen. Det forlangte derpaa Forstærkuing af danske Tropper,
men fik Afslag i Henhold til den Erklrei-ing, del' val' afgiven Aftenen
forud i Krigaraadet. De brandenborgske Tropper trak sig derfor
tilbage.

Medens Kurfyrsten gik mod Sti-alsund, havde han modtaget
Forstærkninger og detacheret i andre Retninger, Fyrsten af Anhalt
var rykket frem fra Ber-lin med 3000 Mand, havde stormet Greiffan
hagen og derefter Slottet Wildønbruch, S. for Bahn. Grev Schwerin,
der val' bleven sendt mod Wollin, havde erobret denne ø, hvorpaa
han vendte sig mod Swinemunde, som ligeledes blev besal. Ved
disse Operationel' var Vejen til Bagpommern bleven spænet for
Svenskerne, og derfor besluttede Kurfyrsten at søge at erobre Steuin
for at faa fast Fod i Pommern.

Af den svenske Styr-ke, del' stod foran Stralsund, havde en
mindre Del besat Fæstningen, men Hovedstyrken gik tilbage til Rygeri.

Da Christian V vilde belejre Wismar, og Kurfyrsten vilde
operere med Stettin som Maal, skiltes hegge Hære.

Kurfyrsten afruarcherede den 15. Oktober for at erobre det be
fæstede Slot ved Wolgast og derved forhindre Tilførsler til Stattin
fra denne Side. Christian V brød op samme Dag for over Damgavten
at naa Wismar. Den 16. naaede Kongen Damgarten, hvor Forskans
ningerne blev odelagte. Den 18. fortsattes Marchen over Rostock,
og den 23. Oktober var hele Hæren samlet foran Wismar. Kongen,
der tog sit Hovedkvarte- i Alt Meklenburg, var ilet forud og havde
anvendt den 21. og 22. til at rekognoscere Fæstningen.

b. Belejringen af Wolgast.
Den 1. November ankom Kurfyrsten foran Wolgast og begyndte

at belejre Slottet, de!' ligger paa en ø i Peene. Bygningen af Be
lejringsbatterierne blev vanskeliggjort dels ved Ilden fra Slottet og
dels fra Skibe, del' laa paa Floden. Men paa den niende Dag blev
dog Batterierne færdige og aabnede Ilden. Det varede ikke længe,
før 2 af Slottets Bastioner var fuldstændigt ødelagte, og en Bombe,
der faldt i Krudtkældereu, sprængte Halvdelen af en af Slottets
Etage!'. Da Kurfyrsten paa samme Tid havde siaaet Skibsbroer til
Slotsøen, kunde Stormen for-etages. Men den vilde den svenske Kom
mandant, Major Blix, ikke afvente, og derfer indledede han Under
handlinger. der førte til, at han den 10. November dagtingede med
en Besætning paa 820 Mand, Af dem fik Svenskerne fri Afmarcho
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til Stralsu nd, men de tyskfødte Soldater maalte blive tilbage og gaa
i brandenborgsk Tjeneste.

Kurfyrsten besluttede nu at vende sig mod Anclam for at af
skære Steltin al Tilførsel og Hjælp. Da indtraf der Efterretninger
om, at Grev Kønigsmai-k havde faaet sin Styrke bragt op til 14.,,000
Mand; derfor maatte del' opereres med Forsigtighed, og det saa meget
mere, som Rygtet fortalte, al Grev Kønigsmark skulde have udtalt,
at »Kurfyrsten skulde faa at se, at Svenskerrie Val' ligesom de Dyr,
der saarer giftigst, naar' de er døende.« l) Urider disse Forhold, og da
de brandenborgske Tropper var stærkt medtagne og ikke kunde vente
Støtte af Cohs kejsei-lige Tropper, del ' havde vist Ulyst til at krornpe,
mente Kurfyrsten foreløbig at burde give Afkald paa Belejringen af
Stellin og befalede, at Fyrsten af Arihalt skulde gaa tilbage til
Grændsen, og at Oberst Hallard skulde besætte Wolgast, IIINTens
Grev Schwerin fremdeles holdt Wollin og Usedom besat, saa at
Slettin VUl' afskaai-en fra Forhindelse mod Scsiden. Den ovi -igr

StYI'kC' g ik i Kautonn t-mcn t hag Pccnctlod en i Egnen 0111 Triebsee,
Trr-pt ow og Pn sscwalk, sna at den, om fornodeni, kunde dække Be
lejringen uf Wismar mod Undsætningsforsog, del' fortes fra Stralsund.

c. Belejringen af Wismar.
Wismar var omgiven af en Ringmur, udenom hvilken del' val'

anlagt en hastionsret Vold, forsynet med en dyb og lu-ed Grav. Foran
den sydostlige Front laa Kastellet cllei-, som det ogslla blev benævnt,
det nye Værk. Hovedadga ngcne til F u-stniugen gik Irn Nord gen
nem den lybske Port, fra Sydost ge11llPm Meklenborgporteu og fra
Sydvest ad den polske Port. For at dække Adgangen til Havnen laa
det svenske Orlogsskib Falken i Indløbet, og, hvor delte drejer imod
NOI'd, laa paa en lille ø en femkantet Skanse, Hvalfisken. Da Fæst
ningen paa de 3 Sider val' omgiven af sumpet Terræn, og Havnen
laa paa den fjerde Side, var den vanskeligt tilgængelig.

Feltmarskalløjtnant Gustaf Wrangel var Guvernor i Fæstningen.
lIan val' en l\Iand med Vilje og var fast besluttet paa al forsvare
Fæstningen til del Yderste, Som Kommandant fungerede Oberst
Grev Car-lsen, en uægte Søn af Cad X Gustav. Besætningen ud
{!jorde 1200 Mand Infanteri og 200 Ryttere samt 1000 Borgere, del'
havde lovet at gøre fælles Sag med Soldaterne. Fæstningen raadede

') Droysen. 548.
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over 60 Kanoner og Morterer af alle Kalibre; desuden val' der i
Kastellet anbragt 7 Kanoner.

Den 25. Oktober blev der i det danske Hovedkvarter holdt
Krigsraad for at bestemme Angrebsmaaden. DeL blev besluttet, at
Hovedangrebet skulde føres mod Meklenborgporten, samt at der skulde
føres 2 Skinangreb, et mod den lybske og et mod den pølske Port

Hovedangrebel skulde kommanderes af Niels Rosenkrantz, del'
samme Dag, Beslutningen toges, blev udnævnt til Generalløjtnant,
Han fik tildelt Kongens Livregiment samt Weyhers, v, d, Ostens og
Christoffer Schacks Regimenter. Geueralmajor Jachim Schack skulde
føre Angrebet mod den lybske Port med Dronningens Livregiment,
Prins Georgs, Feltherrens og Degenfeldts Regimenter, og Hertugen af
Pløn, del' ligeledes paa samme Dag blev udnævnt til Generalmajor,
skulde angribe den pølske Port med Cicignons, Max Rosenkrantz's og
Harloffs Regimenter, De Tropper, Schack og Hertugen kunde und
v-;;:e, skulde sendes til Niels Rosenkrantz for at være ham behjælpe
lig med de mange Arbejder, hans Angreb krævede,

Ryttei-iet blev forlagt Lil Kantonnementer bagud. Det skulde
observere Vejene, det- fra øst fører mod Wismar-, og dagligt afgive et
Regiment til hver af Augrebsfronter-ne.

S01l1 højstkommanderende Artil leriofficer fungerede Oherst Wil
ckens j som ledende Artilleriofficerer ansattes Major Buchner hos Rosen
krantz, Kaptajn L. Munck hos Schack og Kaptajn Hess hos Herlugen
af Pløn .

Oberst v. d. Osten val' højstkommanclerencle Ingeniørofficer, og
Major Coucheron, Kaptajn Schultz og Kaptajn Fuchs ledede Ingeniør
arbejder-ne henholdsvis hos .Rosenkl'antz, Schack og Hertugen .

Belejringsskyts val', ifølge Ordre af 7. September, afsendt fra
Kjøbenhavn over- Rostock, og af det tildeltes:

Rosenkrantz 12 12-Pcl. og 3 3-Pd. Kanoner, 3 hele og 2 halve
Kartover samt 1 100-Pd. og 1 25-Pd. Morter,

Schack 4 6-Pd. og 3 s.ra. Kanoner samt 1 100·Pd. og 1 25-Pd.
Morter.

Hertugen af Pløn 4 6·Pd. og 3 3-Pd. Kanoner samt 1 46·Pd.
og 1 30-Pd. Mei-ter.

lait 34 Stykker Skyts og 6 Morterer.
Desuden anvendtes 6 l2.Pd., 2 6·Pd. og 2 g·Pd. Kanoner i

Batter-ier, der blev anlagte ovenfor og nedenfor Fæstningen for at
heskyde Havnen . .

Hæren, der var samlet foran Wismar, udgjorde ifølge Styrke
liste af 4. Noveruber :



Infanteriet,
Rytteriet
Dragonerne

62

Tjenstdygtige
4010
5966

695
laIt 10,671

Syge
745

1956
173

Ledige Numr-e
2·j.5

878
215

1338

Desuden var det piønske Infanter-iregiment f01,1agt til Rosleck.
Niels Rosenkrantz begyndte med at forskanse Galgehakken, og

derpaa gik han frem med en Løbegrav. Hertugen af Plon havde
imidlertid fremmet Battei-ibygningen saa meget, at han den 31. Ok

tober begyndte at beskyde Byen. Den følgonde Dag aabncde Rosen
krantz Ilden fra Galgebakken, og det varede ikke lrenge, inden del'
udin-od Ildebr-and i Byen paa flere Steder,

Den 5, November val' Batter-ier-ne, del' skulde beskyde Indløbet
til Havnen, færdige. De aabnede Ilden mm] Or-logsskibet »Fa lken e ,

dCI' søgte at komme udenfor KanOIWl'llCS Ru-kkccvnc, men derved loh
det paa GI'UIlI!. Saasnart man fra Land opdagede delte, blev dr-r
strax udsendt berua ndede Baade, del' erobrode Skibet. Besætningen
- 1 Løjtnant, 1 Skipper og 62 Mand - ovcrgav sig.

Da delte blev meldt til Kongen, hlev det befalet, at del' endnu
samme Dag skulde gøres et Forsøg paa at erobre Skansen Hvalfisken.
Dette Fort skulde forsynes med Levnetsmidler for l ·i Dage ad Gangen
fra Fæstningen, Men Forr-aadene val' omtront opbrugte, ug dCI' val'
ingen Udsigt til Tilførsel. I Erkendelsen heraf vilde Kommandanten,
da Angrebsstyrken nærmede sig, ikke optage Kampon, men indvil
gede paa Opfordring i at overgive Fortet, Besu-tningeu, 4, Officerer,
5 Underofficer-, 1 Tambour, 36 Menige og en Officersf'ruc, »Summa «
- siger Beretningen - »47 Mand e, overgav sig,

Dronningen ankom til Hovedkvarteret den 2. November, Kongen
vilde højtideligholde hendes Ankomst ved at lade foretage en Storm,
men det maatte opgives, fordi man endnu ikke var kommen langt
nok fr-em mod Fæstningen. Dr-onningen forblev dog i Lejren, saa·
længe Belejringen stod paa, og ikke sjeldent ledsagede hun Kongen
paa hans daglige Udflugter til de forreste Linjer.

Den 12, November gj01'de Besætningen et Udfald fra den lybske
Port med henved 500 Mand. I første Øjeblik maatte de danske 1"01"

poster og de Arbejdstropper, del' var længst fremme, vige, men unde!',
støttede af 1 Løjtnant og 100 Mand vendte de om og kastede Ud
faldstropperne ind i Fæstningen. Blandt Fangerne, del' toges, val' )3

Borgere, Dem lod Kongen fere r-undt om Fæstningen, for at de
kunde se den Magt, han raadede over. Derpaa sendtes de tilbage
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til Fæstningen i I1aab om, at deres Beskrivelse af, hvad de havde
set, vilde svække Besætningens Mod.

Med Belejringsarbejderne gik det kun langsomt, fordi Vejrliget
lagde alle mulige Hindringer i Vejen. Det, der især hæmmede, val',
at Løbegravene bestandig løb fulde af Vand, saa at det næsten var
umuligt at opholde sig i dem. Dertil kom, at Veji-liget var saa raat
og koldt, at Besætningen i Løbegravene led derunder, Rosenkrantz
forlangte derfor- at faa leveret Brændsel til Løbegravene. og samtidig
bad han om flere Ingeniørofficerer. da Coucheron var ved at bukke
under af Overanstrængelse. Indberetningen indsendtes den 17. No
vember, paa hvilket Tidspunkt man var riaaet frem med Løbegravene
til i I1øjde med det sumpede Terræn. Herfra kunde Arbejderne vel
forsættes mod Ravelinen, men, da de ogsaa maatte før-es frem mod
Kastellet, maatte der tilvejebringes en Løbegrav langs det sumpede
Terrren. Da Rosenkrantz ikke fik noget Sval', skrev han paany den
21. November og bad samtidig 0111 at faa meddelt, hvorledes man
agtede at gennemføre Angrebet, Endnu samme Dag sendte Hoved
kvarteret ham Kaptajnerne Schultz og Fuchs samt Kaptajn Bilenberg
af Kongens Livregiment som ledende Ingeniører. Desuden modtog
han en Angrebsdisposition ; men Angrebet maatte opsættes, til man
havde fundet Midler til at komme over Sumpen foran Kastellet. FOl'
at løse denne Opgave blev det den 25. November befalet, at del'
skulde bygges løse Broer', og at del' skulde anlægges en Faskindrem
ning paa 4 Faskiners Brede over Sumpen foran Kastellet. Kaptajn
Bilenberg og Kaptajn Schultz af Ingeniører-ne, hvem dette Arbejde
blev overdraget, begyndte derpas den 29. s. 1\1. Men det gik kun
meget langsomt, dels fordi Dybden viste sig langt større, end man
havde ventet, og dels fordi Arbejder-ne maatte foretages under Fjendens
Ild. Sidstnævnte Omstændighed foranledigede, at Kuskene, del' val'
lejede i Hamborg til at køre Faskinerne til Arbejdsstedet, vægrede
sig ved at køre disse tilstrækkelig langt frem, saa at Traneporten ved
Haandkrafl blev forlænget.

Allerede fra November Maaneds Begyndelse havde man daglig
haft Tab, men disse voxede, efterhaanden som man kom længere
frem, og paa Faskindærnningen kunde man derfor kun arbejde vf'd
Nattetid.

Den 30. November foretog Svenskerne et Udfald fra Moklen
borgporten med en Styrke paa 200 Mand. Det kom saa overraskende,
at Løbegravenes Besætning i første Øjeblik mistede 30 Mand, men
ankomne Forstærkninger tvang Fjenden til at gaa tilbage med et
Tab af 50 Mand.
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FOl' at støtte Forsvaret af Løbegravene havde Rosenkrantz
anlagt Redouter. De blev færdige den 22. November, bestykkede,
og fra dem saavelsom fra de anlagte Batterier hlev del' tilføjet Fæst
niugsvær-kerne ikke ubetydelig Skade. Den lybske POI't val' sanledes
bleven næsten fuldstændig ødelagt, og del' val' store Hu ller i Volden
paa forskellige Punkter. Byen blev der-imod kun sjeldent hornbar
der-et, fordi Kongen havde befalet, at den ikke maatte ødelægges.
Dog opstod (lCl' ved Beskydningen nu og da Ildebrande i Byen. En
saadan, del' opstod den 19. Novembei-, varede hele Natten.

Belejringen havde varet over en Maaued, uden at del' syntes
nogen Udsigt til snart. at føre den til Ende, og Belejrerne led mere
og mere af det ublide Vejrlig. Flere af Hærens højere Officerer til
raadede derfor at opgive Belejringen, medens det var Tid, for at
Hæren ikke skulde gaa til Grunde. Men en saadan Opgivelse vilde
øve en højst uheldig Indflydelse paa den politiske Stilling, og det et'

en gammel Overlevering, som der ikke er fjerneste Grund til at
di-age i Tvivl, at da flere af Generaler-ne henvendte sig til Kongen
for at forrnaa ham til at afmarchere, val' det Griffenfeld, der bestemt
modsatte sig, at det skete. Foreligger der nu end intet Aktstykke,
del' kan tjene som direkte Bevis Ior Rigtigheden heraf, saa el' del'
dog et Aktstykke, der beski-iver Tilstanden hos Belejrerne saa klar-t
og skar-pt, at det ikke kan betvivles, at dm' blandt Generalerne og
de højere Officerer maa have været afgjort Stemning fur at opgive
Belejringen.

Kaptajn Bilenberg. der skulde bygge Faskindu-mningou,' om
hvilken del' blev sendt daglige Meldingør til Genoralaudit.n- Mejer,
var en meget dygtig og kundskabsrig Officer. lIan stod i den 1"01'

mening, at han kunde glæde sig ved Mejers sær-lige Pr-otektion, og
det gav Anledning til, at han den 1. December ga\' denne en ud
farlig Beretning om Tilstanden, Det hed deri, at, naar det kun gik
langsomt med Faskindæmningen, laa det ikke alene i, at man fra
2' Dybde var kommen til en Dybde af 9-10', men det laa tillige i
Mangel paa Arbejdskraft og dennes Beskaffenhed, »Folkene « 
skrev han - »er blevne saa matte, at det er dem næsten umuligt
at forrette deres Tjeneste. Jordsmanet er, da saa mange bestandig
trasker frem og tilbage deri, blevet et saa fuldstændigt Ælte, at man
har ondt ved at faa Fødderne med sig, Di-iver man paa Soldaterne,
begynder de at græde som Bør-n og beder om, at man vil skyde
<lem, for at de kan faa en Ende paa al den Elendighed, de lider
under, Da nu Vejrliget bestandig vedbliver at være slet, Æltet be
standig bliver dybere, og Soldaterne mattere, saa bliver Tilvejebriu-
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gelsen afFaskindæmningen langsommere og vanskeligere, saa at det
vil være umuligt at faa den færdig oni 4 Dage. Dog maa Her-r
Generalauditøren ikke tro, at jeg fremfører disse Vanskeligheder for
at blive fri fol' Arbejdet. J eg vil gerne fortsætte for min Person og
el' villig til ikke alene at udføre dette Arbejde, men ogsaa at udrette
mere, ja overensstemmende med min Pligt at ofre mit Liv fol' Hans
Majestæt, Men jeg kan dog ikke tilbageholde min Anskuelse om den
forestaaende Storm paa det nye Værk (Kastellet). De, som hidtil
har raadet Kongen dei-til, hal' maaske mere set paa Styrkelisterne
end paa vort Fodfolks virkelige Tilstand. Jeg sværger ved min Ære,
at del' ikke findes 1000 Mand, der er istand til at foretage en Storm j

de øvrige Halvsunde el' saa matte, at de paa flad Mark næppe kan
sætte en Fod foran den anden. Hvordan skulde de være istand til
at storme op ad Skraaningerne og gøre deres Pligt med Geværet?
Man vil indvende imod mig, at Fjenden kun hal' ringe Besætning i
Byen og ikke kan besætte de udstrakte Værker med tilstrækkelig
Styrke. Dette indrømmet, saa erstattes dog denne Mangel ved, at et
stort Antal af Borgerne føl' Belejringen hal' med Ed overfor Guver
nøren og Kommandanten forpligtet sig til at ofre Liv, Gods og Blod
for den svenske Krone og at ville dræbe enhver, der taler om Over
givelse. Dertil kommer, at man maa huske paa, at der ikke er
skudt Breche, og at ikke et eneste fjendtligt Batteri er bleven ødelagt.
Hvorledes skulde da en Storm være mUlip?C: Bilenberg pauviste
derpaa, at det gjaldt om at storme Kastellet, hvis indre Indretning
og Forbindelse med Fæstningen man var fuldstændig Ilvidende om,
og derpaa fort satte han med Muligheden af en afslaaet Storm for
øje: ~ Ti lbagegangen vil ske i stor Uorden, med Efter-ladelsen af
vort Artilleri og vore Syge, da jeg ikke ser noget Middel til at
bringe disse bort, eftersom Hestene, af Mangel paa Foder, dels er
døde, dels saa matte, at de ikke kan komme af Stedet. Vi bygger
alene paa Fjendens Frygt, nemlig at han skal forlade det nye Værk,
og tillade os at tage fast Fod sammesteds. Men en saadan Frygt
kan jeg ikke finde begrundet. Ved de to Udfald fra den lybske og
den meklenborgske Port hal' Borgerne vist Mod, samt hvorledes de
vil holde deres Ed. Jeg henstiller derfor til min højtærede General
auditørs skarpe Dom, hvorvidt det vil være raadeligt at fortsætte den
engang besluttede Storm eller ikke. Og om han ikke heri maatte
finde noget, der kunde være til Nytte og Fromme fol' Hans Majestæt,
og at forehringe dette paa behørigt Sted. I modsat Fald maa han
dog være forvisset om, at Bemærkningerne er fremkomne af Iver
for at søge lIans Majestæts Fremgang og Bedste og forebygge Aller-

N . P. Jensen: Den skaanske Krig. 5
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højstsammes Skade. Jeg anbefaler mig til Her-r Generalauditørens
stadige Bevaagenhed. «l)

Ligesom del' ingen Grund el' til at tvivle o III , at hvad Kaptajn
Bilenberg udtalte, var et Udtryk for den almindelige Opfattelse ar
Situationen, ligesaa lidt kan der være Tvivl om, at. Bilenberg hal'
udtalt sig paa samme Maade overfor- Generallojtnant Rosenk rantz,
som han stod direkte under, ikke alene som ledende Ingenior, men
tillige fordi Rosenkrantz var hans Rogimentschef.

Havde Bilenberg kunnet tænke sig Følgerne, havde han ikke
afsendt sit Brev.

Den 2. December blev han ar-rostr-ret og sluttot i Lrr-nker. Sam
tidig blev det befalet, at ingen niaatte faa Adgang til ham i An-osten.
U middelbart efter Anestationen skrev han til Pr-ins GpOI'g, rlPI' satte
megen Pris paa ham, og bad ham anvende sin Indftydr-lso, for at
han atter kunde blive sat paa fi-i Fod. Da rlpl ikke fl'ugtpdp, skrev
han den 3, December til Generalauditøren, at han ikke kunde tu-nke
sig anden Grund til Arrestationen, ond at hans Brev ha vde paa
(haget ham Kongens Unaade. »Gud· ved,« hed riet i Brevet, »al
ruin Hensigt val' god og kun tilsigtede Hans Majestæts Nytte og
Fordel e , lIan had derfor om Tilgivelse, da »Hans Majestæt ikkr
kunde være tjent med en stakkels Djævels Ulykke, « forsikrede, at
han bestandig havde betragtet Mej cl' som sin gode Ven og Patron,
og at han der-pas støttefie Ilaabet om, at MejPI' vilde hcvirkr-, nt hall
blev befriet for Lænker-ne.

At Kongen el ler hans mi lilun:e Omgivelser havde l'ol'nnll'<1igr·t
Arrestationen, er neppe i-imeligt. Man el' more fristet til at tro, at
det val' Griffenfeld, der gl'eh ind i Sagen. DpI' blev nendig forelagt
Bilenberg en Række Sporgsmaal til skriftlig Besvarelse, og af dem
fremgear det, at Arr-estationen nærmest val' for-anlediget ved, at man
gik ud fra, at Bilenberg havde handlet efter T'ilskyndelse af andre,
og det var dem, man vilde kende. Thi, da det ar politiske Grunde
val' i hojeste Grad magtpaaliggende at gennemføre Beleji-ingen, maattr
riet ogsaa være af Vigtighed for Griffenfeld at faa at vide, hvilke ar
do højere Officerer-, del' kr-ydsede hans Planer.

De Svar, Bilenberg gav paa Spørgsmaaleue, samt et. Forhør,
han blev underkastet den 4. December. vidnode imidlertid om, at
han ikke havde ladet sig bruge af andre, men at han alene havde
handlet efter Pligt og Samvittighed. Sagen hlev dørfor hævet, og at

') I. S. December 16i5, 936,
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hans Optræden ikke gjorde ham Skade vil fremgaa af den Maade,
hvorpaa han blev unvendt i de senere Felttog.

Bilenbergs Skrivelse gav Anledning til, at der blev forlangt
indsendt nøjagtige Styrkelister fra Infanteriregimenterne samt Op
lysning om Stemningen i disse. Af Styrkelisterne fremgik det, at
Infanteriet den 5. December 1675 talte:

Tjenstgørende .
Syge .....
Kommanderede
og ledige Numre.

4299 Mand
23H

413
17·:1,f,

Den virkelige Styrke, der skulde være 8,800 Mand, var saaledes
gaaet ned under Halvdelen, Af de forlangte Oplysninger er der
i Rigsarkivet kun opbevaret 2. Den ene siger ikke meget, den
anden er fra Oberst Degenfeldt. Obersten val' en meget tapper
Officer, men hans Kommando og Administration gav stadig Anledning
til Klager, SOI1l han bestandig søgte at afvise ved at fremstille sig
selv som en Iorfulgt Uskyldighed. Ved denne Lejlighed stemplede
han Bilenbergs Udtalelse:- om Infanteriets Beskaffenhed som »Løgn c

og forlangte, at han skulde straffes strængt, fordi han havde vovet
at fremsætte falske Beskyldninger' mod Regirnentscheferne. Men at
Degenfeldt havde U l'et, fremgaar af hans Styrkeliste, thi efter den
talte hans Regiment 224 Tjenstgørende, 263 Syge og 288 ledige
Numre.

Ogsaa i 011 audr-n Henseende gjorde Bilenbergs Beretning Nytte.
Han havde gjOl'I upnur-rksom paa, at man var uvidende om Indret
ningen af Kastellet ug om Forbindelsen mellem det og Fæstningen.
For at faa Efterretning herom udlovede man enhver wismarsk Deser
tør en Belønning af 10 Dukater samt Frihed til at begive sig, hvorhen
han vilde. Midlet virkede, og derigennem kom man til Kundskab
om, at Besætningen i Kastellet om Natten talte 400 Soldater, at
Borgerne kun benyttedes i Fæstningen, og at der ikke val' nogen
Bro, men kun løse Brædder, hvilende paa Bukke, over Vandløbet
mellem Kastellet og Fæstningen. Desuden berettede disse Desertører,
at der ikke fandtes Palisadespærringer i Kastellet, og at der blev
arbejdet paa Bygningen af ,1, Batterier mellem det og Sumpene, men
de var endnu ikke færdige og manglede Skyts.

Da man endvidere kom til Kundskab om, at det begyndte at
skorte paa Levnetsmidter i Fæstningen, saa at det var blevet nød
vendigt at formindske Brødrationen, blev der' den .j,. December rettet

o"
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en Opfor-dring til Guvernøren om at dagtinge. lIan svarede med
et Afslag.

Styr-kelisterne vidnede om den store Afgang og Sygelighed, del'
val' i Belejriugshæren, og man besluttede derfor at søge en hurtig
Afgørelse. Denne krævedes desuden fol' at forehygg«, at Belejrorne
fik deres Batter-ier foran Kastellet færdige. Del' val' allerede den 1.
December udarbejdet en Disposition til et Angl'rh, og Generalløjtnant
Rosenkrantz fik Befaling til at fremme Arbejderne med størst mulig
Kraft. lIan svarede den 5. December, at skønt han skulde have en
daglig Styrke paa 1350 Mand, mødte del' kun 666. Skulde Arbejdet
fr-emmes, maatte man sørge for, at han fik dr-n nødvendige Styrke.
Dette val' desuden saa meget mere paatrængeude, som den fjendtlige
Bcse-tniug i Kastellet val' stærkere end den, han havde i Løbegravene ;
desuden kunde Soldaterne næppe lxere Fuskinei-ne paa Grurid af den
sto-rke Blu-st og det haarde Vejr-lig. »Men e , tilfejode han, s kom mel'
det ril Aktion, "il jeg som ærlig Mand gOI'e, hvad del' el' mu ligt.« l)

SIYI'krn hlov nu hragt op til 900 Mand dagligt, men, da Dybden
('Ild II U VUI' 7', skred Bygningen af Faskindænmingen kun langsomt
frciuad, og Opholdet samt Arbejdet i Løbegravene blev stadigt van
skeligere paa Grund af Vand og Fjendens Ild. Det lykkedes dog at
faa Løbegraven langs Sumpen foran Kastellet færdig og afsluttet
med 2 Redouter. Nu gjaldt det Faskindøamningon, men den fr-embød
stadig Vanskeligheder, thi den 8. December val' Dybden 6', og den
folgeride Dag val' Vejrliget saa slet, at Officererne havde ondt ved at
I'aa Mandskabet til at tage fat.

FOI'an Kastellets fremspringende Bastion laa del' i Sumpen en
lille ø. Paa den skar Rosenkrantz's Fodfolk sig ind, og fra den
skulde del' anbringes to Br-oer over til Kaslelspynlen. -Disse Broer
bragtes til Øen Natten til den 11. December, men det viste sig, at
de var for lange, saa at Folkene ikke kunde styre dem, og Byg
mesteren erklærede, at han ikke kunde tage dem fra hinanden uden
ved højlys Dag.

Rosenkrantz begyndte at blive mismodig. ».Jeg tage l',« meldte
han Natten til den 11. December, »nu Brændevin med til Folkene
og vil give dem hver en Drik, om vi da kan komme bedre fort der
med, men, som jeg ser det efter min Styrke, kan Folkene ikke bruge
Broerne saa store. Del' el' saa mange Folk ved dem, som del' kan
findes Plads til, og, da Broerne el' saa vanskelig!' at br-inge frem,
vil det blive vanskeligere, naai- vi kommet' til Værket, .Jeg har alle

l) I. S. December 1675. 884 b.
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højere Officerer og Stabsofficerer hos Folkene og driver det mest
mulige paa Arbejdet, men med Kurvebroerne (de var byggede af
Kaptajn Fuchs) er det paa samme Maade, at de er blevne for lange
i dette raadne og skidne Vejr, at Folkene ikke kan bruge dem «. Da
Rosenkrantz havde underskrevet denne Melding, fik han nye Oplys
ninger, og han tilføjede derfor : »Nu jeg staar og slutter Brevet,
kommer Obersten af Fodfolket og siger, at Broerne er blevne saa
lange af, at de hal' staaet ude i det vaade Vejr, og, hvor de sætter
dem paa Jorden, hænger der saa megen Jord ved dem, som ogsaa
gør dem lange«.l).

Samme Nat lykkedes det dog at faa Faskindæmningen færdig,
og Fuchs havde faaet en Kurvebro indrettet, saa at den kunde an
hringes. Saasnart Hovedkvarteret fik Melding herom, blev det be
falet, at Stormen skulde udføres St. Luciæ Nat, 'J: Natten til den 13.
December og i Overensstemmelse med den Disposition, _der som om
talt all erede var given den 1. samme Maaned.

Efter denne 2) sammensattes alle Stormkolonnerrie af Kontingenter
af forskellige Regimenter.

Angrebet skulde føres mod 3 Punkter:
a, Kastellet skulde angribes af 1368 Befalingsmænd og Menige,

fordelte paa 3 Angrebskolonner- og en Reserve.
1. Kolonne, 355 Mand under Degenfeldt, skulde angr-ibe Fjen

dens fremskudte Batterier.
2. Kolonne, 233 Mand under Oberst Max Rosenkrantz, skulde

gaa mod Kastellets fremspringende Bastion.
3. Kolonne, 235 Mand under Oberst Bibow, skulde rykke

from mellem Kastellet og Byen, afskære, hvad der vilde
ud af denne, og soge at erobre Kastellet bagfra.

Som Reserve skulde Oberst Cicignon med 233 Mand støtte Bi
bow, og Oberst v. der Osten med 288 Mand følge efter Degenfeldt.

b. Kontreeskarpen og Ravelinen ved Meklenborgport skulde an
gribes af Generalmajor ,Valter med 858 Mand.

c. Hertug Bernhard af Pløn og Oberst Harloff skulde hver med
300 Mand angribe Udenværkerne til begge Sider af den pølske
Port, Sparebøssen, der laa til Hejre, og Larmskansen, der laa
til Venstre; de skulde understøttes af Oberst Georg Møller med
200 Mand, Hertugen skulde endvidere føre et Angreb mod en

') J . S. December 1675. 884 b.
'j J. S. December 1675. 867.
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bestykket Pram, der laa iIIavnen udfor Sparebossen, men det maatte
opgives paa Grund af stærk Blæst.

For at vildlede Fjenden skulde Geueralmajor Schack lade Oberst
Warnstedt foretage et Skinangreb med 200 Musketerer og 200 Ryt
tere mod den lybske Port.

Om Natten begav Kongen sig til Niels Rosenkrantzs Hytte foran
Meklenborgporten, hvorfra han vilde overvære Stormen. l)

lIen paa Morgenstunden, da Stormen skulde foretages, blev det
et forrygende Vejr med Regn og Sne, der varede under hele Angrebet.

Hertug Bernhard begyndte Angrebet. Selv g ik han med Oberst
lIarloff mod Sparebøssen og sendte Oberst Møller mod Larmskansen.

Hertugens Avantgarde naaede Sparebøssen ug trtr-ngte ind i
Værket, hv01' der opstod en heftig Kamp, men den ruaatte snart vigr-,
fordi Svenskerne kastede den energisk tilbage. Da kom IIei-tugen
og lIarloff til med Hovodstyrken. men den retirerende Avantgarde
styrtede imod don i vild Flu gt. Hertugen sprængte frem for at
standse de Flygteudo. Da h verkeu Officerer eller- Mandskab vilde
efterkomme hans Opfordriugor, hefulede han Hovedstyrken at drive
de Flygtl'ndp fi-cru mod ~Iagl ug skyele enhver ned, som ikke vilde
gaa mud Fjenden. Men Bofe lingcn blev ikke efterkommen. Hertugen
gav da selv Exeniplet ved at stoele nogle af do Flygtende neel. Men
heller ikke det hjal p, og Forvit-r-ingen, som de Flygtende bragte til
Veje, blev stor-i-e og stør-re. Under disse Vilkaar kom Oberst Møller
til. lIan havde forsøgt en StOl'IH, men ogsaa han val' bleven slaact
tilbage.

Da Hertugen erkendte Umuligheden af at forotag« et nyt An
greb, med mindre han blev forsta-i-ket, slJl'cl'ngte han til General
Rosonkrantz's Hytte foran Meklenborgport. II Cl' traf han Kongen, til
hvem han meldte det Passerede, og klagede over det Mandskab, man
havde underlagt ham, Kongen søgte at berolige ham,

Paa dette Tidspunkt val' Stormen paa Kastellet endnu ikke be
gyndt. Som det synes, har Anbringelsen af Fuchs Bro skabt Vansko
ligheder, der maatte overvindes, inden man kunde rykke frem. Niels
Rosenkrantz's Melding derom, del' marigler baade Darum og Klokke
slet, lyder : »Haus Kongelige Majestæt lader jeg Hans Majesta-t vide,
at Broen nu el' færdig, som Fuchs hal' lagt, og har vi ogsaa besal
Redouten ved Porten med Ryttere. Ellers hal' Fjenden ladet se en
Trop Ryttere langs Kontreeskai-pen, midt foran BI'oeIH.

l) Manuskript I. Relation af Stormen, som skete paa Wismur den 13.
December 1675.
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Hertugen af Pløns Melding og den Omstændighed, at det val'
'b et ondt og strængt Vejrc, foranledigede flere af Kongens Omgivelser
til at tilraade, . at Stormen burde opgives. Kongen blev strax tvivl
raarlig, og efter et Øjebliks Forløb sendte han Befaling til, at Trop
perne ikke maatte rykke frem. Men netop i samme Nu begyndte
Fremrykningen. Da Kongen saae dette, afsendte han en ny Ordre
for at faa Tropperne standset. Den blev bragt til FeltmarskalLøjnant
Weyhei-, del' opholdt sig ved Fuchs Bro. Men han svarede tilbage,
.at, da en Del af Styrken allerede havde vovet sig over Broen, og
Kampen med Svenskerne var begyndt, var det bedst at fortsætte. Det
skete ogsaa.

Degenfeldts Kolonne var gaaet over. Den var sammensat af
Mandskab fra Kongens Livregiment og Gicignons Regiment og kom
.strax i Kamp med Fjendens Rytter-i. Kaptajn Buchwald .af Cicignons
Regiment var i Spidsen, »og holdt sig - efter Beretningen hos Paulli
- »ogsaa meget vel, hvorover han i første Vending satte Livet til e ,

Da Kongen modtog Weyhers Sval', befalede han, at Angrebet
skulde fortsættes, og at Hertugen af Pløn skulde tage Kommandoen
og føre Kolon neme mod Kastellet.

Degenfeldts Kolonne var bleven eftei -Iulgt af Max Rosenkrantz's
Styrke : begge rykkede frem, og der udspandt sig en liaard Kamp,
indtil det Klokken henimod 10 lykkedes dem at faa Fodfæste i Ka
stellet. Dette blev nu tildels erobret med Undtagelse af en høj Kat
{Kavaler). Da der behøvedes Forstærkning for at overvælde den,
ilede Hertug Bernhard, der bestandig havde været i Spidsen, tilbage
for at hente denne. Undervejs ramtes han af 3 Kugler, del' gik
gennem hans Klæder uden at gøre ham Skade. Han stødte paa
Bibows Kolonne. Den send les frem mod Kavaleren, som blev he
stegen efter heftig Modstand. Da Kastellet dermed val' fuldstændig
erobret, løb Borgerne, del' havde besat Voldene nærmest dette, for
Størstedelen deres Vej. Andi -e Borgere stak 3 Gange en hvid Fane
ud over Fæstningsvolden for at give til Kende, at de vilde overgive
sig. Da Guvernøren indsaa det Umulige i at fortsætte Kampen under
disse Vilkaar, sendte han en Trompeter frem til de danske Tropper
med Meddelelse om, at han var villig til at forhandle om Overgivelse.

Kongen hefalede strax, at Skydningen skulde ophøre, og sendte
Generalmajor Schack og Generalauditør Mejer ind i Fæstningen for
at forhandle om Akkordpunkterne. Forhandlingerne afsluttedes først
den 14. om Morgenen, men forinden val' man fra svensk Side gaaet
.ind paa, at Meklenborgporten endnu den 13. om Aftenen blev besat
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med 500 Mand danske Tropper. Ilenhold lil Overenskomsten l)
fik den svenske Del af Garnisonen fri Afmarchc med Vaaben og
Bagage samt alIe Ærestegn. Den skulde kenvoveres til Stralsund ,

Kanoner samt alt Krigsmater-iel skulde efterlades i Fæstningen.
Embedsmændene fik Valget imellem en len at blive i Byen og under

kaste sig el ler forlade den med deres Ejendele, og Kongen tilsagde
Befolkningen, at den skulde beholde sine Friheder ubeskaarne.

At Tabene ved Stormen hal' været m<'g<'t betydelige, ~l' udenfor
al Tvivl, men om deres Størrelse foreliggor; der hverken fra dansk

eller fra svensk Side nogen officiel Oplyslling.
Sarurne Dag, Wisma r blev erobret, sejrode ugsaa de danske

Vaaben paa et andet Sled.
Ved den svenske Ilær- v Ul' del' fOl'cglllld den Foramh-ing, at

Grev OUo Vdlhel m Konigsmar-k dr-n 27, Novotuber havde faaet OVC1"

kouunuudoen og altsaa ogsaa Ansvaret.
Født 1639 ha vde Kouigsruark i sin U ngd 01 II studel'et ved for

skell ige Universiteter og uddannet sig paa Højser. Derefter gik hall
i Krigstjeneste og gjUl'dc sil furste Fclltng i Portugal 1659. lIan
vendte saa hjem til Sver-ige, hvor han hlev forfremmet til Oberst,
Senere hvervede han Tropper for Frau krig lig tjente fra 1672 merl
Udmærkelse i den Iranslee Il te I', indtil han i 1675 blev kaldet til
hage til Sver-ige for at deltage i Krigen. Ved dennes Begyndelse val'
han sendt til Ilamborg, men under Svenskernes Tilbagetog stedte

han, soru allerede uurlu lt, til, ug, da \"I'angel bad om at maattr- u-æde

tilbage, blev han udnrevnt til hans Efterfolgm-,

Da Kurfyrsten val ' gaaet i Vinterkvarter 111('(1 en Del af sin
Styrke, fik Svenskerne fr-iet-e l Iænder. Konigsmark beuyttedc sig
deraf og besluttede at gO)'C et Forsøg paa at undsæuo \\·iSIlIlIl'. Del"
for brød han op med en Styrke paa 3000 Mand for- at I'ykkc frem .

over Damgarten. Efterretningen om denne Marclie nasode hurtigt
saavel Kurfyrsten som det danske Hovedkvarter. Kongen befalede
den 29. November, at General Carl Areustorff skulde afmarchere med
en Styrke paa henved 3000 Ryttere og Dragoner samt 4 Kanoner
for den 7. December at forene sig med 1300 Mand under Kommando
af Prinsen af Ilessen-Hornburg og derpaa gaa mod Kønigsmark.

Foreriingen fandt først Sted den 9. December ved Krockow, og

nu foregik den Expedition, man hal' givet Navn af Kavalkaden mod
Ribnitz. Da fremsendte Rekognosceringspatrouil ler meldte, at Sven'
sker-ne havde besat Hibnitz med 2 Regimente)', blev det besluttet al

') U. S. December 1675. 582-584.
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foretage et Overfald paa denne By. Man satte sig i Marche, og den
13. December udførtes Overfaldet. En stor Del af Fjendens Styrke
blev dræbt, og 14 Officerer, 16 Underofficerer og 271 Mand toges
til Fange. Desuden fangedes den svenske Generalproviantmester. 1
Proviantforvalter og Generalgevaldigeren. Kønigsmark trak sig til
bage til Stralsund, og Arenstorff fik den 15. December Ordre til at
marchere til Wismar,

Den 16. December holdt Kongen og Dronningen deres Indtog
i Wismar. Efterat der i Kirken var afsungen et te deum, og Øvrig
heden samt Borgerskabet havde aflagt Hyldingsed til Kongen, blev
der holdt et stort Gæstebud paa Raadhuset. Ved dette skal Kongen
have udbragt Griffenfelds Skaal med de Ord : »Uden ham var vi
ikke her-e.

Yinterfelttoget var dermed endt. Det var utroligt, hvad Trop
perne havde lidt, og Sygeligheden var i stadigt Tiltagende. Derfor
var det paa høje Tid at faa Hæren i Vinterkvarter. Den 15. De
cember udgik Ordren derom.

General Carl Arenstorff fik Overkommandoen i Meklenborg, og
Generalmajor Meerheim, der den 6. Oktober var bleven ansat i dansk
Tjeneste som Generalmajor af Rytteriet. stilledes til hans Raadighed.
Generalmajor Walter ansattes som Kommandant i Wismar. Prins
Georgs, Christoffer Schacks, Cicignons, Weyhers og Max Rosen 
krantz's Regimenter blev som Besætning i denne Fæstning. Degen
feldts og Harloffs Regimenter sendtes til Rostock, hvor Oberst Degen
feldt blev Kommandant. Livregimentet til Hest, C. Arenstorffs, Sand
bergs, Duncans, Juels, Levetzows, Rauchs og Geweckes Rytterregi
menter samt ørtzens Dragoner blev lagte i Yinterkvarterer i Meklenborg.

I den Instrux, der blev tildelt Arenstorff, fik han Befaling til
at sløjfe Skansen ved Warnemunde og at sende Kanonerne derfra
saavel som fra Triebsee til Wismar. Det blev paalagt ham at stille
sig paa en god Fod med de Kommanderende for de brandenborgske
og de kejserlige Tropper, flittig at korrespondere med Kurfyrsten,
og, hvis det blev nødvendigt, kooperere med ham.

Til Sjælland afgik Kongens og Dronningens Livregiment, v. d.
Ostens og Feltherrens Infanteriregiment, Garden til Hest, General
løjtnant F. Arenstorffs og Grev Reventlows Rytterregimenter samt
Grev Rantzaus Dragoner. Endvidere overførtes Oberst Wilckens samt
8 12-Pd., 4 24-Pd . Kanoner og 6 Morterer med det fornødne Artilleri
mandskab Sehesteds Rytterregiment og det plønske Infanteriregiment
sendtes henholdsvis til Slesvig og Holsten.

Kongen og Dronningen begav sig til Kjøbenhavn, hvor de an-
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kom den 23. December om Aftenen s til alle Undersaatters ubeskrive
lige Glædee, Kanonerne forkyndte Ankomsten, og Gaderne paa Vejen
til Slottet var illuminerede.

d. Svenskerne gaar mod Wolgast.
Men endnu var Krigen i Pommern ikke ophørt.
Eftarat Kurfyrsten havde erobret Wolgast, fik han et Anfald af

Podagra, der tvang ham til Sengs. Saasnart han blev restitueret,
rejste han til Berlin, hvor han ankom den 6. December.

Da Efterretningen om Wolgasts Erobring kom til Sverige, vakte
den megen Forbitrelse, og der blev strax sendt Ordre til Feltmarskal
Mardefeld om, at han skulde gøre alt for at generobre Slottet.
Mardefeld satte sig derfor i Marclie sidst i November, og efter at
have generobret Swinemiinde, ankom han foran Wolgast med 4000
Mand, 36 Kanoner og 4 Morterer. Belejringen af Slottet blev strax
paabegyndt; den varede {j Uger, og det var da lykkedes ham at de
montere alle Fjendens Kanoner. To Gange havde han forsøgt Bro
slagning, men Fjenden havde ødelagt Broerne, og han besluttede da
at vente med Stormen, til Kulden slog en Bro af Is. Det skete, og
den 5. Januar 1676 foretoges Stormen.

Slotskommandanten, Oberst Hallard, der nøje observerede alle
Fjendens Foretagender, var forberedt. Han havde ladet Voldskraanin
gerne overhælde med Vand, saa at de var glatte som et Spejl, og
bag Brystværnet havde han samlet de store Sten, som Svenskerne
havde slynget ind mod Slottet med deres Morterer. Da Stormen
blev foretagen, væltedes Stenene ned over Angriberne, og dette, i
Forbindelse med, at disse ikke kunde finde Fodfæste, tvang dem til
at gaa tilbage med et Tab af 400 Mand, Desuden fangedes ved
Kontreeskarpen 1 Kaptajn og 30 Mand. Oberst Oxenstjerna og 4
Kaptajner '- deriblandt en Søn af Mardefeld - faldt. Slottets tid
ligere svenske Kommandant, Major Blix, havde deltaget i Stormen
og vist en glimrende Tapperhed, der skaffede ham 4 Saar. Marde
feld opgav dog ikke Haabet, men vilde foretage en ny Storm. Da
blev det meldt, at brandenborgske Trop.per var under Fremrykning
for at undsætte Slottet. Det var General Schwerin, der efter Kur
fyrstens Ordre rykkede frem. Han stod hinsides Haf og maatte
marchere 3 Mi lover Isen for a t naa Øen Usedom . Men der stød te
han paa den svenske Oberst Wangelin, der var sendt imod ham med
800 Mand. Schwerin angreb, kastede Wangelin tilbage til Peene
munde og fortsatte derpaa Marchen mod Wolgast.
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Meldingen om denne Fremrykning blev snart efterfulgt af en
anden, der gik ud paa, at Generalfeltmarskal Derfflinger rykkede
frem fra Vinterkvartererne i Meklenborg. Det forholdt sig rigtigt,
men det var ikke alene Derff'linger, som var brudt op med en Del
af de brandenborgske Tropper, ogsaa de danske Tropper var blevne
alarmerede. Kurfyrsten havde nemlig skrevet til General Arenstorff
og opfordret ham til at undsætte Wolgast. Generalen undskyldte
sig paa Grund af den store Sygelighed, der var blandt hans Regi
menter. Da Kurfyrsten ikke vilde tage denne Undskyldning for gyl
dig, men vedblev at presse paa, gav Arenstorff efter og samlede den
16. Januar sine Rytterregimenter ved Gustrow, Dagen derpaa mar
cherede han til Teterow. Her stødte han paa Derfflinger med de
brandenborgske Tropper, og Marchen fortsattes nu i Forening. Men
det var ikke længere nødvendigt at undsætte Wolgast, thi Mardefeld
havde paa Efterretning om Fjendens Fremrykning opgivet Belejringen
og trak sig tilbage mod Rygen. Det gjaldt altsaa om at forfølge
ham. Undervejs blev Y\'olgast forsynet med Levnetsmidler og Ammu
nition for en længere Tidsperiode. Sygeligheden i Arenstorffs Af
delinger vedblev imidlertid, saa at han maatte sende en Del Officerer,
40 Mand og Duneans Dragon kompagni tilbage. Desuagtet fortsatte
Hovedstyrken Fremrykningen, saa at den den 20. Januar kunde pas
sere Saltzer Mosen . Desuden var der udsendt 2 Partier mod Greifs
waide og Stralsund. Men Toget til Rygeri maatte opgives, fordi det
faldt i med Tøvejr, saa at Isen ikke kunde bære. Derimod lykkedes
det General Meerheim, der var sendt mod Greifswalde, at naa frem
mod Byen, hvor han afbrændte Vejrmøllen . Den 2. Februar var
Arenstorff atter tilbage i Vinterkvartererne, men han klagede over,
at Kavalkaden havde anstrængt Mennesker og Heste, saa at de
trængte til Ro.

Da Mardefeld naaede Rygen, forefandt han en Befaling fra
Kongen, hvorefter han skulde begive sig til Sverige for at staa til
Regnskab for sin Kommandoføring.



Operationerne Bremen.

Hel'tug Johann Friedrich af Hannover val' den af de lyske

Fyrste)', del' holdt længst fast wlI Forbundet med Frankrig, og sau

længe Ilertugeus Modstandere - ikke ku ndø komme til Forstaseise

med ham, kunde de helle" ikke elles om Angrebet paa Br-emen,
Eftor IUllge Forhandlinger lykkedes del, som tidl igere omtalt, den 1.

Srl'!l'nilJl'I' al faa s lu tlet CII Overenskorust mellem Hertugen paa den

ene, og Darunui-k, Brundeuhorg og ~IYIIStPI' paa den anden Side. Her

lugen lovede at forholde ' sig neuu-al. Til Gengæld blev del' tilsagt

ham Frihed for Indkvarter-ing .og en Del af Bremen, naar denne

Provins val' bleven erobret. Desuden tillodes det ham fremdeles al.

modtage Subsidier af Frankrig, hvis denne Magt vilde betale dem.

Angrebet paa Bremen kundc alLsaa begynde.

Den svenske Overkonnnnndo i Brernon førles uf Feltmarskal

Ilern-ik HOI'n, en af Heltene fra Carl X Gustavs Tid. Til Forsvaret

randede han over 5-6000 Mand, uren Styrken maatte udelukkende

hen yttes som Fæstningsbesætning.

Den 15. September gik de mynsterske Tropper, ,.1,000 Mand,

over Weserøn ved Hoya uden at støde paa Modstand,

Chr-istian V havde befalet General af Rytteriet Baudissin al.

rykke ind i Bremen fra Oldenborg med de 2 Regimenter- - et

Ryuer- og et Infanteriregiment - han vat' Chef for, samt Lutkens

Infanteriregiment, Besætningen i Gluckstadt fik Befaling til midler

lidig at afgive Besætningsu-oppor til Oldenhorg, saa at Baudissin

kunde tage hele sit Regiment (12 Kompagnier) med. Da Lutkens

Regiment lalLe 8 Kompagnier, udgjor-de hele den danske Styr-kr
2000 Mand Infanter-i og 500 Ryttere.

Paa Efterr-etning om, at de mynsterske Tropper val' gaaede over-

Weser, rykkede Baudissin over Grændsen. Desuden ankom 2000
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Brandenborgere under Generalløjtnant Sparre, del' rykkede frem fra
Miriden . Alle disse Angrebsti-opper, der talte en Styrke paa noget
over 8000 Mand, samledes ved Bremen, hvor Biskoppen af Mynster,
Christopher Bernhard, tog Kommandoen over dem og rykkede frem
mod Fæstningerne,

Langwedel blev rømmet uden Modstand, Wedel vilde først op
tage Kampen, men opgav det og blev besat den 17. September.
Kommandanten i Burg stak Ild paa Bygningerne i Forterrænet, da

• han saae Fjenden nærme sig, og begyndte paa at gennemskære en
Dæmning, for at sætte Fæstningsomgivelserne under Vand. De For
bundne ventede at finde Modstand og bestemte, at Fæstningen efter
en kort Beskydning skulde stormes. Baudissin tilbød at udfore
Stormen med sine Tropper. Men næppe begyndte Artilleriets Projek
tiler at falde i Byen, før Kommandanten forlangte at dagtinge. Sagen
blev hurtig bragt i Orden. Officererne fik Tilladelse til at begive
sig til Bremen, og Mandskabet, der bestod af Tyskere, tog Tjeneste
hos de Forbundne. I Fæstningen fandtes 20 Kanoner.

7 Mil fra Bremen og 4 Mil fra Havet var del' i 1672 ved
Wesel bygget en Fæstning. der fik Navn af Karlsburg. Bygmesteren,
den franske Oberst Mille, val' endnu Kommandant, og Fæstningen
havde en Besætning paa 600 Mand, Da de Forbundne ikke strax
vilde skride til Belejringen af de stør-re Fæstninger, fik General
Baudissin Ord ..e til at detachere en Styrke, der kunde besætte og
observere Adgangene til Karlsburg og derved forhindre denne Fæst
nings Proviantering. Baudissin bestemte dertil Oberst Liitkens In
fanteriregiment.

Oberst Lutken naaede sit Bestemmelsessted den 22. September,
men tog en mindre god og all for spredt Stilling. En fra Stade
udsendt svensk Rytterstyrke benyttede sig heraf og overfaldt den 23.
om Morgenen de to længst fremskudte Kompagnier. Disse forlod
deres Post i største Uorden, forfulgte af Svenskerne. Oberst Lutken.
der kom til, søgte at standse de Flygtende. »Den gemene Mand e 
sigel' han i sin Rapport - »var villig, men Officererne val' saa
konfunderede, at der ikke var noget at udrette med dem c.J)

Det slette Exempel smittede 2 andre Kompagnier, og Resultatet
blev, at Oberstløjtnant Hartlwegg, 16 Officerer, 14 Underofficerer og
60 Mand toges til Fange, og, hvad der ikke var dræbt, blev sprængt.
Lidt efter lidt indfandt der sig dog henved 100 Mand, Resten var
flygtet til Holsten eller Holland. Som Aarsag Lil denne Ulykke

l) I. S. Oktober 1675. 731.



78

angav Oberst Ltitken, at Ilarttwegg havde vist Fejghed, og at de
gottorpske Kompagnier, der var indlemmede i hans Regiment, ikke
følte sig løst fra deres Ed til Hertugen af Gottorp, Delle Mandskab
blev derfor, efter Oberstens Indstilling, fordelt paa hele Regimentet.

De Forbundne besluttede nu at blokere Karlsburg. Branden
borgske og hollandske Skibe ankom den 29. September udfor ,Vesel'
og landsalle en Styr-ko paa 8-'900 Mand, del' tog Stilling trr-t foran
Fæstningen. Kommandanten ble v op fordret til at dagtinge, luen
svarede med et Udfald, Det ble v kastet tilhage og kostede ham 2
Kanoner.

Sansnart Feltmarskal IIOt'l1 fik Eft(~I'I'etuiug 0111, at Kai-Isburg
val' blokeret, afsendte han Obert Scatun fl'a Stude med 600 Ryttere
for at komme Fæstningen til Iljrelp. Blokadcu-opporne fik Efterret
ning om denne Fremrykning, og, da de ikke trostede sig til at op
tage Kampen, tr-ak de sig tilbage for uttr-r at gaa ombord. Men
undervejs blev de indhentode af Sealou, og ulaugp Officerr-r saml

hen ved 300 l\Iand maattø lade Livet.
Do Forhundri e stormede (len 3. Oktober Ollorsherg, h vor Bos ret

ningen uiaatte springo over Klingen. Den 12. Oktober modtog de en 1"01'
stærknirur af 3000 Maud UIH11'l' Hertugen af Lyneborg-Celle. Først
nu traadte altsaa Bruusvigcruo til. Hertugeu fik Kommandoen OVI'I'
hele Styrken, del' saunue Dag indti-af 1'0l'<1lI Bu xtehude.

Kommandanten i denne Fæstning, Maj or Hamilton, nu-gtede
paa Opfordring at indlade sig paa Forhaudlingor, og derfur begyndtp
man strax paa Angrebet. En beherskende Bakke, del' va r besat al'
Svensker-ns, ble v erobret, og paa den bnlgtl'S 37 Kanorier og 14
Morterer i Batteri. Byen blev derefter heftig beskudt, og, da All
gribeme strax val' begyndt paa Anlæget af Løhegrn vo, VUl' de den
15. Oktober naaede saa langt frem, at Stor-men kunde foretages.
Men Beskydningen i Forening med Fryglen 1'01' Pli St01'HI virkede
saaledes paa Indbyggeme, at de opfordrede Kommandanten til at
træde i Forhandling merl Fjenden. Han val' svag nok til at give
efter. Underhandlingørne hegyndte og afsluttedes den 16.' Oktober.
Bescetningen fik fri Afmat-elie til Stade med Vaaben og Bagage samt
2 Kanonør-, men en ikke ringe Del tog Tjeneste hos de Fnrbu nd ne.
I Fæstningen fandtes 2,.1, Kanoner, og, da den desuden havde ikke
ubetydelige Forraad af Levnelsmidler og Am munition, Val' del' ingen
Grund fol' Major Hamilton til at opgive Forsvaret, lIan blev senere
stillet for en Ki-igsret, Den dømte ham til Døden, og han blev
halsh ugget.
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Fæstningen fik en Besætning paa 4 Kompagnier, der afslog
et FOl'SØg, del' blev l foretagen fra Stade, paa at generobre den.

Hornehurg blev frivillig rammet; de Forbundne gik derpas
mod BremerIøhrde. Dens Besætning bestod for Mandskabets Ved
kommende udelukkende af Tyskfødte, og, da Kejseren havde udstedt
et Forbud imod, at saadanne maalte tjene i den svenske Hær, vilde
Mandskabet ikke lade det komme til Storm. Saasnart Officererne
fik Underretning herom, traadte de i Forhandling med Fjenden, og
den 18. Oktober besatte de Forbundne Fæstningen.

De Forbundne havde dermed erobret Fæstningerne og de befæ
stede Stæder, Stade og Karlsburg undtagne. De rykkede nu mod
Stade, som blev blokeret. Men, da Vejrliget blev raat, l'egnfuldt og
koldt, led Tropperne saa meget, at det blev besluttet at sende dem i
Vinterkvarter. Den 9. November blev derfor Blokaden hævet, og
Tropper-ne marcherede til Kantonnementerne, dog blev General Bau
dissin med sin Styrke sendt mod Karlsburg.

Baudissin var ingenlunde glad ved denne Opgave. Den 1. De
cember skrev han til Generalauditør Mejer, at han i over en Maaned
havde anmodet om at blive forstærket med en Bataillon fra Holsten,
men endnu var den ikke kommen. Han havde haabet, at Wismar
val' bleven erobret, og at man da havde sendt ham Hjælp, men
ogsaa heri val' han bleven skuffet. Nu manede saavel Hertugen af
Lynsborg som Biskoppen af Mynstei- ham til at gøre et FOl'SOg mod
Kal'lsburg. Man havde umiddelbart efter Felttogets Aabning nedsat
en Kommission i Bremen, del' skulde forhandle nm , hvorledes Pro
vinsen skulde deles, naar den val' bleven er-obret, men Kommissionen
kunde ikke komme til Enighed, Selv var han uden Insu-uxer saavel
med Hensyn til Byttets Deling som med Vinterkvartererne. Derfor
bad han Generalauditøren sørge for, at han fik en Instrux, og han
sluttede med: »Jeg er bunden paa I-lænder og Fødder.e I)

Den 9. December fik Baudissin et Svar, men det udmærkede
sig ikke ved Klarhed. Det gav Anvisning paa Vinterkvarterer, men
det udtalte intet om, hvorvidt han skulde trække sig, tilbage fra
Karlsburg. I de mellemliggende Dage var der ankommen lyneborgske
og nrynsterske Tropper. Men, skrev Baudissin, der var ingen, del'
vilde tage fat, »fordi der ikke var sluttet nogen Overenskomst om
den Pal", vi (g: Danmar-k) skulde have af Erobringen.« Tilsidst
enedes man dog om at begynde Beskydningen, og denne førte til, at
del' paa Aarets sidste Dag blev sluttet en Overenskomst med Kom-

l) I. S. December 1675. 898.
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mandanten, hvorved han forpligtede sIg til at overgive Fæstningen
den 12. Januar' 1676, hvis den ikke blev undsat forinden. Da del'
ikke indtraf Uudsætningstropper, fandt Overgivolson Sted. Den svenske
Besætning sendtes til Goteborg ; Tyskerne fik Valget mellem at tage
Tjeneste eller gaa hjem. I Fæstningen fandtes 80 Karioner. Under
Belejringen var Baudissin bleven forstærket med 6 Kompagnier af
Bremers Regiment, og Chefen for disse, Major Neuhauer, blev ansat
som Kommandant i Karlsburg. der fik en Besætning paa 700 Mand.



Operationerne til Søs.

Cort Adeler havde gennem den hemmelige Instrux faaet Ordre
til at krydse i Østersøen mellem Bornholm og Ryge n, forhindre
Samfærdslen mellem Sverige og Tyskland, samt forurolige de pom
merske Kyster. Uden Nødvendighed maatte han ikke angribe svenske
Handelsskibe, men vilde Hollænderne kapre, maatte han gaa med
dertil, naar han kun sørgede for, at Priserne bragtes til Kjøbenhavn.

Togtet begyndte, men, da der ikke viste sig nogen svensk Flaade,
og den danske Hær rykkede ind i Meklenborg, lagde Cort Adeler sig
udfor Warnemunde og satte sig i Forbindelse med Hæren. Da denne
begyndte at belejre W isma r, forhindrede han Undsætning og Tilfør
sel fra Søsiden. Det var paatænkt at gøre en Landgang paa Rygen,
men Efteraarsstormene lagde Hindringer i Vejen. Uagtet Flaaden led
meget af Stormene, vedblev den at holde Søen. Men snart fik den
en anden Modstander at kæmpe med. En Farsot angreb Besætnin
gen, og Sygeligheden greb mere og mere om sig. Ogsaa Cort Adeler
blev angreben, og efter at han havde været syg i 3 Uger, maatte
han den 2. November lade sig bringe i Land. Tre Dage derefter
døde han. Fra Udgangen af Oktober Maaned holdt Flaaden sig ved
Stevns, ug, da Rigsadmiralen var død, gik den til Kjøbenhavn, hvor de
danske Orlogsmænd lagdes op, hvorimod de hollandske sejlede hjem.

Admiral Markvar Rodsten var i September sejlet til Gøteborg
for at observere de svenske Orlogsskibe, der laa i Havnen. Da det
ikke kom til Kamp, sejlede Admiralen tilbage til Kjøbenhavn. Hans
Broder, Jens Rodsten, havde imidlertid holdt Vagt i Sundet med sin
Eskadre.

N. P. Jensen: Den skaanske Krig.
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Gyldenløvefejden.

Forsvarsvæsnet i Norge var ikke i den bedste Forfatning, thi
da Afgørelsen af mange Spørgsmaal skulde træffes i Kjøbenhavn, led
Administrationen derunder. Men med Muligheden af en Krig for
øje havde man dog forberedt sig saa godt, som det var gørligt.
Gyldenløve blev deri trolig støttet af Generalløjtnant Rysensten og
Generalmajor Løvenhjelm, og det skyldtes dem, at der allerede i Fe
bruar Maaned 1675 forelaa et Forslag vedrørende Forsvaret. Det
tilsigtede ikke alene den Forøgelse af Hærens Styrke, som blev geu
nemført ved Krigens Begyndelse, men det traf ogsaa Bestemmelser
for Oprettelsen af Magasiner lIg antydede den Maade, hvorpaa For
svaret burde føres.

Den norske Krigsskueplads var af Naturen delt i en nordlig,
den nordenfjeldske, og en sydlig, den søndenfjeldske. Begge var ud
satte for Indfald fra Sverige, og, da en gensidig Understolteise var
en Umulighed paa Grund af Afstanden, maatte Forsvaret ordnes for
hver Del for sig. Forslaget gik derfor ud paa, at man nordenfjelds
væsentligst skulde holde sig paa Defensiven og indskrænke sig til at
forhindre Indfald. Dertil vilde man benytte de trondhjemske Af
delinger. Søndenfjelds vilde man samle Hovedstyrken og, forsanvidt
Omstændighederne tillod det, gribe Offensiven. Glommenlinjen skulde
tjene som Basis og Frederiksstad og Kongsvinger som Koncentrations
punkter. Derfra vilde man saa gøre Indfald i Bohus og Vestergotland
og, hvis man stødte paa Overmagt, gaa tilbage til Glommen, hvor
man vilde finde en god Forsvarslinje. Man var paa det Hene med,
at man ikke kunde gøre Regning paa at blive understottet fra dansk
Side med aridet end Skibe, og derfor indsaa man Nodvendigheden af,
»at man i Landet selv salte sig vel i Defensiven og næst Gud for-lod
sig alene paa sine egne Kræfter « •

Hele Betragtningen var sund og rigtig, og den blev fastholdt
under hele Krigen.

Generalløjtnant Rysensten blev i ForaareL kaldet til Kjøbenhavn
for at konferere med Krigskollegiet om Fæstningernes Tilstand, og
efter sin Tilbagekomst gjorde han all, hvad der var muligt, for at
sætte dem i god Forsvarsstand.

Som tidligere omtalt val' Gehejmeraad Jens Juel sendt til Norge
for at tjene som Raadgiver for Gyldenløve. Juel synes at have været
meget misfor-nøjet med den Tilstand. hvori han forefandt Forsvars
væsnet, og at have udtalt sig temmelig stærkt derom. Man ser det



83

af en Seddel uden Underskrift, der findes vedlagt en Indberetning fra
Gyldenløve af 7. August 1675. Paa den læses: )Baron Juel vil
spille den kloge paa alle Omraader og reformere alt ; han korrigerer
alt, hvad der kommer og er omhyggeligt anordnet af Krigskollegiet,
og kaster Skylden paa Mejer (Generalauditøren), som han af Hjertet
er en Modstander af. Han siger ogsaa, at de Officerer, som er sendte
hertil, ikke duer noget med andet mere, som man ikke tør betro
Pennen« 1). Det kan ikke bevises, at denne Udtalelse skriver sig fra
Gyldenløve, men Sandsynligheden taler derfor, thi han har sikkert
ikke følt sig tiltalt af i Jens Juel at have faaet en Slags Formynder.

Gyldenløve var bekendt som udsvævende og letsindig, men han
var ikke mindre bekendt som en begavet Mand, og alt tyder paa, at
han har haft gode militære Kundskaber og et sundt militært Blik.
I alt Fald viste han sig under Krigen som en dygtig General , der
stod langt over de mange fremmede Generaler, som Christian V trak
ind i Landet. Ha vde enhver gjort sin Skyldighed i ligesaa høj Grad
som han, vilde Krigens Udfald være blevet et andet.

Efterat Regeringen i Kjøbenhavn den 31. Juli havde underrettet
Gyldenløve om, at Krigen stod for Døren, og at han maalle være
paa sin Post, sendte Kongen ham den 7. August en Instrux. Den
blev indledet med en Bemærkning om, at Kongen stod i Begreb med
at rykke i Felten for at understøtte sine Forbundne. Derefter hed
det: »I har derhen at tragte og præcisere, hvorledes Undersaatlerne
i Bohus Amt med gode Løfter og Tilsagn kan bevæges til at aflade
de Svenske og under Vor Regering, derved de sig forud befundet
haver og al Kongelig Naade herefter haver at forvente, igen at begive.
Omendskønt Vor Afsicht er, at i Norge indtil nærmere Ordre defen
sivt skal ageres, ikke desto mindre det, om Lejlighed skulde findes,
ved Surpriser paa Bohus Slot eller Marstrand kunde tenteres, har I
det ingenlunde at forsømme, men alt det udi Værk at sætte, hvorved
Sverige noget Afbræk eller nogen Skade kunde tilføjes« 2).

Efter dette kunde Gyldenløve altsaa ikke tage Initiativet, men
rnaatte forholde sig afventende, til han saae , hvad Svenskerne
vilde gøre .

Blandt de mange Efterretninger om, hvorledes man fra alle
Sider gik imod ham, havde Carl XI ogsaa faaet Kundskab om, at
der ved den norske Grændse var samlet en Hær paa 12,000 Mand,
der truede med at rykke ind i Bohus. For at møde denne Fare

') J. S. August 1675. 546. !) U. S. August 1675. 389.
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saavelsom for at søge at faa et Omslag i Krigsbegivenhederne havde
Kongen fattet følgende Pia n:

General Ascheberg skulde samle saa mange Tropper som muligt
ved Kvistrum for at afværge et Indfald fra Norge, og Feltmarskal
løjtnant Fabian Fersen skulde som Generalguvernør over Skaane
ordne Forsvaret i denne Provins, Flaaden skulde bringes op til 50
Skibe med en Besætning af 7000 Matroser og 3200 Mand Landgangs
tropper. Den skulde løbe hurtigst muligt ud for at slaa den danske
Flaade, inden denne kunde blive forstærket med de hollandske Skibe.
Derpaa skulde den svenske Flaade lægge sig i Sundet og forhindre
den hollandske Flaade fra at løbe ind i Østersøen. Paa denne Maade
ventede Kongen at kunne tvinge Danmark til at trække sine Tropper
tilbage fra Tyskland, og, naar Farvandet val' frit, at lade det Rytter-i,
der var i Pommern, overføre til Sjælland for at foretage en Landgang
i Forbindelse med de Tropper, som Fabian Fersen imidlertid samlede
i Skaane.

Det var ganske vist en Vej til Frelse, men der var kun liden
Sandsynlighed for, at Planen kunde gennem fores ; alt kom i alle Til
fældp an )Iaa, om Flaaden kunele løbe ud i rette Tid.

Fra det Ojeblik, der blev over-ført svenske Tropper til Pommern
for at gr-ibe ind i Krigen i Tysklanel, val' det absolut nødvendigt at
opretholde Forbindelsen mellem Sverige og Pommern, og det kunde
kun ske ved Flaaelens Hjælp; Flaaelen maatte være Herre i Øster
søen, Derfor var der arbejdet paa at gøre elen sejlklar, og det var
lovet Kongen, at den skulde være færdig i Begyndelsen af September'.
Da det ikke skete, skrev Kongen elen 7. September til Rigsadmiral
Sten back : s Det gaar Os nær, at paa alle Eders mangfoldige Lofter
om vor Flaades skyndsomme Afsejling endnu ikke folger nogen Ef
ff'kt, hvorved alle Vore desseiner mod Fjenden sættes tilbage. Vi
holder det for skadeligt baade for Os og for Nationen, om vi ikke
skulde vove os ud imod 20 fjendtlige Skibe, som siges at være i
Soen, selvom vi ikke kan komme stærkere afsted end med ligesaa
mange. Derfor er det Vor sidste Resolution, at I uden ringeste Tids
spilde i Guds Navn begiver Eder til Søs med 27 Skibe eller saa
mange som muligt og befaler de andre, som kommer bagefter, at
støde til Eder, Vi Iorventer nu af Edel ' ingen Indvending herimod,
men vil iovermorgen begive Os til Da larø for at se, hvem der vil
være den sidste til at efterkomme Vor naadige Vilje«. l)

K ongen besøgte derpaa Dalarø, men det frugtede ikke, thi den

I) Carlson. 459.
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17. September truede han Rigsadmiralen med strængt A.nsva r, hvis
ikke Udrustningen fremmedes skyndsomst. Paabudet blev paany
indskærpet den 27. September med Tilføjelse af, at der ikke maatle
spildes et Minut. Desuagtet gik Flaaden først til Søs den 9. Oktober,
og selv da var den næppe i slagfærdig Stand.

Flaaden, over hvilken Rigsadmiral Stenbeck førte Kommandoen,
var delt i 3 Eskadrer under Admiralerne Nils Brahe, Stjernskøld og
Uggla. Brahes Eskadre dannede Avantgarden.

Allerede den 10. Oktober løb fem af Skibene paa hinanden.
Den følgende Dag blev Vinden gunstig. Stjernskøld og Uggla gik
under Sejl, men Brahe blev liggende, fordi Admiralskibets Anker gik
til Bunds af sig selv. Den 16. Oktober var Flaaden i rum Sø under
Gulland, men nu begyndte det at blæse op med en vestlig Storm.
Skibene slingrede, og de fleste af dem led Skade. Stenbeck befalede
derfor, at Flaaden skulde gaa til Ankers ved Carlsøerne. Men næppe
var dette sket, før det viste sig, at der havde udviklet sig en saa stor
Sygelighed, at der fandtes Skibe, i hvilke Halvdelen af Mandskabet
var sygmeldt. Samtidig begyndte det at skorte paa Levnetsmidler
og Drikkevand, og Stormen tiltog i Styrke. Stenbock sammenkaldte
derfor Admiralerne og Skibscheferne til et Krigsraad. Den langt
overvejende Del af dem erklærede, al Flaaden, paa Grund af mangel
fuld Forplejning, haardt Vejr og tiltagende Sygelighed, ikke kunde
optage Kampen med den danske Flaade i Haab om et heldigt Ud
fald, og at den ikke kunde vente at naa Wismar uden Kamp. Sten
bock befalede derfor, at Flaaden skulde vende tilbage til Dalarø, hvor
den ankom den 20. Oktober.

Kongen havde den t8 . Oktober forladt Stockholm og var naaet
til Kungsør. Her fik han Efterretning om Flaadens Vanskæbne.
Dermed var hans Operalionsplan kuldkastet. Han vendte du tilbage
til Stockholm, befalede, al der skulde nedsættes en Kommission for
at undersøge Rigsadmiral Stenbecks Forhold, og begav sig derpaa til
Vennersborg for at optage Kampen med den norske Hær.

General Ascheberg havde imidlertid faaet samlet en Styrke paa
henved 2000 Mand ved Svarteborg, 2 Mil N. for Kvistrum, og en
lignende Styrke stod længere tilbage som Reserve i Værrneland.

Da Svenskerne ikke rørte sig, besluttede Gyldenløve at gribe
Offensiven. Han havde samlet 3300 Mand Fodfolk, lidt over 400
Ryttere og 300 Dragoner ved Frederikshald under Generalløjtnant
Rysensten, og Generalmajor Løvenhjelm var fra Kongsvinger skudt
frem til Vinger og Elverum med 500 Infanterister, 34 Ryttere og 80
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Dragoner. 800 Mand havde besat Passene-i Smaalehn, og 1500 Mand
skulde værge den nordenfjeldske Del mod et Indfald .

Et Strøjfparti, som Svenskerne i de første Dage af Oktober
sendte ind i Ingedalen, lvang Gyldenløve til at detachere Rysensten
frem med sin Hovedstyrke til Blommesholm, 1 Mil N O. for Strøm
stad, hvor han slog en befæstet Lejr paa en skovbevoxel Bakke.. Der
ved fastholdt han Ascheberg i Fronten. Men paa samme Tid sendte
han en Styrke paa 1000 Mand, der indskibedes paa 6 Galejer og 28
Skærgaardsbaade, langs Kysten under Kommando af Oberst Mogens
Kruse, for at Obersten skulde gøre Landgang ved Kvistrum og af
skære Tilbageloget for den svenske Styrke, der stod ved Svarleborg.
Men Ascheherg havde ikke været blind for den Fare, som derved
vilde opslaa og havde af Forstærkninger, som ankom, detacheret en
Styrke, der kunde modvirke Landgangsforsøg. Kruse kom derfor vel
i Land med en Del af sin Styrke, men han mødte derpaa en saa
heftig Modstand, al han maa tte trække sig tilbage med uforrettet Sag
og et Tab paa 1 Kaptajn, 3 Underofficerer og 28 Mand, som Sven
skerne tog til Fange. Efter' at Landgangsforsøget var afslaaet, trak
Ascheberg hele Styrke sammen ved Kvistrum.

Samtidig med Rysenstens Fremrykning blev Generalmajor Løven
hjelm sendt imod Edda Skanse, Men den var saa stærkt besal, at
han ikke turde indlade sig paa en Storm, og, da han manglede Skyts,
trak han sig tilbage.

Meldingerne herom i Forbindelse med Efterretninger om, a t
Fjenden stadig mod log Forstærkninger, bragte Gyldenløve til den 8.
November at forlade Lejren ved Blommesholm og, over Broen ved
Svinesund, at trække sig tilbage over Grændsen. Ascheberg, der op
dagede Tilbagegangen, forfulgte med en Rytterstyrke. der tilføjede
Nordmændene et Tab af 14 Døde og 3 Fanger.

Carl XI var den 30. Oktober- ankommen til Jønkøping, hvor
han fik Efterretning om Gyldenløves Operationer og Aschebergs Til
bagegang over Kvistrum. Da han gik ud fra, at Gyldenløve havde
Overmagten, rejste han til Vennersborg for at samle Forstærkninger.
Men under Opholdet erfarede han Gyldenløves Tilbagegang, og han
bestem le da, at hans Tropper skulde rykke frem, dog først naar
Frosten gjorde Vejene mere farbare, og Isen slog Bro over Vandløbene.

I Vennersborg fik Carl XI sidst i November Meddelelse om, at
Wismar og Stade maatte falde, hvis de ikke snart blev undsatte. Da
dette kun kunde ske ved Flaadens Hjælp, fik denne, trods Vinleren,
Befaling Lil slrax at gaa i Søen. Med store Anstrængeiser lykkedes
del at faa sauget en Rende i Isen paa 4 Mil fra Dalare og at bringe
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13 Orlogsskibe under Admiral Uggla gennem Renden. Men netop,
-sorn Uggla vilde gaa til Søs, indtraf Meddelelse om, at Wismar havde
maattet overgive sig, og han vendte derfor tilbage til Dalare.

Carl XI var meget misfornøjet med Maaden, hvorpaa Rigsmarsk
Wrangel havde ført Hæren og befalede derfor, at Marsken l), Marde
feld, Wolmar Wrangel og Oberst Waagelin skulde begive sig til
Stockholm for overfor en Kommission af 5 Rigsraader og 8 Officerer
.a t staa til Regnskab for deres Handlinger. Ja, selv Wismars tapre
Forsvarer, Gustaf Wrangel, blev sat under Tiltale. Saa ung Kongen
var, havde han dog allerede faaet øjet op for, at det var nødvendigt
.at skride ind, for at faa enhver til at gøre sin Pligt. Men endnu
var Kongen henvist til at stole paa sig selv, thi den Demoralisation,
Formynderregeringen havde skabt, havde affødt Ligegyldighed, saa at
-de fleste var langt tilbøjeligere til at lægge Hænderne i Skødet end
til at mande sig op til Handling.

Da Aaret gik til Ende, var Carl XI endnu i Vennersborg, ven
'tende paa Frosten for at gøre et Indfald i Norge. Gylden løve, der
'havde været nødt til at holde sine Tropper under Vaaben, stod rede
.til at modtage Angrebet.

1) Rigsmarsken kom dog ikke til Sverige. Sygdom holdt ham tilbage
paa Wrangelsborg, hvor han døde den 25. Juni 1676.





Felttoget 1676.





Politiske Forhold og Rustningerne.

Danmark var begyndt Krigen med Sverige uden Krigserklæring,
og i god Overensstemmelse hermed blev der den 1. Januar 1676 ud
stedte en s Forordning om svenske Skibe i nærværende Tid e. Det
bestemtes deri, at, da det val' kommet til offentlig Krig og Fejde
mellem Danmark og den svenske Krone saavel til Lands som til
Vands, skulde alle Skibe med deres indehavende Gods og Ladning,
der tilhørte den svenske Krone eller dens Undersaatter, betragtes
som lovlig Prise.

England havde arbejdet paa at faa aabnet en Fredskongres i
Nijmwegen. I Januar Maaned blev det bestemt, at Danmark, hvis
Holland samtykkede i at møde paa Kongressen, skulde sende Mejer
crone derhen som sin Repræsentant. Modvillig var Griffeufeld gaael
med til Krigen, og han havde ikke skiftet Anskuelse. Han ventede
intet af en I fortsat Krig, men stolede paa, at det skulde lykkes ham
ad Forhandlingernes Vej at faa sluttet Traktater-, hvorved Danmar-k

kunde faa de tabte Provinser igen uden Sværdslag og Blodsudgydelse.
Og denne Tro hvilede ikke paa bar Bund, thi mange af Sver-iges
bedste og indflydelsesrigeste Mænd saae den Gang ikke noget andet
Middel til Frelse for deres Fædreland end Fred med Danmark, uagtet
de godt vidste, at Freden kun kunde købes med Ofre. Det, SOlll

det derfor hovedsagelig kom an paa, var at faa Frankrig til om ikke
at opgive Sverige, saa dog til ikke saa stærkt at støtte denne Magts
Interesser mod Danmark, thi lykkedes det at faa Sverige til at staa
isoleret, var det vigtigste Skridt til Maalet gjort. Ikke mindre gjaldt
det om at forhindre, at det kom til en Overenskomst mellem Frankrig
og Holland, med mindre Danmark fik sine gamle Besiddelser tilbage.
Det var da ogsaa disse to Hovedpunkter, del' blev opstillede i Instruxen
til Mejererone. Naar det i den tillige blev foreskrevet ham at virke
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for, at Danmark tillige fik Wismar, Rygen og en Del af Bremen,
saa har vistnok Griffenfelds Mening va-ret at tilbyde disse TCI'I'ito
rier, hvoraf Rygen enclnu ikke val' erobret, som Kompensation,

Men netop, fordi Griffenfeld vilde opnaa noget ad Forhandliugernes

Vej, var det ham i hoj GI'ad magtpaaliggcnrle, at Danmark raadede
ovei- en stærk Hm.' og en stærk Flaade, og at den hojeste Befaling
over disse fortes af Mænd, der havde erhvervet sig et berømt Navn.
Thi jo mere truende Danmark stod, jo mere kunde det gore Regning
paa, at Fr-ankrig vilde tagc Ilensyn til dots Onskei-, og at Sverige

vilde hlive nodt til at bøje sig. Dette Arbejde hlev ikkr- forsnmt, og
naar det desuagtet frerusættes l ), at Gi-iffcnfeld lod hele Januar
Maaned gaa ubenyttet hen, og at alt, hvad del' skete i Aarets ;} første

Uger, indskrænkede sig til, at der blev udbetalt 1000 Higsdaler i
Hververpenge til hvert af de 11 Regimenter, del' havde df'1tugpt i
Felttoget i Mek lenborg, saa Cl' d!'lt!' enten begrundet i !'t IIlallgplfulclt
Kendskab til eller en ff'jlagl ig Vu rrlei-i ng af Forholdene, sanledes
som disse fi-emgaur af ~Iall'l'iulf'1 i Arkiverne.

Admiralitetr-t havde allf'l'l'df' den 7, Januar fremsat Forslag om

Ftaadr-na Udrustntug og I3C\1I111IHling. Af de 12,000 Mand, som be
hIlVCelCS, nuur lllllll vild!' urlruste alle Skibe, raadede Holmens faste

Stok over 2000 j clen ha \ do r-nrlvidere 2000, dCI' val' engagerede maa

nødsvis. Det blev foresiaaet at tilvejebringe Resten ved at hverve
5000 Mand, udskrive 1000 Mand fra Kjøbstrederne og lade Hun-en

afgive 2000 Mand, Udgifterrie til Bemanding og Forsyning for 8
Meaneder heregnedes til 900,000 Rigsdaler'. Deraf havde man de
300,000 Rigsdaler, men rleri val' iberegnet forskcl ligo Indta-gter og

navnlig Subsidier-rie fra Holland og Spanien, om hvilke man ikke
kunde gøl 'e Regning paa, at de gik ind i rouc Tid, thi Hulland be
lalle uregehnrr-ssigt, og Spanien val' helt ophrn-t med al betale.

Delle forte paa et noget senere Tidspunkt, den 27. Marts, til,

at det blev vedtaget i Konseilet, at den danske Afsencling i Spanien
skulde heordres til at anvende al Flid paa, at Subsidierrie blev be
talte i rette Tid og at reruonstrere, at Kongen umuligt i Længden
kunde vedblive at fore Krigen, og, saalecles som det indtil da val'

skel, lacle sig opholcle og afspise med forgæves Fortrøstninger. Da
(lette Skridt ikke hjalp, blev dr-t vodtaget i Koriseilet den 20. Maj,
at Spanien skulde have en eftertrykkelig Skrivelse om at betale og

trues med, at Kongen i modsat Fald agtede at stanclse Operationerne
enten heil eller clelvist. 2)

') A. D . Jørgensen II. 332. 2) Danske Kongers Historie 1676. 163 d.
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I Januar Maaned gjaldt det altsaa om først og fr-emmest at

skaffe Penge, og det ikke alene i Danmark, men ogsaa i NOI'ge.
Gyldenløve fik derfor Bemyndigelse til, saa længe Krigen varede,

paa Kongens Vegne at paabyde alle de Kontributioner og Skatter,
del' maatte anses som nødvendige for at bevare Landet.

I Danmark blev del' paalagt extraordinære Skatter, og Griffen

feld gennemfOl'te Sagen med den største Iver, for at Pengene snarest
muligt kunde gaa ind.

Del' val' altsaa gjort det, som behøvedes, for at kunne stille
Forsvaret paa Benene; del' val ' skaffet Penge. Men del' val' ogsaa
andre Vanskeligheder at overvinde.

Or-dr-en om, at del' skulde betales Hverver-penge til de 11 Regi

menter, udgik den 1. .Januar. Men den Gang val' det fuldstændig
umuligt at danne sig en begrundet Mening om hvor stor en Tilgang,
der, behøvedes. Thi Hæren var i en Slags Opløsningstilstand som

Følge af en Lejrfebei-, der var udbrudt under Wismars Belejring.
En Styrkeliste fra Garnisonen i Wismar af 15 . Januar 1676

oplyser, at I ufantei-ii-egimeuternes Styrke paa denne Dag udgjorde :

Dode

14
32
18
26
46

136

Syge
212
213
195
294
263

1177

Tjenstgørende
Prins Georgs Regiment 128
Christoffer Schack s 13·j,
Cicignous 65
W eyhers 231
Max Rosenkra ntz' s 156

-----:::--;-;------:-~=-----:-;:-;:-
lait. 714

Ilvert Regiment talte 2 Bataillouer-, og, da Styrken ved en Ba

taillon skulde være noget over 400 Mand, manglede man, se lv om
de Syge regnedes med, noget over Halvdelen . Af Listen ses deL

endvidere, at Oberst Cicignon havde Ret, naar han ved en senere
Lejlighed erklærede, at hans Regiment var gaaet til Grunde foran

Wismai-. I Rostock, hV01' Ilurluffs op; Degenfeldts Infanteriregimenter
laa, val' Tilstanden ikke bedre, thi Kommandanten, Obe rst Degenfeldt,

indberettede, at hans Styrke val ' gaaet saa meget ned, aL han knap
val' i Stand til at besætte Posterne i Udenvrei-kerne, Med de 8

Rytterregimenter og Dragon regimentet, som laa i Moklenborg under
Kommando af Genei-al Cad Arenstorff, erklærede Generalen sig ude

af Stand til aL operere, og hans Officerer klagede over, at deres
Undergivne gik til Grunde. Om Tilstanden ved de Regimenter, del'

fra Meldenborg vendte tilbage til Kongeriget, foreligger der ingen
Indberetninger-, men der er al Grund til at tro, at den ikke har
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været bedre. Foreløbig var' der' derfor intet andet at gøre end al
anvende alle Bestræbelser paa at faa Afdelingerne til at komme til
Kræfter ved at skaffe dem saa gode Kvarterer og saa god Forplej
ning som muligt, og først, naar det val' sket, og man kunde naa til
Klarhed ove l' hvilken Styrke, man i Virkeligheden kunde I'egne paa,
kunde del' træffes endelig Bestemmelse om den Erstatning, dPI' skulde
tilvejebringes, samt om hvorledes det udskrevne Mandskab skulde
fordeles, og hvor stal' en Styr-ke, del' skulrle hverves. Men del' val'
desuden mange andre Arbejder, del' hørte ind under For-beredelserne,
og dem begyndte man allerede paa den 7. Januar' i Ki-igskollegiet.
Samtidig havde Generalkommissa i-iatet taget fat paa 'I'ilvejelu-ingelsen
af det fornødne Materiel,

Der var saaledes gjort alt, hvad der foreløbigt kunde gøres, og
som det gik ved Hæren, gik det ogsaa ved Flaaden. Naa r derfor
A, D. Jørgensen (II 334) klager over, »at Hærens og Flaadens Fore
satte grundede over, hvad del' skulde gøres», saa el' det Beskyldnin
gel' mod Griffenfeld, del' ikke kan støttes ved nogetsomhelst Bevis,
støttet paa Aktstykker. Iøvrigt val' der ogsaa andre For-handlinger i
Gang, hvis Afslutning val' af stor Vigtighed, fordi man da først var
istand til al Iastsrette Felttogsplanen .

Cort Adeler VUI', som omtalt, død iNovembel' 1675, og der
ved var Posten som Genera ladm iral over Flaaden bleven ledig. I-læren
havde vel endnu en Feltherre i Hans Schack, men der var intet
Haab om, at han kunde komme sig af sin Sygdom, og derfor maatte
ogsaa hans Plads besættes,

Skønt Niels Juel havde el saa anset Navn, al han maatte be
tragtes som selvskreven til al faa Kommandoen OVCI' Flaaden, blev
dog den hollandske Admiral Cornelius Tromp udnævnt til Cort Ade
lel's Efterfølger. Det, som hel' var det bestemmende for Griffenfeld,
thi det var ham, der satte Valget af Tramp igennem, val' ikke alene
den Omstændighed, at Tramp havde gjort sit Navn berømt, men til
lige at Griffenfeld, hvis Krigen ikke kunde undgaaes, vilde sikre sig
en energisk Medvirkning af de hollandske Orlogsskibe, der skulde
opel'eI'e sammen med den danske Flaade Selvfølgelig følte Niels
Juel sig dybt skuffet over, at Tromp blev ham foretrukken. Ilan
skrev herom til Rigsadmiral Bjelke : »Jeg havde dog levet i den For
haabning, at jeg for en 20 Aars Tjeneste, som jeg har været Admiral,
havde været saa lykkelig at avancere noget videre frem, eftersom
Edel'S Excellence vel er viuerligt, at jeg aldrig har simanet min Il u
til Kongelig Majestæts Tjeneste og at erlange Ære mere end Penge.
Eders Excellence maa forlade sig til, hvis jeg ikke havde den For-
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haabning, at Hans Kongelige Majestæt skulde være mig saa naadig
ogsaa en Gang at avancere mig, skulde jeg ikke begære at blive en
Time mere, forhaaber, naar jeg kommer i Ak~ion en Gang, skal jeg
lade vise den Troskabs Pligt, som jeg er Hans Majestæt skyldig og
gøre lige saa meget som en Anden, der vinder 10 Gange saa mange
Penge som jeg«.

Istedenfor Feltherren, Hans Schack, der døde den 27. Februar
1676, blev Hertug Hans Adolf af Pløu den 20. Januar stillet i Spid
sen for Hæren og udnævnt til Overfeltmarskal. Han fik tillige
Posten som Præsident i Krigskollegiet, og, da hans Broder Bernhard
den 13. s. M. var død af den Lejrfeber, han havde pasdraget sig ved
Wismar, blev han endvidere udnævnt til Chef for det plønske Regi
ment, der fik Navn af Overfeltmarskallens Regiment.

Hertug Hans Adolf af Pløn var født den 8. April 1634. Han
havde først tjent i de spanske Nederlande og senere i Ungarn. I
1674-75 kommanderede han en Hær, der væsentligst bestod af
Brunsvigere. Med den slog han, efter Turennes Fald, Marskallen
af Crequi, der tillige blev fangen. Hertugen havde saaledes ikke blot
Krigserfaring, men han havde skabt sig et Navn som Hærfører, der
borgede for, at han som Højstkommanderende for den danske Hær,
var bleven stillet overfor en Opgave, han kunde magte, naar man
kun gav ham Handlefrihed.

Efter at Hertug Hans Adolf var bleven stillet i Spidsen for
Hæren, fik Krigskollegiet den 26. Januar Befaling til at udarbejde
en Felttogsplan, og som Grundlag blev der opstillet 5 Spørgsmaal til
Besvarelse:

1. Bør Hovedvægten lægges paa Hæren eller Flaaden for at
tilføje Sverige den største Skade?

2. Hvis Hovedoperationen mod Fjenden skal ske med Hæren,
hvor skal man da søge den største Virkning? Enten i Bremen, eller
ved et Indfald fra Norge i Hjertet i Sverige, eller ved en Landgang
i Skaane, eller paa alle 3 Steder, og i hvad Forhold bør Styrken
fordeles paa hvert Sted?

3. Skal der foretages en Landgang i Skaane, hvilke Foranstalt
ninger bør da træffes saavel med Hensyn til Troppestyrken som for
at lette dens Transport, og hvilke yderligere Foranstaltninger bør der
træffes for en saadan Expedition?

4. Hvorledes skal man i saa Fald holde Forbindelsen med den
norske Hær?

5. Hvad bør der foretages af Flaaden for at fremme en saa
dan Expedition?
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Som det var Griffenfeld, der havde konciperet Punkterne, saa
ledes skyldes det sikkert ham, at Skrivelsen fik en Tilføjelse, der til
lod den, der havde en afvigende Mening, at indgive et separat Votum,
»eftersom enhver frit bør herudi at ræsonnere og sige sin Mening,
og ingen kan fortænkes, naar han siger med Troskab det bedste,
han ved, og som han det forstaar «,

Kollegiet tog strax fat, og allerede den 28. Januar enedes man
om følgende Plan:

Hovedangrebet burde føres i Skaane. Men, da der ikke kunde
tænkes paa en Landgang, før Flaaden var færdig, burde dennes Ud
rustning fremskyndes først og fremmest, og derefter burde man gøre
Sverige den størst mulige Skade til Lands. Flaaden og Hæren burde
gøres saa stærke, som Midlerne tillod, og Hærens Hovedstyrke burde
rykke ind i Skaane.

For Bremens Vedkommende maatte man ved Traktater søge at
faa de Forbundne til at deltage i Felttoget. Gik de ind herpaa, burde
General Baudissin forene sig med dem og gives en Styrke paa 500
Ryttere, 2000 Infanterister og 0111 muligt et Dragonregiment.

Den norske I-læl' burde ikke forstærkes gennem Overførsler af
Tropper fra Dan mark, og den skulde have som Opgave at støtte
Operationerne i Skaane. Vilde man operere paa alle 3 Steder, vilde
det ikke fere til noget, fordi Skaane ikke kunde angribes med en
miudre Styrke end en Hæl' paa 12-13,000 Mand. Kooperationen
fra NOI'ge burde bestaa i, at Gyldenløve agerede med al Kraft, og
Forbindelsen burde søges gennem den ordinære Post eller extraordi nære
Galioter.

De nærmere Enkeltheder vedrørende Expeditionen til Skaane
maatte forhandles med Generalitetet og Genera lkorn missar-iatet, der
rnaatte skaffe Penge, sørge for Oprettelsen af Magasiner, Tilveje
vejebringeisen af Rekruter, Artilleri m. m.

Flaaden burde gaa til Østersøen, dog maatte nogle Skibe holdes
tilbage til Transporten. Blev Flaaden bragt op til 30 Skibe, var det
at vente, at den svenske Flaade slet ikke vilde løbe ud eller vilde
vove Slag, fordi den i Ulykkestilfælde ikke kunde søge Havn i Tysk
land, men kun i Kalmar eller Skaane. Man burde i Tide sende
Kapere og andre smaa Fartøjer til Stockholm for at forhindre den
svenske Flaade i at løbe ud, og i saa Fald kunde der ogsaa forsøges
en Landgang paa Gulland.

De Regimenter, der skulde benyttes i Skaane, burde samles ved
Kjøbenhavn, de svageste først. Der maatte træffes Foranstaltninger
til deres Overførsel. Paa Sjælland maatte der oprettes Forplejnings-
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magasiner. og Hæren burde samles i Lejr for at exercere, forinden
Operationerne begyndte.

Denne Plan blev endelig vedtagen den 30 . Januar og samme
Dag sendt til Kongen. Han gav den sin Billigelse og befalede Her
tug Hans Adolf at træffe de fornødne Foranstaltninger for Hærens
Vedkom men de.

Man vil heraf se, at der var gjort. hvad der kunde gøres. og
.at der ikke var noget at grunde over for Hærens og Flaadens
Foresatte.

Admiralitetet, der havde faaet Befaling til at udtale sig om Felt
togsplanen for Flaadens Vedkommende, indsendte sin Betænkning

. den 1. Februar. Heri fremhævedes Nødvendigheden af, at Flaadens
Udrustning fremmedes snarest muligt, for at man, saasnart Aarstiden
tillod det, kunde udsende lette Fregaller og andre smaa Skibe til den
svenske Kyst for at hindre va l Tilførsel. Delle vilde gøre det vanske
ligt for Fjenden at udruste sin store Flaade . da han ikke havde, hvad
der behøvedes dertil. Paa denne Maade og ved den Hjælp, Danmark
vilde faa af hollandske Krigsskibe, var man istand til at holde Fjen
<len Stangen. Saasnart der var aabent Vande, kunde man besætte
Gulland, og, hvis Geteborg ikke var bedre beskyllet end det fore
gaaende Aar, vilde man kunne erobre denne By. Men for at Flaaden
skulde kunne løse sin Opgave, maatte den have Penge. Derfor for
langtes, at den strax fik udbetalt 150,0(10 Rigsdaler og siden mere,
for at man, naar der først for Alvor var begyndt paa Udrustningen,
ikke skulde blive staaende paa Halvvejen . Ogsaa dette Forslag blev
billiget af Kongen.

Den 10. Februar forhandlede Geheirnekonseilet et Svar. der
skulde sendes den danske Afsending hos Kurfyrsten af 8randenborg,
for at han kunde meddele denne Kongens Planer for det forestaaende
Felttog. Svaret kom til at gaa ud paa. at Kongen agtede at operere
j Skaane og fra Norge. General Carl Arenstorffs Korps. der stod
i Meklenborg, vilde derfor blive kaldet tilbage, og Kongen vilde give
Sverige et saadant Stød. at Erobringen af Pommern siden kunde falde
desto lettere. Rostock vilde blive rømmet. og der vilde i Meldenborg
blive efterladt 3 Rytterregimenter og et Dragonregiment under General
major Meerheim. Operationen i Bremen skulde fortsættes af General
Baudissin med 3000 Mand.

Konseilet besluttede endvidere samme Dag, at Tønning og Stapel
holm skulde sløjfes. Da dette stred imod Rendsborgforliget, hvorved
det var bleven tilsagt Hertugen af Gottorp, at han, naar Krigen var
endt, skulde faa sine Fæstninger tilbage, var det næppe med Griffen-

N . P. Jensen : Don skaanske Kriz. 7
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felds gode Vilje, at denne Beslutning blev tagen. Det var sikkert

Hertug Hans Adolf og Statholderen i Hertugdømmerne, Grev Fre

derik Ahlefeldt, der begge var »svorne Fjender« af Hertugen af Got

torp, som salte deres Vilje igennem. Dermed aabnede de tillige det

Felttog, de vilde fore mod Grifl'enfelds Fornandlingspolitik. De vidste,

at den Fremgangsmaade, der Aaret forud val' bleven brugt mod Her

tugen af Gottorp, da den danske Regering tvang ham til Fonliget i

Rendsborg, var bleven misbilliget i Evropa og ikke mindst i

Frankrig. Ved hertil at føje et nyt aggressivt Skridt mod Hertugen,

vilde Misfornøjelsen forøges, og derved vilde der blive skabt nye

Vanskeligheder for Fredsforhandlingerne. Men det var ogsaa, hvad

Kongen ønskede.

Kongen havde bestandig villet fore Krig. fordi han derved

haabede paa at faa de tabte Provinser tilbage. Hofpartiet. som

kendte Kongens Ønsker, fordi han ikke lagde Skjul paa dem, blev

derved til et Krigspa rti, og det fandt selvfølgelig Støtte i Hæren.

Denne Støtte fik forøget Vægt fra det Øjeblik, da Hertug Hans Adolf

var bleven udnævnt til Overfeltmarskal. Allerede fra 1672 havde

han søgt at forrnaa Kongen til at erklære Sverige Krig, og efter
Rendsborgfor-liget havde han i et Brev til Griffenfeld udtalt som sin

Mening, at det gjaldt om »at slaa Sverige fuldstændigt til Jorden « .

Han stod saaledes som Krigens Talsmand, og fra det Øjeblik, han

blev Overfeltmarskal og fik daglig Adgang Lil Kongen, havde han saa

meget lettere ved at vinde Kongen for sine Anskuelser, som han i

Virkeligheden kun udtalte det, der var Kongens højeste Onske. Han

betænkte sig derfor heller ikke paa at optage Kampen med Gr-iffenfeld.
Det første Skridt var gjort den 10. Februar. Hovedslaget blev

ført den 17. s. M., og det blev vundet, thi paa denne Dag fik Griffen

felds Forhandlingspolitik Dødsstødet. Konseilsprotokollen oplyser

om, at Kongen paa denne Dag »efter adskillige og mange Del ibera

tioner « resolverede,

at der strax skulde sendes nogle tusinde Tønder Korn til Norge,

at Flaaden skulde strax i største Hast udrustes, saa at mindst

16 Skibe blev færdige inden 14 Dage, hvormed der skulde foretages

en Entreprise mod Gulland for at forhindre den svenske Flaade i

at løbe ud,

at del' skulde holdes et Korps paa 12-13,000 Mand rede til
Transport,

al del' skulde samles Skibe og Far-tøjer ti l denne Transport, og

at den skulde forberedes,
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at Gyldenløve skulde underrettes om Planen, for at han sam
tidig kunde gøre en Diversion,

at Defensionsskibe skulde krydse ud for Gøteborg, om muligt
støttede af 4, 3 eller 2 af de 15 hollandske Orlogsskibe, der skulde
del tage i Operationerne,

og at der kun skulde sendes Skibe til Elben, da det formentes,
at de Foranstaltninger, der alt var trufne sammesteds, ydede til
strækkelig Sikkerhed.

At det var Hertug Hans Adolf, del' ved denne Lejlighed satte
sin Mening igenueru, kan ikke være Tvivl underkaste t, thi Beslut
ningen er præget af den samme energiske Vilje, der fandt sit Udtryk
i Krigskollegiets Betænkning af 30. Januar, som skyldtes Hertugen.

Krigspartiet havde altsaa sejret, og Kongen var i den Grad be
tagen af Krigslyst, at han den 24, Februar rejste til Helsingør, hvor
han lod afstikke en Lejr til de 12-13,000 Mand, der skulde føre
Felttoget i Skaane, uagtet ikke en eneste af Hærens Afdelinger var
marchsfærdig eller kunde paaregnes at blive det i de første 2-3
Maaneder.

Hvad del' nu skete, maatte ske, thi det var en naturlig Kon
sekvens af Forholdene. Griffenfeld maatte styrtes, fordi det Maal,
han efterstræbte - at søge at vinde det Tabte tilbage ad Forhand
lingens Vej - stod i afgjort Modstrid med Kongens og Hertug Hans
Adolfs Krigspolitik. Derfor er del' heller ingen Grund til at tro,
at Griffenfelds Fald var en Frugt af en gennem længere Tid plan
lagt Sammensværgelse, og man har heller ikke været i Stand til
at finde Traaden i en saadan. Tingen var vistnok den: Hertug
Hans Adolf var en myndig Mand, del' ikke vilde finde sig i, at
hans Planer blev krydsede, og han frygtede den Indflydelse, som
Griffenfeld havde paa den karaktersvage Konge, selvom han i øje
blikket havde forstaaet at overvinde den . Griffenfeld havde i sin
Ærgerrighed og Pengegriskhed givet Vaaben nok, som man kunde
benytte imod ham, og derved blev det ikke vanskeligt at formaa den
krigslystne Konge til at give sit Minde til, at Griffenfeld skulde
arresteres og sættes under Tiltale. Arrestationen blev udført den 11.
Marts, da Griffenfeld efter Sædvane mødte paa Slottet for at forhandle
med Kongen, af Generalløjtnant F . Arenstorff. Samme Dag under
rettede Krigskollegiet Generalerne Baudissin og 'Valter samt Kom
mandanten i Giuckstadt, Oberst Bremer, om Arrestationen, dog uden
Angivelse af Grunden. Statssekretær Biermann meddelte Arrestationen
paa samme Maade til de danske Ombud ved de udenlanske Hoffer

7$
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og beordrede dem til fremtidig at sende deres Indberetninger direkte
til Kongen.

Dagen efter Arrestationen modtog Kongen de fremmede Afsen
dinge, til hvem han om Griffenfeld udtalte: »Ger r igh ed og Ærgerrig
hed har ødelagt denne Mand«. Han tilføjede, at han for Fremtiden
vilde være sin egen Minister. Men det skete ikke, thi efterat han
den 16. April havde udnævnt den tidligere Vice-Statholder i Norge,
Ove Juul, til Vice-Ka ntsler, udnævnte han den 13 . Maj Grev Frederik
Ahlefeldt til Rigets Kantsler. Det blev nu Hertug Hans Adolf, der
med Vaabenmagt skulde skaffe Danmark det tilbage, som Griffenfeld
havde villet erhverve ad Forhandlingens Vej , og det blev Grev Ahle
feldt, del' gennem diplomatisk Virksomhed skulde sikre Danmark
Erobringen.

Rustningerne var imidlertid blevne fortsatte.
I Januar var det bleven bestemt, at hvert Iufanter-iregimen t

skulde t[l·lle 8 Kompagnier li 107 Hoveder og 4 Garnisonskompagnier
il 100 Mand, saa at et Regiment, Staben iberegnet, korn til at tælle
1265 Mand. De 4 kongerigske nationale Regimenter, der i 1675
hver-t havde efterladt 8 Kompagnier, for-merede et Regiment af disse,
saa at der ialt var 2 sjællandske, 2 fynske og 4 jydske Infanteri
regimenter, men, da man manglede Mandskab, blev der ikke oprettet
Garnisonskompagnier. Mangel paa udskrevet Mandskab førte lige
ledes til, at man maatte komplettere de 2 jydske Regimenter, der Iaa

i Wismar, med hvervet Mandskab. LUtzens Regiment i Oldenborg
beholdt sin tidligere Styrke, og desuden blev der i denne Provins
oprettet et nationalt Infanteriregiment paa 8 Kompagnier under Oberst
Elibrecht.

Der blev given Obersterne Schønfeldt, B. Bulow, Bibow og
Martin Barthold Bemyndigelse til hver at hverve et Infanteriregi
ment, men de store Krav, som de bestaaende hvervede Regimenter
stillede til Erstatningsmandskab, bevirkede, at Hæren kun blev for
øget med et hvervet Regiment paa 12 Kompagnier under Oberst
Schønfeldt, og det led endda under saa store Mangler, at det ikke
kom til at optræde paa Krigsskuepladsen.

Infanteriet kom saaledes til at tælle:

Kongens Livregiment, Generalløjtnant Niels Rosenkrantz,
Dronningens , Generalmajor J . Schack,
Prins Georgs Regiment, Oberst Busch,
Overfeltmarskallens Oberst Brinck,
Weyhers Oberst Meldrum,
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samt Oberst Max Rosenkrantz's og Obersterne Degenfeldts, Stuarts,
Brerners og Schønfeldts Regimenter, hvilke alle var hvervede.

1. sjællandske nationale Regiment, Oberst la Haye,
2. Oberst Martin Barthold,
1. fynske Oberst Cicignon,
2. Oberst Bibow,
1. jydske Oberst Christoffer Schack,
2. Generalmajor 'Valter,
3. Oberst Ægidius Lutzow,
4. Oberst B. Bnlow,

og det holstenske , Oberst Vogt.
Ved disse Regimente,' var der foregaaet følgende Forandringer:

Prins Georg havde faaet Feltherrens Regiment efter Hans Schacks
Død, og Generalmajor 'Valler fik Kommandoen over 2. jydske natio
nale Regiment. Chefen for 1. sjællandske Regiment blev den 2. Maj
1676 udnævnt til Kommandant paa Kronborg og afløst af Oberst la
Haye. Da Oberst Wiumaack var død i Febr-uar og Oberst Harloff i
Marts, fik henholdsvis Obersterne Vogt og Stuart Kommandoen over
deres Regimen ter.

I Olden borg stod:
General Baudissins og Oberst Lutkens hvervede og Oberst Ell

brechts nationale Regiment.
Der var saaledes ia lt 22 Infanteriregimenter. hvoraf 11 hvervede

og 11 nationale.
HyLterregimenternes Antal blev ikke forøget, men det blev beo

stemt, at de saavelsom Rostjenesten skulde deltage i Felttoget.
Rytteriet bestod derfor af de samme 16 Regimenter, som findes

omtalt Side 43 . I Kommandoen var der foregaaet nogle Forandrin
ger. Oberst Grev Ditlef Rantzau, der kommanderede Livregimentet,
var bleven afskediget, og Generalmajor Meerheim blev den 16 . Marts
udnævnt til Chef for Regimentet. Chefen for 2. jydske Regiment,
Oberst Peder Juel, døde i Februar 1676 og blev efterfulgt af Oberst
J. Bulow,

Dragonerne forøgedes med et tredie Regiment, der blev dannet
af Duneans og Feltherrens Dragonkompagnier samt en Del Dragoner,
som Generalmajor 'Valter havde hvervet 1). Det blev kommanderet
af Oberst Trop. Oberst Grev Ditlef Ranlzaus Afskedigelse foran
ledigede, at Oberst Ramsted fik Kommandoen over hans Regiment.
Dragonerne talte saaledes ialt 3 Regimen ter,

I) U. S. Marts B. 1676. 384.
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Mand.25,000
8,000
1,500

ca.

Styrken for et Rytter- eller Dragonregiment blev fastsat til 510
Hoveder.

Feltartilleriet blev organiseret den 14. Marts 1676 og kom til
at beslaa af:

1 Stab paa 14 Hoveder,
1 Kompagni paa 1 Kaptajn, 2 Løjtnanter, 1 Stykjunker, 18

Konstabler og 18 Haandlangere,
1 Kompagni paa 1 Kaptajn, 2 Løjtnanter, 12 Fyrværkere, 4

Konstabler og 9 Haandlangere, og
1 Kompagni paa 1 Kaptajn, 2 Løjtnanter, 1 Stykjunker, 1

Hjulmager med 4 Svende, 2 Bødkere, 1 Skæfter, 1 Beslagmed med

4 Svende, 1 Grovsmed med 4 Svende, 1 Bøssemager, 1 Sværdfeger,
1 Saddelmager med 3 Svende og en Rebslager med 1 Svend.

Desuden organiseredes et Reservearlilleri paa 18 Kanoner og 2

Morterer.

l Marts var der bleven givet Bestemmelser for Ordningen af
Hærens Træn. Efter disse skulde hvert Kompagni, uanset Vaaben
arten, medføre 1 Rustvogn, 1 Proviantkærre og ] Marketendervogn,
og hver af Regimentsstabene 6 Rustvogne. Af disse skulde 2 beo

nylles af Obersten, 1 af Oberstlojtnanten, 1 af Majoren, 1 af Regi
mentskvartermesteren, Auditøren, Adjutanten og Vogn mesteren samt

1 af Fellskæreren og hans Medhjælpere.
Hærens Styrke udgjorde

Fodfolk
Rylleri .

Dragoner
Mand.34,500Ia lt .

foruden Generali tetelog Artilleriet.

Saa længe den svenske Flaade ikke val' sluuct, og saa længe
del' ved GøtebOl'g laa en svensk Eskadre, del' kuride ga u til El ben,
ansaa man det nødvendigt at holde henved 15,000 Mand tilbage som
Besætningstropper i Fæstningerne og til Forsvar imod Landgange.
Desuden blev General Carl Arenstorff ansat som kommanderende
General i Jylland, Slesvig, Holsten og Meklenborg, og i en Insti-ux
af 21. April blev det paalagt ham at modvirke Landgangsforsøg og
hævde Besiddelsen af Wismar, Generalmajor- V/a ILe l', del' havde

beholdt Kommandoen i denne Fæstning, blev den 25. Marts udnævnt
lil Generalguvernør,

Da Flaaden skulde løbe tidligt ud, og, da den skulde go/'e
Forsøg paa at bemægtige sig Gulland, maatte der først sØl'ges for de
Landgangstroppei-, den skulde have om Bord. Oberst Martin Barthold,
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del' kommanderede 2. sjællandske nationale Infanter-iregiment, skulde
føre Kommandoen over disse Ti-opper. De kom til at bestaa dels af
Kompagniet, af Oberstens Regiment, dels af en kombineret Bataillon
fra forskellige Regimenter under Maj Ol' Bilenberg af Kongens Liv
regiment, og endelig af Kompagnier af Oberst B. Bulovs jydske
nationale Regiment. Barthold og Bilenberg stilledes allerede den 28.
Marts til Raadighed for Admiral Niels Juel, del' skulde kommauder-e

Eskadren . Styrken toges af Besætningsafdelingei-ne og udgjorde ialt
1500 Mand.

Derefter gjaldt det om at organisere den Styrke, del' skulde fore
tage Landgangen i Skaane. FOl' at faa den tilvejebragt maatte man
i betydelig Gl'ad formindske den Troppestyrke. del' i Decembec 1675
var bleven efterladt i Moklenborg. Allerede i Januar Maaned be
gyndte man dermed, og i Maj val' den reduceret til Walters og Chri
stoffer Schacks Infanteriregimenter, Livregimentet til Hest, Rauchs ")
Dg Geweckes Rytterregimenter samt Ørtzens Dragonregiment. tilsammen
henved 4000 Mand. Disse Tropper, saavelsom de 2500 Mand, hV01'·
med General Baudissin skulde operere i Bremen, horte til Operations
styrken, og man gjorde derfor Regning paa at kunne begynde Felt
toget i Skaane med henved 13,000 Mand, saa at hele Operations
styrken beløb sig til 19,500 Mand og Besætningsstyrken, sum omtalt,
til 15,000 Mand. Skulde det vise sig nødvendigt, kunde man yder
1igere forstærke den skaanske Hæl' ved at formindske Styrken i
Meklenborg, og, naar Bremen val' erobret, hvad man ventede at
ville ske indenfor en kort Tidsfrist, kække en Del af Baudissins
Tropper til.

Rytterregimenterne, del' skulde til Skaane, fik den 11. Api-il
Ordre til at gøl'e sig rede til Opbrud, men Fodfolket blev først færdigt
til at marchere imod Slutningen af Maj Maaned, da det ikke fik de
Artilleri- og Trækheste. det behøvede, før i den sidste Halvdel af
nævnte Maaned. Derefter begyndte Troppekoncentrationen, saa at
alle de Afdelinger, del' skulde med, overførtes Ira Jylland, Fyn og
Laaland til Sjælland. Derpaa koncentreredes hele Styrken i en Lejr,
der val' slaaet mellem Kongens Lyngby og Dyrehaven. Fodfolket
rykkede ind i Lejren den 5. Juni, og den følgende Dag fulgte Rytte
riet efter,

I) Rauchs Regiment skulde have været opløst og fordelt mellem Liv
regimentet eg Geweckes Regiment, fordi Oberst Ranch var bleven sat under
Tiltale som skyldig i at have ødelagt sit Regiment. Men General C. Aren
storffs Forbøn reddede Obersten.
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MC'n paa delle Tidspunkt var man endnu ikke ftCI'dig med For

beredelser-ne til al overfere Hceren til Skaane,
Kongen havde som omtalt a llererle i Feln-uar Manned været i

l lelsi ngøl' og tru ffet Bestem nielser om eu Leji-plads for don skaanske
Hær, fa rd i han vilde have, al den skulde overføres paa den korteste
Linje, Ii-a II elsingor lil Helsi ngborg. Senere blev del' nedsal en

Kommission bcstaaenrle af Generalløjtnant F. Arr-nstorff og Admiral

Hadsten for al fremsætte For-slag om Overforslou. Delle blev den

18. Apr-il indsendt til Overfeltmarskallen, men han u-udrede del.

Forslaget gik ud fra Helsingør som I ndskihningspu nkl, men

Hertug l Ians Adolf fandt, al delle Punkt havde alt 1'111' StUI'P Maugler,
og derfor foreslog han al ombytte del med Kjuhon ha vn. Efter FOl"

slagel skulde Fodfolket indskibes paa Oi-logssk iho, meu , da Flaadeu

skulde benyttes til at opretholde Herredørmnot paa Søen, vilde l Ici

lugen ikke svække den, og det saa meget ruiurh-o som Fodfolkr-t g'odl

kunde benytte andi-e Fartojer, naar man kun sørgede for al skalfp

dem lil Veje, ~l Overforslen maatte du-kkes VHI' en Selvfulgf', iueu

dertil urerite han kun al hehove el IlIinc1I'I' Antal Orlogsskibe. Endelig'

fastsatte Forslaget el bestemt Laudgangspu nkt, men heller ikke dC'1

vilde Hertugen gaa ind paa, da han fandl rlet l'igtigcI'e al lade Valget

a f1w'n gf' af Tid Og' Furhold . II el'tll~pnS Ændr-i ngCl' fa nrlt Kongr-ns

Billigel se.

Don J2. ~Iaj udsoudtes ord 1'('1' li l Stiftamtmu-ndene ]Jaa Sjrul ln ml,

i Fyn ug paa Laugr-lnud, sand til Ovt-ighedon ]Jaa Læsø' om U fUl "

luvet a l sende alle Skibe ug Fartojor, stui-e SOIlI smna, til Kjuhouhuvn,

fUl' al de kunde benyttes ved Ovr-rf'orslou af 'I'ropperric l.il Sknn n«.

Da man desuagtet ikke fik, hvad IIlHlI IIC'lIm'('(lC', beordredos GC'lI('I'al

Cai-l Aronstcrff deu 13. Juni til snarost iuu ligt al. supplere de Fa 1"

["jel', man havde faaet, med alle dorn, (1<'1' fanrllC's i Nyblwg, Knlu nd

b(Jl'g, Ko l'S Øl' og i Sestæder-ne paa Sj ælland o~ FYIl. SOIlI F'olgC'

heraf var det først heniruorl Juni Meaneds Slutning, al uran fik

samlet Transportflaaden.
FOl' al for-hindre, al man i Sverige korn til Kundskab 0111, hvad

del' fOl'rgik paa Sjælland, hl ev i Marts alt Samkvem forbudt. Kun

Postbaaden, del' gik mellei» l Ielsingør og Helsingborg, maalle over

/'IJI'C Breve, (log kun fra Kongehuselog den engelske Afseudirig i
Kjohr-n havu og under stru-ngt Tilsyn af Kommandanten paa KI'onlJOI 'g .

Den 26 , Maj fik samtlige Højstkomrna ndci-eurle Meddelelse om,

al r1en svensk!' Flaade var IlJhC'1 i Søen,

Medens del ' r-ustedes i Danmark, havde ogsaa Sverige forberedt

sig paa den forestaaende Kamp. Vel havde de su"gelige Udsigter,
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hvor-med Aaret 1675 gik lil Ende, bragt Cad XI til Tanken om at
sige sig løs fra Forbundet med Frankrig for derved at, faa Fred,
men Tanken kom ikke til Udførelse. Derimod havde Kongen mod
Aarets Slutning sagt Tilnærmelse til Holland for at for-hindre den
hollandske Flaade i at forene sig med den danske. Heller ikke
(lette Maal naaede han, men Underhandlingerne førte til det mærke
lige Resullat, al, uagtet begge Magter stod i Krigsforhold til hinanden,
sluttede de dog en Handelstraklal i December 1675.

Sverige vat ' lige som Danmark gaaet ind paa En glands Forslag
om Sammenn-ædelsen af en Kongi-es i Xijmwegcn, og Ben gt Oxen
stjerna " a l' udset til at møde paa den SOIlI Afsending. Men, da ingen
vidste, naar Kongressen vilde blive samlet, og endnu mindre, om den
"ilde føre til el Resultat, maatte man forberede sig til den fore
staaende Kamp.

Carl XI udnævnte derfor Rigsraad Lorentz Creutz til at sørge
for Flaadens Udrustning og Rigsraad Baner til Præsident i Krigs
kollegiet. Begge var dygtige og alvorlige Mænd, men deres Virk
somhed lammedes paa Grund af uafbrudt Pengemangel og tillige paa
Grund af Forholdene. Thi, hvad kunde det nylle, at de vilde støtte
Kongen i hans Iver for at fremme Forsvaret, naar han som de kun
mødte Lunkenhed og Splid . Man var i Stockholm uenig om alt og
hestilte ikke andet end gensidig al rive ned paa hinanden, saa at
Feuqu ieres den 26. Januar 1676 skrev til Minister Pomponne: »En
hver beskæftiger sig i Stockholm med at holde lange Taler om Kri
gens Anliggender, men ingen tager sig alvorligt af dem. Forestil
Dem et Skib uden Styrmand, og paa hvilket Matroserne har mere
Lyst til at styrte hinanden i Havet end til at tage sig sammen. Saa
ledes er Tilstanden i Sverige«.

Ved Aarsskiftet opholdt Carl Xl sig i Vennersborg, bestandig
ventende paa, at Frosten skulde muliggøre et Angreb paa Norge.
I Jan ua r frøs det stærkt; Angrebet blev besluttet, saaledes at Kongen
skulde føre Hovedstødet, og for at aflede Opmærksomheden skulde
Oberst Erik Dahlberg føre et Skinangreb, Dahlberg rykkede frem,
naaede den 24. Januar Edda Skanse, passerede den 26. den norske
Grændse, ankom den 27. foran Kongsvinger, tog en Tegning af
Fæstningen og "endte tilbage. Men nu var Frosten ophørt, saa at
Hovedangrebet maatte opgives.

Gyldenløve havde iøvrigt trukket sine Tropper sammen for at
afværge Svenskernes Angreb, ja han tænkte endog paa at at gaa an
grebsvis til Værks, men Tøvejret standsede ogsaa hans Operationer,
og han lod derfor sine Tropper aller gaa i Kvarter.
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Da Fora året begyndte at nærme sig, maatte Carl XI forberede
sig paa, at de Danske vilde gore Landgang i Skaane. For at af
værge dette maatte Provinsen sættes i Forsvarsstand, og Flaaden
snarest muligt gaa til Søs .

Guvenøren i Skaane, Feltmarskal Fabian Fersen og Oberst
Erik Dahlberg fik Ordre til at ordne Forsvaret i Skaane. Den Hær,
der skulde bruges dertil, skulde først skabes, men den Højstbefalende
va r designeret.

Simon Gundel Helmfelt var født i Stockholm den 26. September
1617 og traadte i 1641, efterat ha ve studeret 8efæstningsvæsnet i
Holland, ind i den svenske Hær. Han tjente i denne med en saa
dan Udmærkelse, at han ved Slutningen af Trediveaarskrigen var
Oberst og i 1656, efter et glimrende Forsvar af Riga, Feltmarskal.
Som saadan havde han ført Kommandoen i Sveriges tyske Provinser :
men Familjesorger og Følgerne af Saar havde ved Krigens Udbrud
i 1675 kastet ham paa Sygelejet i Hamborg. Den danske Regering.
der havde faaet Underretning herom, søgte at forhindre ham i at
komme til Sverige. Desuagtet lykkedes det ham at naa hjem over
England, og Kongen gav ham strax Kommandoen over den Hær,
der skulde dannes i Skaane.

Den 29. Februar begav Carl XI sig fra Vennersborg til Stock
holm, hvor han ankom den 8. Mads. Foreløbig havde han befalet,
at Flaaden skulde overføre Tropper og Levnetsmidler til Stralsund,
besætte saavel Gulland som Skaane mod Landgang samt føre Rytteri,
for hvilket der var mindre Brug i Pommern, til Sverige. En mindre
Eskadre under Admiral Erik Sjøblad, der laa ved Geteborg. skulde
gaa til Elben for undsætte Fæstningen Stade.

Kort efter Kongens Ankomst til Stockholm traadte Rigskantsler
de la Gardie tilbage efter eget Ønske og blev udnævnt til General
guvernør over Vestgøtland, Bohus og Værmeland . Forholdene var
voxede ham over Hovedet, men han vilde ikke erkende, at det var
Følgen af hans Misregering, og derfor skrev han, at der i Landet
raadede »en almindelig Desparation, Arrighed og Ondskab, der havde
angrebet Legemet og nærmede sig Hjærtet«.

Kongen stod saaledes uden den Raadgiver, der gennem en Række
af Aar havde øvet den afgørende Indflydelse paa Sveriges Politik, og
han skulde nu raade sig selv. Han var kun 20 Aar, men Begiven
hederne havde røvet ham hans Ungdom og til Erstatning givet ham
et Tungsind, der næsten gjorde ham menneskesky. Desuagtet vilde
han se alt med egne øjne og rejste derfor uafbrudt fra Sted til andet,
saa at man næsten aldrig vidste, hvor han var, Befolkningen saae
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til med Bekymring og Uro. Den forstod ikke Kongen og anede ikke,
at alle hans Tanker kun kredsede om at finde Midler til Fædre
landets Frelse; thi, hvor mørkt det end saae ud, bevarede han be
standig Haabet.

I April fik Kongen Meddelelse om, at Flaaden vilde gaa i Søen.
Kongen besluttede derfor at arbejde paa at ordne Forsvaret til Lands
og rejste først til Vennersborg, hvor han ankom den 29. April, netop
samme Dag, som Flaaden forlod Dalarø.

Eftarat Kongen havde ordnet Forsvaret af Vennersborg. rejste
han paa Inspektion af Fæstningerne, og den 22. Maj naaede han
Malmø, der var bestemt til Samlingspunkt for den Hær, der skulde
afværge Landgangsforsøg, førte imod Skaane, og hvis Afdelinger var
undervejs.

Men paa dette Tidspunkt var Krigen alt begyndt til Søs.



Operationerne ti I Søs.

a. Erobringen af Gulland. l)

Efter Bestemmelsen skulde der afgaa en Eskadre paa 16 Orlogs
skibe fra Kjøbenhavn for at erobre Gulland under Niels Juel. Men
Eskadren kom kun til at tælle 8 Linjeskibe, 5 Fregaller, 2 Brandere,
2 Galioter og 3 mindre Skibe med ialt 628 Kanoner. Den lagde ud
paa Strømmen den 28. Mads, men en Grundstødning paa Amager
forsinkede Sejladsen noget, Flaaden sejlede først til Rygen . Der
blev foretagen en Landgang ved Hallensee, hvorved der blev tagen
en Del Kvæg. Derimod maatte en Landgang, der forsøgtes ved Wit
tow, opgives, og haardt Vejr, som derpaa indtraadte, tvang Flanden
til at gaa til Bornholm.

Den 22. April om Aftenen og i stille Vejr opdagedes to svenske
Orlogsskibe mellem Bornholm og Hanø. Den følgende Morgen satte
Niels Juel efter dem med sine hurtigste Sejlere, Svenskerne 
.Carlshamn« (50 K.) og »Charitas« (30 K.) - søgte at undtly. Da
det ikke lykkedes, salte Skibscheferne dem paa GI'IIIld, stak dem i
Brand og lod Besætningen søge Land i Baadene. Saasnart de danske
Skibe opdagede delle, satte' de bemandede Baade i Søen for at naa
de svenske Skibe, inden Ilden greb for stærkt om sig. Det lykkedes
derved at erobre »Charitas«, men »Carlshamn e brændte.

Da Niels Juel ad forskellig Vej havde faaet Efterretninger, der
tydede paa, at Erobringen af Gulland kunde lykkes, styrede han mod
denne ø. Den 28. April kastede han Ankel' ved Carlsøerne i Nær
heden af Visby.

Besætningen paa Gulland talte 600 Mand under Kommando af

') Manuskript I . Nr. 4/1676 .
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Guvernøren, Gabriel Oxenstjerna. Oberst Michael Schultz var Kom
mandant paa Slottet Visborg, der ligger ved Visby.

Den 29. April landsattes Oberst Martin Barthold under Dæk
ning af Skibenes Kanoner paa Klinteholm. Den svenske Guvernør,
Oxenstjerna, havde samlet sine Tropper ved Landgangspunktet, men,
da de led meget af Ilden fra Skibene, mødte Barthold kun svag Mod
stand, hvorpaa de svenske Tropper gik tilbage til Visby. Nu strøm
mede Befolkningen fra Gulland, der havde bevaret Kærligheden til
Danmark, til, og kørte Landgangstropperne den 30. April til Visby,
hvor Borgerne aabnede Portene for Befrierne. Den svenske Besætning
trak sig tilbage til Slottet. Niels Juel havde samme Dag lagt sig ud for
dette, og den 1. Maj lod han Schoutbynacht Peter Morsing med .Gylden·
løve « (56 IC), »Delrnenhorst e (46 K.) og • Havfruen. (30 K.) beskyde
Slottet. Ilden blev besvaret med stor Kraft, men desuagtet sendtes en
Tambour til Kommandanten for at opfordre ham til at dagtinge. Mod
Forventning gik han ind derpaa, og endnu samme Dag sluttedes
Overenskomsten. Besætningen fik Ret til at afmarchere med flyvende
Faner og tændte Lunter og blev forsynet med Proviant, til den naaede
Kairnar eller en anden svensk By. Paa Slottet fandtes 39 Kanoner
og betydelige Forraad af Ammunition, men næsten ingen Levnets
midler. Niels Juel blev den 9. Maj udnævnt til Guvernør over Gul
land. Den 23. Maj blev Oberst "Ma rtin Barthold ansat som Højst.
kommanderende paa Øen, og Major Bilenberg som Kommandant paa
Visborg, der fik en Besætning paa 529 Mand.

b. Kampen ved Ystad. l)

Samme Dag, Landgangen fandt Sted paa Gulland, løb den
svenske Flaade ud fra Dalarø; men Grundstødninger og Vindstille
forsinkede den. Den korn mandersdas af Rigsraad Lorent? Creutz og
talte 27 Linjeskibe. 13 Fregatter, 11 Brigger og Galioter og 4 Bra n
dere, ialt 55 Skibe med ca . 1100 Kanoner og en Besætning paa
henved 12,000 Mand. Den var delt i 4 Eskadrer af omtrentlig
samme Størrelse. Creutz førte, foruden Overbefalingen, tillige en af
Eskadrerne fra »Stora Kronan e (126 IC). De andre Eskadrechefer
var Admiral Uggla paa »Sværdete (96 IC), Admiral Johan Bæhr paa
»Nyckelnc (86 IC) og Admiral Johan Borgenstjerna paa »Victoria«
(80 K.).

Flaaden led af mange Mangler. Størstedelen af Besætningen

1) U. S. Maj 1676. 870 og 872, og Manuskript I . Nr. 7/1676.
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var usøvant, og en Mængde af Officererne var kun daar-ligt i Stand
til at røgte deres Kald. Men Hovedmanglen var dog, at Lorentz
Creutz, der var en gammel Mand, var fuldstændig blottet for Krigs
erfaring. Han havde tidligere været Landshøvding, og derefter val'
han bleven Rigsraad . Hans administrative Dygtighed havde sat ham
i Stand til at udruste Flaaden, men han havde aldrig tænkt sig al
skulle kommandere den, og det var kun, fordi ingen anden vilde
paatage sig Ansvaret, at han blev nødt dertil.

Creutz var kommen for sent til at kunne forhindre Gullands
Erobring, men, da han den 6. Maj fik Efterretning herom, samlede
han hele Flaaden. Vindstille og kontrær Vind standsede dog Ope
rationerne, saa at Flaaden først den 19. Maj kunde lette for at søge
Niels Juel.

Juel havde udsendt »Den hvide Falk« for at skaffe Efterretnin
ger om den svenske Flaade. Selv afsejlede han den 4. Maj fra Visby.
Det udsendte Skib bragte ham Melding om, at den svenske Flaade
val' løben ud med 40 Sejlere. Da han, som han siger i sin Beretning,
»ikke turde hazardere Hans Majestæts Elaade« , maatte han vende om.
Daarligt VejI' fode ham den 6. Maj til Carlseerne, hvor han benyt
tede Tiden til at ordne Forholdene paa Gulland. Han krydsede saa
ved Gulland, indtil Admiral Jens Rodsten stødte til ham den 19 Maj
mod 5 Orlogsskibe, 2 Brandere og 2 Galioter. Hans Eskadre gik
derved op til 18 større Skibe, og med dem krydsede han mellem
Bo1'11 holm og den svenske Kyst.

Den 24. Maj kom Juel til Kundskab om, at den svenske Flaade
var i hans Nærhed med 49 Skibe, men han saae den Ikke. Først
den følgende Dag kom begge Flaader i Sigte af hinanden. Skønt
Niels Juel saae Fjendens Overmagt til Luvart, vilde han dog ikke
vige. Han holdt tæt op til Vinden, i Haab om at den skulde
blive gunstig. Da han havde faaet Fjenden 1 Mil til Luvart, vendte
han, og derved lykkedes det at afskære en Del af Fjendens Skibe,
men indtrædende Mørke forhindrede ham i at udbytte Fordelen . Den
næste Morgen saae han atter den svenske Flaade, men nu lalle han
kun 45 Sejlere. Han vendte strax, og det kom til Kamp. Men
Fjenden holdt sig til Luvart, saa at Juels Skibe ikke kunde komme
ham nærmere end paa Kanonskude Afstand. Juel vendte derfor
paany, og denne Gang kom han saa nær, at Fjenden maatte holde
Stand . Der udviklede sig saa en Kam~, der varede fra KI. 6 Morgen
til KI. 3 Eftermiddag, men der opnaaedes intet, fordi - siger Niels
Juel - »det ej var Fjendens Alvor sig med os at ville indlade«.
Svenske Kilder beretter, at det ikke var Creutz, der var Aarsag i, al
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det ikke kom til en alvorlig Kamp, men at det skyldtes Admiral
Bæhr, der forholdt sig fuldstændig passiv med sin Eskadre. Da
Niels Juel saae, at der intet var at udrette, trak han sig ud af Kam
pen og sej [ede til Falsterbo. Under Kampen var det Iykkecles at
erobre den svenske Galiot »Kong David« , Den svenske Flaade satte
Kurs paa Trælleborg, hvor den gik til Ankers.

Niels Juel gjorde strax Indberetning til Kongen, der den 27.
Maj befalede ham al blive liggende ved Falsterbo, indtil han kunde
faa Hjælp af Flaadens Skibe, for at det ikke skulde faa Udseende
af, at han retirerede. 1)

Kampen var foregaaet i Nærheden af Ystad, og Carl XI havde
overværet den som Øjenvidne fra et Kirketaarn. Han betragtede den
som en Sejr for sin Flaade Men den 27. Maj kom Creutz iland for
at klage over, at flere Officerer ikke havde gjort deres Skyldighed.
Kongen befalede, at Admiral Bæhr og en Kaptajn, der især havde
kompromitteret sig, skulde sættes iland, fængles og tiltales for Retten .

Angribe Niels Juel ved Falsterbo vilde Creutz ikke indlade sig
paa . . Han afholdt derfor et Krigsraad, der bestemte, at den svenske
Flaade skulde krydse i Østersøen, undsætte Pommern, og, hvis det
var muligt, generobre Gul\and, men navnlig skulde den søge at an
gribe den danske Flaade, saasnart del' bod sig en gunstig Lejlighed
dertil.

Den 30 . Maj stod den svenske Flaade udefter fra Trælleborg ;
men nu havde Forholdene forandret sig.

c. Slaget ved Øland. 2)

Generaladmiral Tromp, der den 7. Maj var sejlet fra Texel med
12 Orlogsskibe, var kommen til Kjøbenhavn. De danske Skibe, der
var blevne sidst færdige, løb ud, og Tromp tog nu Overkommandoen.
Han hejsede sit Flag paa Linjeskiloet »Ch ris tia n us Ve (86 IC) , gik
til Søs den 27. Maj og forenede sig med Niels Juels Eskadre.

Den forenede Flaade talte 36 Orlogsskibe med ca . 1700 Kanoner,
1) Brandere, 4 Snaver og 3 Gal ioter, Den blev delt i 3 Eskadrer.

1. Eskadre. Admiral Niels J uel paa Flagskibet • Kurprinsens
(76 K .) talte 8 Linjeskibe og 4 Fregatter med ialt 516 Kanoner samt
2 Brandere og 3 Snaver.

' ) Koncepter Søetaten vedrørende 1676.
~ U. S. Juni 1670. 994 og Manuskript I. Nr . 14/1676.
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2. Eskadre. Generaladmiral Tromp paa Linjeskibet »Christianus
V« (86 IC) talte 9 Linjeskibe. hvoraf 2 hollandske, og 4 Fregatter,
hvoraf 1 hollandsk, med ialt 630 Karioner samt 2 Brandere og 2
Galioter.

3. Eskadre. Admiral Allemande paa Flagskibet »Delft« (62 K .)
talte 8 hollaudske Linjeskibe og 3 Fregatter, hvoraf 1 hollandsk, med
ial t 546 Kanoner, samt l Brander, l Galiot og 1 Snav.

Creutz sejlede den 30. Maj langs Kysten af Bleking. Da Tramp
samme Dags Morgen passerede Falsterbo med S. V. Vind, fik han
den fjendtlige Flaade i Sigte og fulgte efter. Om Eftermiddagen
blæste Vinden frisk af S. S. O. Creutz, som dengang val' til Luvart
for Tramp, forcerede Sej ladsen, og den danske Flaade vandt ikke
langt ind paa den svenske.

Natten igennem forfulgte Tramp under et Pres af Sejl, men, da
Morgenen kom, var Svenskerrie ude af Sigte, fordi Creutz om Natten
havde taget en anden Kurs.

Creutz passerede Bornholm den 31. Maj ved Middagstid, og
Skibene havde faaet Befaling til at søge at naa forbi Ølands nordre
Odde. Men nelop paa samme Tidspunkt havde Tramps lette Sejlere
opdaget Svenskerne, og Trom p jagede n u efter med hele Flaaden.
Ved Solens Nedgang passerede T'romp Ærtholmene.

Om Natten blæste det op .
Den 1. Juni ICI. 8 Formiddag passerede den svenske Flaade

01ands sondre Odde og gik saa osLenom Øen for at naa den nordre
Odde og derved komme ind i Skærgaarden. Men nu kom '1'1'01111'
nærmere og nærmere ind paa Modstanderen. Svenskerne holdt Bide
vind og satte alle Sejl til, men det blæste op til Storm fra V. N. V.
med svær Søgang, saa at Storraaerne paa 2 af LinjeskiLene og
Merseraaen paa et tredie gik over Borel. Klukken mellem 10 og 11
havde Tramp riaaet den svenske Flaade, saa at den maatte optage
Kampen.

Bjøt-lin fortæller, at Admiral Uggla ansaa det for I'ettest at gøre
et Forsøg paa at gennembryde Tramps Linje, og derfor gav han Sig
nal til at vende mod Fjenden . Men dette støtter sig kun til Ud
sagnet af en enkelt Mand, Creutz's Flagkaptajn, og man kan ikke
antage, at Uggla paa denne Maade vilde gribe ind i sin Chefs Kom 
mando. Den Skæbne, der ramte Ugglas Skib under Vendingen,
taler desuden derimod . Sikkert el' det, at Creutz gav Signal til at
"ende mod Fjenden. Men hans Flagkaptajn traadte øjeblikkeligt til
og gjorde opmærksom paa, at da s Stora Kronan« var meget rankt
bygget, stod man Fare for, at der vilde ske en Ulykke. Desuagtet
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fastholdt Creutz Befalingen. Da Stykportene paa de nederste Batterier
var aabnede, og Kanonerne ikke surrede, ilede Flagkaptajnen ned for
at faa dette ordnet, men, inden han fik Tid til at give de fornødne
Befalinger, vendte Skibet. Vandet strømmede nu ind gennem de
aabne Stykporte. og Kanonerne, der stod til Luvart, rullede ned i
Læsiden. Flagkaptajnen styrtede strax op paa Dækket og raabte :
»F or Guds Skyld! Stryg Sejlene og lufle Men det var for sent.
Skibet krængede mere og mere, og dets Besætning løb rundt i den
største Forvirring. Efter et Øjebliks Forløb kuldsejlede det stolte
Skib. Under Kampen var det kommet i Brand; Ilden bredte sig
mere og mere, og pludseligt hørtes et forfærdeligt Drøn: »Stora
Kronan e var forvandlet til Vragstumper. Af Besætningen, der skal
have talt 800 Mand, reddedes 2 Officerer -- deriblandt Flagkaptajnen
- og 38 Mand. Da Skibet begyndte at krænge, saae man Creutz
holde sig fast' i et af Vanterne, men Vandet steg ham snart op til
Halsen, og han døde, inden Skibet sprang i Luften.

Tramp havde selv vendt sig med »Christianus Ve mod »Stora
Kronan e , men han havde kun faaet Lejlighed til at gøre nogle faa
Skud, da Skibet sprang i Luften.

Admiral Uggla var med »Sværdetc kommen saa nær paa »Stora
Kronan e , at han var paa Veje til at støde sammen med det. For
at frelse sit Skib søgte han derfor at vende med Vinden , men derved
gik hans Stormast over Bord, og Skibet drev nu for Vind og Vove.

Da de svenske Skibschefer saae Uggla vende med Vinden, mente
de, at det var en Tilkendegivelse, der gjaldt dem, og de søgte derfor
a t kom me bort.

Tramp havde vendt sig mod »Sværdet«. Men dette Skib blev
sekunderet af »Neptlln lls e, »Hjeronimuse og »J er-nvægten «. Da Niels
.Juel saae dette, kom han til Hjælp med »Kurprinsen «. Kampen
blev liaard. »Chris tia nus Vc kom 2 Gange i Brand, men »Sværdetc
mistede de 2 Master, det endnu havde tilbage. Tramp skr-iver i sin
Rapport, at Kampen varede 3 Glas (o: 1~ Time), da »stl'Øg han
(o: Uggla) Flaget og bad om Kvarter, hvilket han sanvel ved sin
Tapperhed som ved sit heltemodige Forsvar havde fortjent, hvorfor
jeg ikke alene tilstod ham dette , men endog sendte min Chaloup om
Bord for at hente ham e , Svenske Beretninger (Carlson 481 og
Bjørlin 81) fortæller, at Uggla ikke strøg Flaget. Men el' der end
Uenighed i denne Henseende, saa el' der dog Enighed om den Kata
strofe, som nu indtraf. En hollandsk Brander nærmede 'sig »Sværdetc.
Skønt man fra dansk Side raabte til Branderen, at den skulde holde
sig borte, lagde den dog til ved Skibets Agterdel, og hurtigt tændtes

N . P. Jensen : Den skaanske Krig. 8
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Skibet. Ugglas Officerer- opfordrede ham til at forlade dette, men

han afslog det. Pludselig hortes et forfærdeligt Brag, en Ildsøjle

hævede sig mod Il inilon : »S vo' I'det c havde delt Skæbne med »S tora

Kronen e . Af Besætningen, del' udgjorde 650 Mand, frelstes kun 50.
Uggla holdt sig nugen Tid over Vandet paa en Haa, men han maatte

slippe den. fa rd i han sandsynligvis et' bleven sam-et, da Skibet spl'ang

i Luften, og Bolgerne lukkede sig over ham, Efter svenske Beret

niuger val' Klokken den Gung 4; Tromp angivr-r i sin Rappor-t, at

Klokken val' 6, men Svenskerne synes at have Het.

Touren korn nu til Sekundanter-ne, »Noptuuus« (I~4 K .) og ».T e m 

væglen « (50 K .) blev æntrede, kun »Lljerouim us e sln I' hort. Dornred

hørte Kampen op, men Niels Juel forfulgte nu-d sin Eskadre og

erobrede derved en Fregat,
Tronip arigiver- ikke Flaadens Tab, nu-u berettor kun 011I

Tabet paa Admiralskibet. lIans Flagks ptaj n s hensov paa Ærens
Senge; en anden Kaptajn, hvis udviste Mod havde foi-tjeut r-n bedre
Skæbuc e mistede sin højre Arm, og Kaptajnen for Suldalesken et

Uje. Dr-sudan mistede Skibet henved 100 Døde ug Saarede .
Den slagne og splittede svenske Fluarle sogte ind i Sko-rgaa rden,

IIIPn urisu-de endnu 3 Skibe, del' korn paa Grund, ug et af dem

snuk, Dermerl val' tipn svenske Flaatle sat ud af Virksomhed i det

Aur. Den hu vd« tuistr-l II (lI'logsskiIH' og over 4200 MaJId Dørle,
Snarede ug Fuugu«. Iliandi 111'111, dPI' faldt, val' .1PI' ingen, hvis Tab

gjol'de saa dybt et Indtryk SOIIl Admir-al Ugglas, thi man saal' i IHlIII

Svei-iges Frcmtidshauh SUIII lTnadous Admiral.

Hvad del' val' tilbage ar den sv ensko Fluud», sam ludes 2i Mil

fra Dalai-ø, men i en saa ynkclig Foi-futuing, at man gl'lll'rl( . ved

Tanken om, at del' fra den danske Flaade skulde hl ive fOl'plagen en

Landgang med 2-3000 Mand. Hvis TI'on'l' val' f'ulgl 1'1'11'1', knude

delle være skel, men han søg te Kjogo Bugt IIIl'd dl' 2 Eskud rcr, sum

han ski-iver i sin Rapport, »i Forventning af Kuugr-ns Bill igelse e.

Ni els Juel forfulgte derimod paa egen Ilaand ug Iorst, da hall saae,

at han val' ene, vendte han om og sejlede til Bo 1'11 holm , del' af

'I'romp val' bestemt som Samlingsplads. Da han ikke fandt Flaaden

hel', maatte han soge den.i Kjøge Bugt.

Den 19. .Tuni fik Troiup Befaling til at gUI'e en Diversion mod

Ystad eller Cimln-isha mu for at Iora n ledige de svenske Ti-opper, dm'

stod i Skaaue, til at dele sig, Undervejs skulde han soge at be

nltt'glige sig de svenske Sk ihe, del' VUI' tycdo ind mel lem Sku -rene

og sende 5 Orlogsskibe til Kjobenhavn, for at Ile dr-rf'ru kuudr- afgaa

til Gotoborg, Kontrær Vind gjorde det i ruidlurtid umuligt for 'I'rump
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at udføre Diversionen, og, da han den 23, Juni gjorde Indberetning
herom Lil Kongen, fik han Tilladelse til at demonstrere, som han
syntes bedst.

Sejren ved Øland fejredes i Kjøbenhavn ved, at del' blev afholdt
Takkegudstjeneste og skudt victoria fra Voldene, og der val' Grund
til Glæde, thi den svenske Flaade kunde nu hverken hjælpe Pommern
eller Rygen eller for-hindr-e den danske Hæl' i at blive overført Lil
Skaane. Kongen besøgte Flaaden den 20. Juni og takkede den for
Gulland og Øland.

Carl XI modtog den 7. Juni i Malmø Efterretningen om den
Ulykke, der' havde ramt hans Flaade. Han bar' Modgangen med en
Ydmyghed og en Resignation, del' gjorde ham ÆI'e. Han gav vel
Befaling til, at Flaaden atter skulde gaa til Sos, men de Indberet
ninger, han modtog, overbeviste ham oru, at det val' umuligt. lIan
nedsatte da en Kommission, del' skulde undel'søge Officerernes Forhold
ved Ystad og Øland, og den kom til det Resultat, at ikke mindre
end 20 Skibschefer havde 2 Gange nu-gtet at kæmpe,

Gyldenløvefejden.! )
Geheimeraad J ens J uel var sLadig misfor-nøjet med Forholdene

ved den norske Ilu-r, navnlig med Officererne. I en Indberetning
af 11. Januar udtalte han: De fleste herværende Officerer er )gal'
elende Stumpet- e. Han bad dørfor oru en bedre Tilgang navnlig af
Kaptajner, o~ at man ikke sendte dem, man ikke kunde bruge ved
den danske I-Icf.'I', til Norge for at blive dem kvit. I all e Tilfælde
maatte del' snarest afsendes ,.I, Kaptajner, 6 Løjtnanter, 6 Freudr-iker
og 30 Sergenter. Tillige bad han om at faa meddelt, hvorledes del'
skulde opereres fra Norge, og foreslog, at den norske Hær med en
Styrke af 5500 Infanterister og 1200 Ryttere og Dragoner- skulde gøre
en Diversion ved at rykke ind i Vestergøtland, hvor Svenskerrie næppe
vilde \"[C1'e i Stand til at rejse Modstand af Betydning.

J uels Indberetninger blev forelagte Hertug Hans Adolf, som
udtalte, at del' i XOl'ge manglede 3 Ting - Officerer, Proviant og
Operationsplan . Proviantspørgsmaalet val' Sjælen i del lIrle, og
hvad Operationerne an gik, da burde den norske I-læ l' snarest sendes
ovei- Grændsen ind i Vestergøtland, men der maatte gives Gyldenløve
den Forsikring, at den danske Hæl' vilde operere med Alvor i Skaa ne.

') Manuskript r. Nl'. 34/1676.
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De Befalingsuueud, Juel havde forlangt, afsendtes den 8. Mat-ts med
U ndtagelse af 10 Sergenter.

Efterat Koriseilet den 17. Fobr-uar havde taget Beslutning om Felt
togsplanen. skrev Kongen den 2H. s. M, til Gyldenlave, at han ventede
al aabne Operationer-ne i Apt-il og geme saae, at Gyldenlove til den
Tid havde samlet 6-7000 Mand ved den norske Grændse, dog uden
at blotte F mstningerne. Fjenden vilde derved blive nødsaget til at
stille en Hæl' mod NOI'ge og kunde som Folge rloraf kun optræde

saa meget svagCl'e i Skaauo.")
Midt i Marts indberettede Gyldenløve. at Fjenden sagte al urlise

4- Orlogsskibe fra Geteborg. Den 18. Marts gav Kongen ham derfor
Tilsagn 0111, at Viceadmiral Jens Racisten vilrlo hlive sendt til Gote
borg mod 4 Orlogsskibe for at forene sig niNI dfl norsko Dofonsious
skibe, Senere Indberetning fra Gyldenløve, del' gik ud pau, at Gate
borg kun daarligt var i Stand til at forsvare sig, foran ledigodo, at

han den 8. Apri! fik Bemyndigelse til at ungribe denne Fa-stning,
hvis det, val' gl'ulHlet IIaab om at opnaa r-t godt Resultat.")

SOIll Følge af disse Tnsu-u ktioner holdt Gyldenløve i Apr-il Krigs
i-aad i Moss for at drøfte, hvorledes den norsko l Irer burde operere.
Men del' blev ikke tugen nogen endelig Bestemmelse, fordi man

mente at hn rrle oppebie Admiral Rodstens Ankomst. Men han kom
ikke, og .1<'11 13. Mnj iuodrlelte Kongen Gyldoulove, at, da Eftorret
n ingel' udsagrlo al. fJ svensko Or-logsskibe val ' sej l('(I fl ud fra Gotehc)('g,
ruautl.o Admiral Rodsten have el. s torrø Antal Skibe end opr-indolig
pnnlu-uk], derfur kunde han først ventes 0111 en tre Ugel's T'id"). Gylden
love sumruenkaldte da et nyt Krigsi-aud, del' modtes den 18 . Maj.
Man Piledes om, at Generalløjtna nt Rysouston skuldo indskibes paa
Flaaden med 2000-2500 Mand for at gOl'e et FC)1'f;og pau at homo-g
lige sig Mai-strand, del' ifølge Spejdcrcftor-rr-tuiugr-r val' i dnar-lig
Forsvarsstand. Lykkedes Eroln-ingeu, skukh- lt ysr-nsten su-tte sig
fast paa et Punkt ved Kysten og gØl'e Fjenden al den Skude, som
Tid og Lejlighed tillod, Samtidig skulde Gyldenlove med Hoved
styrken rykke saa langt frem i Sver-ige, som Omstændigheder-no tillod,
ug enten operere i Forbindelse med Rysensten ellm' paa anden
Maade gere Fjenden Af'hrmk. Men Rodsten udeblev stadig, og som
Grund angav Kongen i et Brev af 27, Maj, at Admiralen ikke kunde
sejle til NOI'gp, frn- Flaaden havde sejl'et i Østersøen . Nærmere Over
vejeiser førto til, at Gyldenløve den 3. Juni fik tilstillr-t en ny Ordre,

l) U. S, Murts 1676, 184,
~) og S) Norske Expeditioner 1676 A.
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hvorefter han skulde begynde Operationerne 1). Men, da Admiral
Rodsten endnu bestandig udeblev, maatte der opereres efter en anden
Plan.

Den 8, Juni rykkede Gyldenløve over Grændsen med 4000 Mand,
hvoraf 400 Ryttere, samt 12 Kanoner og marcherede over Svinesund
til Kvistrum Bro, 11"01' han ankom den 16. s, M.

Da Cai-l XI i Maj f01,1od Vennersborg, lod han Oberst Gyllen
spitz blive staaende i Værmeland med nogle hundrede Dragoner og
Generalmajor Mørner i Bohus Lehn med 2000 Mand.

Mørner havde besat. Passet ved Kvistrum Bro og forskanset sig,
men, da han ikke vilde oplage Kampen med Overmagt, trak han sig,
da Gyldenlove nærmede sig, tilbage til Uddøvalla. Mangel paa
Levnetamidler tvang Gyldenlove til at efterlade Hovedstyrken, saa at
han kun fortsatte Fremrykningen med 1400 Mand, der den 16, om
Aftenen naaede frem til -1 Mil fra Uddevalla, Spejdere meldte, at
General Morrier stod i Byen med 2000 Mand, men at Tropperne val'
modløse. Gyldenlove efterlod en Reserve paa 300 Mand og rykkede
den 17. om Morgenen frem mod Uddevalla med 1100 Mand. Fjenden
ydede kun svag Modstand og gik derpaa tilbage OVeI' Elven, hvorpaa
Broen blev odelagt. Vel forsøgte Gyldenløve at forhindre dette ved
Artilleriild, men, da det ikke vilde lykkes, blev han staaende for at
trække de efterladte Tropper til sig. Derved tabte han Fjendens
Spor. Den 2·.1" Juni fik han Melding om, at General Mørner havde
trukket sig tilbage til Vennersborg, og at han var bleven forstrerket
med en Del Tropper under Generalmajor Sperling.

I det sydvestlige Hjørne af Vennern ligger en ø, del' dannes
af Søen, en gravet Kanal, Carlsgraven, del' forhinder Gøla Elev med
Søen, og GøLa Elv, Paa den nordlige Del af denne ø ligger Venners
borg. Vejen fra Uddevalla fører 0\'61' Carlsgraven, og Broen over
denne var forskanset, Vejen til Geteborg gik langs Søen over Elven,
og for at dække Overgangsstedet over denne var der anlagt et Bro
hoved, Mørner havde besat Overgangsstedet og Forskansninger-ne
ved Carlsgraven,

Den 25, Juni afmarcherede Gyldenlove fra Uddevalla med 7
Batailloner, 200 Ryttere og 8 Kanoner. Om Eftermiddagen Kl. 5
sLod han foran Mørners Stilling ved Carlsgraven med Fortropper-ne,
der LalLe 1 Bataillon, 100 Ryttere og 2 Kanoner uneler Oberst Wis
borg. Nordmændene gik strax frem til Angreb j Svensker-ne forsvarede
sig kun svagt, opgav Skansen, hvori der fandtes 2 Kanoner, og trak

I) U. S. Juni A. 1671i, 913 og 943.
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sig derpaa over Broen, som blev stukken i Brand . Men Gyldenløves

Kanoner jagede Fjenden hort Fra den hræudende Bro, og derpas
styrtede hans Soldater ud paa den og slukkede Ilden. En Del af
IIovedstyrken kom til , og u nder Dækning af "\Yishorgs Kanoner gik
2 Batailloner derefter OVCI' Broen og Log Stilling hag eL Gø-rde.
Dækket af deruro Styrke blev Broen istandsat, hvorpaa 200 Dragoner
passerede Broen . Derefter fortsatte Nordmu-ndeno Frerm-ykningen.
MØI'neJ' trak sig tilhage til Brohovedet foran Gota Elv, haardt forfulgt

af Gyldenløves Tropper. FOl' at standse dem gjol'de den svenske
Bagdækning et offensivt Stød, der lykkedes, suu at Nordmændene
Illaalle gaa noget tilbage. Men det varede ikk e længe, for de atter
I'ykkede frem og naaede hen til Brohovedet. Hel' modtoges de med
en hæftig Salveild, og derfor blev de staaende, til yderligoro Fol"
stærkninger indtraf, 3 Kanoner bragtos i Stilling, og, du deres Ild
synles at gøre Virkning, tænkte Gyldenlove et Øjeblik paa at storure.

NæJ'IlICI'e Overvejelse førte ham dog til Er-kcurlolsen af, at det val'

for voveligt, og Tunken blev opgivr-u. General Mørner, del' mente
at huvo fortsul Forsvaret længe nok, trak Besætningen tilbage fra
Brohoverlet og salte I Id !'ua 81'OPI1. Gyldenlove vilde følgc efter,
mon han hlr-v modtagen af en saa hæftig Ild af Svensker-ne, del'

hnvdo posterot sig bag og til hegw' Sirler af Broen, at han maatte nøjes
med at besætte Brohovedet, I1\'1 n-i del' forefandtes 3 Kanoner, Da

Broen val' IJl'<J'IH!L, trak Mørnr-r sig tilhage til Geteborg.
Eftm' endt Kamp opdagede Nunl mreudone, at Vennorsburg ln-e-ndte.

Gyldenlove sendte en Trom petor til Bycn for at opfordre Besu-tningeu
til at overgive sig, men han blev medtagen med Gevu-rild. Gylden

løve alarmerede da sine Tropper, og vod DUggl'Y murcherede han
mod Byen. lIan fandt den røunuel, Besu -tn iugr-n suuvulsom Ind
vaanernr- havde søgt Frelse ved i Baade al S(1gC OVPI' til Soens mod
satte Bred, men Citadellet holdtes endnu besat. En Tr-ompeter sendtes

frem for al opfordre Kommandanten til at dagtinge. og 2 Batuillouer
holdles i-ede til Storm, hvis han nægtede del. Kommandanten,
Oberst Lilje, for-langte fl,i Afmarche med alle Ærestegn. Gyldenløve
svarede med at forøge Angrebsstyrken med 2 Batail lonei- og en Del

Hyttei-e og at lade 2 Kanoner placere paa en Klippe, hvorfra dl'
beskød Citadellet, Derpau meddelte han Kommandanten, at han havde
at overgive sig paa Naadc eller Unaade; i modsat Fald vilde Cita
dellet blive stormet, og Besætningen komme til at spr-inge OVCl' Klingen .
Det hjalp. Konunandanten, 1 Kaptajn, 2 Lojtna nter og 190 Undm'·
officerer og Mcnige ovet'gav sig som Krigsfanger, dog fik Officererne
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Tilladelse til at beholde deres Bagage. Citadellet fik en Besætning
paa 200 Mand.

Gyldenløve havde imidlertid sendt Slukningsmandskab til Byen,
11\'01' Ilden val' opstaaet ved, at General Mørner havde ladet stikke
Ild paa nogle Magasiner, og derfra havde Ilden udbredt sig, fordi
der ingen val' til at slukke den.

Gyldenløves Tab angives i Rapporten til 1 Løjtnant og 10 Mand,
der' faldt, og 110gle Officerei-, det, blev saarede, men Antallet af saarede
Menige angiver den ikke. Svenskernes Tab anslaas til 150 Mand
for-uden 300 Fangel'. Endvidere erobrede Nordmændene 9 Faner,
del' tilhørte Vestgøta Regiment, saml betydelige Forraad - 600 Tønder
Kom og 200 Tønder Salt - og en Del Beklædnings- Bevæbnings
og Udi-ustningsgenstande, I Rapporten udtaler Gyldenløve, at han
inaaske kunde have udrettet mere, hvis han alene havde kunnet
indskrænke sig til Kommandoen. »Men,« siger han, »undertiden
maatte jeg være Konstabel og med faa 01'(1, selv være med overalt e,
Han tilføjer': »Og haver Baron (Jens) Juel, SOIll synderlig tragter efter
Edel's Kongelige Majestæts Tjeneste at befordre, ladet sig se mere
tapper og modig, end af hans Profession vel var at formode.e Frie
denreich (I. 186) gengiver delle Citat med den Bemækning: »Af
hvad Aarsag denne Herre var' hel ' tilstede, el' mig ubekeudt«. Havde
han undersøgt Sagen, vilde han have faaet at vide, at .Tens Juel var'
fulgt med Ilteren af eget Initiativ, thi først den 23. .Tuni afgik del'
Ordre til ham derom.

Vennersborg fik en Garnison paa 400 Mand. Derpaa marcherede
Gyldenløve med Hovedstyrken til Hjertrum, hvor han slog Bl'O over
Gøla Elv og sendte Strøjfkornmandoer rundt i Vestergatlaud. Da
General Mørn el' var i Gøteborg, st ødte Gyldenløve kun paa bevæbnede
Bønder-hobe, der blev undel'støttede af 4 Kompagnier af Adelsfanen
under Oberst Drake. Bønderne blev sprængte, og Drake maatte
trække sig tilbage. Gyldenløve, del' n u havde fuldstændig Frihed,
brandskattede Landet i stor Udstrækning, indtil han fik Ordre til fra
Hjertrum at gaa mod Geteborg som Følge af Hovedhærens Opera
.tioner i Skaane,



Operationerne i Skaane.

Trods alle Anstrængeiser var det ikke lykkedes Carl XI at
samle mere end henved 12,000 Mand til Forsvaret af det sydlige
Sverige. Men deraf slugte Fæstningerne henved Halvdelen, saa at
Operationsstyrken kun talte 6-7000 Mand, hvoraf 3000 Mand Fod
folk og Hesten Byttere.

Generalitetet bestod af Feltmarskal Helmfelt, General Rutger

Ascheberg, Generallojtuanterne Schultz von Ascheraden og Fersen
samt Generalmajorerne 'Vi tlen berg, Schønleben og Mortaigne.

Man var forberedt paa, at den danske Hær vilde forsege en
Landgang i Skaane, men højst uenig om, hvorledes den burde af
værges. Kongen sammenkaldte derfor Generalerne. Flertallet mente,
at Hæren burde stilles i en befæstet Lejr, hvorfra man, naar Fjen
den gik i Land, enten kunde gaa imod ham eller forurolige ham.
Mindretallet ansaa det for rettest at gaa tilbage og først optage Kam
pen, naar Hæren havde modtaget Forstærkninger. Men der blev
ikke taget nogen Beslutning, fordi Kongen ikke vilde træffe Afgørelsen.

Gennemgaaende var Stemningen i Hæren som i Befolkningen
modløs. Mange begyndte at tale om enten at søge Frelsen ved en
Fred med Danmark mod at afstaa de tidligere danske Provinser eller
med Kejseren mod at opgive de tyske Provinser. Selvopgivelsen
fandt mere og mere Raaderum, eflerhaanden som Faren voxede,
Aarsagen dertil maa dog især søges i, at man manglede den , om
hvem alle kunde samle sig med Tro og Haah, fordi man endnu ikke
vidste, hvad Kongen indeholdt.

Paa dansk Side var der imidlertid bleven givet Bestemmelser
for Troppernes Overførsel.

Landgangstransporten skulde dækkes af 2 Eskadrer. Deraf
skulde Admiral Jens Rodsten have Fordækningen eller venstre Eløj
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med 6, og Admiral Markvor Rodsten Bagdækningen eller højre Fløj
med 5 Orlogsskibe. Transportfartøjerne havde deres Plads mellem
begge Eskadrer, og Hæren skulde indskibes paa dem i samme Slag
orden, som den havde haft i Lejren ved Kongens Lyngby. Hvert.
enkelt Regiment skulde følge sin Chef, hvis særlige Kendingsflag
vajede fra Stormasten. Til Landstigning raadede hvert Infanteri
regiment over 18 Baade samt 3 Pramme. I de sidstnævnte skulde
Regimentskanonerne, Ammunitionskærrerne, spanske Ryttere og
Pionerredskaber samt Ammunition og Levnetsmidler anbringes. Rytter
regimenterne skulde følge efter Fodfolket, saaledes at højre Fløj val'
bagud og til Højre for Orlogsskibene paa højre Fløj, og venslre Fløj
var anbragt paa samme Maade paa den modsatte Fløj Artilleriet,
skulde følge efter Overfeltmarskallen, der befandt sig i Midten. Han
førte som Kendingstegn et hvidt Flag der, naar Landgangen skulde
udføres, skulde ombyttes med et rødt. Naar dette blev hejst, skulde
alle Landgangsfarløjer nærme sig Kysten i Slagorden. Blev der
under Overførslen løsnet et Kanonskud fra Overfeltmarskallens Skib,
betød det, at alle Skibe skulde lade Ankeret falde . Løsnedes 2 Skud.
skulde Ankeret lettes, og Sejladsen fortsættes. Kom et Fartøj paa
Grund, skulde det skyde 3 Skud, og alle de Fartøjer, der var i Nær
heden af det grundstødte, skulde komme det til Hjælp. Tre Skud
fra Overfeltmarskallens Skib betød, at Generalerne skulde komme
ombord til ham. Naar man naaede Kysten, hvor Landgangen skulde
finde Sted, skulde der først skydes dansk Løsen, 3 Gange 3 Skud.
Paa dette Signal skulde Fodfolket stige i Baadene og gaa i Land,
efterfulgt af Prammene, og derpaa skulde Rytteriet følge efter. Efter
Landstigningen skulde alt ordne sig i Slagorden. Var det fornødent,
skulde Orlogsskibene støtte Landgangen med deres Ild . Ordren, der
var given af Overfeltmarskallen, sluttede med: »Da den første Ope
ration maa bestaa i at drive den fjendtlige Styrke bort og tage Stil
ling. skal hver Bataillon og Eskadron gøre sit bedstev . 1)

Efterat Kongen den 15. J uni havde holdt stor Menstring over
Hæren, indskibedes Feltartilleriet den 17., og den 23. den øvrige
Hær. Den følgende Dag gik Kongen og Prins Georg ombord paa
JT re Kroner« for at deltage i Felttoget.

Generaladmiral Tromp var sejlet fra Kjøge Bugt. Den 26. Juni
naaede han ud for Trælleborg, men, da Kysten frembød store Vanske
ligheder for en Landgang, sejlede han til Ystad. Denne By havde en
lille svensk Besætning og var dækket af en Skanse.

') Manuskript I. Nr. 24/1676 og U. S. Juni 1676. 1045.
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Saasnart man i Ystad saae den danske Flaade, blev der sendt
Ilbud til Malmø med Melding. Carl XI sendte strax Generalerne
Fersen og Witteriberg til Hj ælp med 1500 Ryttere, og, noget efter
at de var afmarcherede, lod han nogle Kompagnier af Fodgarden
følge efter.

Tromp havde i Løbet af den 26. sendt sine letteste Skibe og
en Galiot ind mod Ystad. De aabnede Ilden mod de svenske Ryttere,
d'er viste sig ved Kysten, men, da del var blevet noget sent paa
Dagen, opsattes Landgangen til næste Morgen .

Den 27. Juni ved Daggry gik Tromp og Niels Juel ombord i
en Jet Fregat og sejlede mod Land, Landgangslroppernc og en Del
Matroser fik Befaling til at foretage Landgangen og al gøre saa
megen Alarm som mulig. Landgangen lykkedes: Skansen blev
erobret, og den svage Rytterbesætning. der fandtes i Byen, blev
kastet. Da ankom Fersen og Wittenberg med Rytterne fra Malmø,
og Kampen blussede op paany med stor IIæfLighed . Under den an
kom ogsaa de svenske Gardekompagnier. Men Skibenes Kanoner
understøttede saa kraftigt de landsatte Tropper', at Svenskerne maatte
trække sig lilbage med el Tab af 2 Officerer og 100 Mand l). Da
Efter-retningen herom kom til Malmø, tilraadede flere af Generalerne
Kongen at In-yde op med Hæren og marchere til Ystad for at kaste
Fjenden i Havet. Kongen gik ind derpaa, og Hæren skulde netop
bryde op, da ankom der en Spejder' fra Sjælland, der meldte, at den
danske Hær var indskibet for at foretage en Landgang paa Skaanes
Vestkyst, Marchen til Ystad maalte derfor' opgives.

Vor Flaade blev ifølge Befaling liggende udfor Yslad.

a. Landgangen i Skaane, 2)

Fra den 24. Juni var Transporlflaaden klar til al afgaa med
den danske Hær fra Kjøbenhavn for at overføre den til Skaane.
Men forinden ønskede man, at Tromp kunde faa Lejlighed til al ud
føre sin Diversion. Derved spildtes ingen Tid, fordi Vinden var
konlrær, og under Forventningen forlystede Tropperne paa Land
gangsflaaden sig med at lade »Trompetsr, Pauker, Trommer, Piber
og Ska lmejer lystigt høres.

I Løbet af den 28. fik man Efterretning om Landgangen ved
Ystad, og om Aftenen Kl. 8. gik Transportflaaden under Sejl. Da

l) Manuskript I . Nr. 25/1676. ') Manuskript 1. Nr. 24 og 26/1676.
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<len val' kommen ud, kulede det stærkt fra S. O., men alle Skibe

blev dog paa deres Plads.
Den 29. K!. 11 F . gik Flaaden til Ankel's ved den svenske

Kyst mellem Landskrona og Helsingborg udfor et Teglværk. Men,
da Betingelserne for Landstigningen viste sig ugunstige, blev Anki-ene

lettede, og Flaaden sejlede til Raa, et Fiskerleje S. for Helsingborg.
Fodfolket gik i Baadene og roede mod Land j men undervejs 'b lev
man betænkelig, fordi del' viste sig svenske Ryttere ved Kysten. Da
kom en Kone spr-ingende ned mod Stranden. Hun raabte af alle
Kræfter : »Kom kun nærmere. Hel' findel' I ingen Modstand, Hele
den fjendtlige Magt el' gaaet til Ystad e , Det virkede beroligende.
Fodfolket gik iland med Generalløjtnant Niels Rosenkrantz i Spidsen j

Prammene fulgte efter. Da kort Tid val' gaaet, havde man faaet
indrettet en forskanset Stilling. Den følgende Dag blev Rytteriet ud
skibet, saa at hele den danske Hæl' stod paa svensk Grund, Konens
Beretning gav Anledning til, at del' den 29 . Juni blev skreven til
TI'OI1lP, at kunde han ikke holde Ystad, skulde' Byen opgives.

Den ovei -førte Hæl' bestod af:

G e n e l'a l i t e t e t :
Hærfører-en, Overfeltmarskal Hertug IIans Adolf af Pløn, Felt

marskalløjtnant A, Weyher, Generalløjtnant F. Arenstorff samt Gene
ralmajorerne Sandberg. Duncan og Rantzau af Ryue-iet, og General
løjtnant Niels Rosenkrantz samt Generalmajor Jochim Schack af Fod
folket. Oberst IIoffmann val' Generalkvartermester og Oberst Wilster
højstkommanderende Ai-tillei -iofflcer. Som Generaladj u tan ter fu ugerede
Oberstløjtnant Kaas, Maj Ol' Schack og Løjtnant Sehested.

Fodfolket:
Kongens og Dronningens Livregiment, Prins Geol'gs, Overfelt

marskallens (det plønske), Weyhers, Max Rosenkrantz's, Degenfeldts
og Stuarts hvervede Regimenter, 1. sjællandske og 2. fynske natio
nale Regiment samt en Bataillon af Ægidius Lytzows 3. jydske na
tionale Regiment.

Ry t t e r i e t:

Garden til Hest, de to sjællandske, de to fynske og de fire
jydske nationale Regimenter.

Dragoner:
Ramsteds og Tl'ops Dragorn-egirnenter.
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Art i l l e r i e t :

3 12·Pd. og 3 B·Pd. Kanoner samt 1 50-Pd. og 1 25-Pd· Mor·
Ler for-uden ,i O 3·PcJ: Regirnentskanoner,

Styrkeri udgjorde :
Fodfolk •.
Rytter-i og Dragoner
ArLilleri . , . , .

lait

8,787 Mand,

5,500
. ca. 200

. U,J87 Mand,

Den skaanske Kones Eftat-retning val' ikke I'igtig. DC'n svenske
Ilrer val ', paa Efterretningen fra Spejderen, del' Val' sendt til SjU:iI.
land, brudt op den 29, Juni og paa Forslag af Gr-uora lcrno sat i
Marclie paa Mar-kar-yd. Men, da man Natten til don 30 . .J uni fik
Melding om Landgangen ved Raa, hefalcde Car-l XI, at Mn rchen

skulde gaa paa Christianstad. Om rlr-une Marclie fortæller Feu
f(lIii·t,C's, som fulgle med l Iovedkvarterr-t : »,Tcg hal' alrh -ig set en saa·

elan Forvir-ri ng og Uorden som ved dette Tilbagetog, del ' fuldstændig
huvrlo Urlsceutle af en Flugt. Soldutor-ne var misfornøjede og for

langlf' al blive fIJI'Lc mod Fjenden nllci- i del mindsle at faa ham al
sc. Officererno k nu n -ode, Generalerne højere end de øvrige. Ofte
snue man Kongr-n I'idf' langs hole Kolonnen uden at tale med nogen,
IIdC'n at hore paa sine Gour-ralcrs Buml og uden at meddele nogen,
I~vad del' var hans II ensigt. G I'U riden dertil vil vel snurt vise sig;

imidlertid el' del' Anledning lil al tro, ut hvis det ikke el' Bru-nlighed,
C l' det noget endnu værre, sum ku mlo bevirke, at Kongen puu den
ene eller den anden Maade mistede sin Krone. Alle fører Hengiven'
hed mod Kongen paa Læherue, men i Hjertet hersker hos alle
Uvilje og Misfornojelsc. I denne Henseende synes alle nt VWI'C enige,
men eller's el' den indbyrdes Uenighed saa slu -rk, at den viser sig i
<le mindste Byer, ja endog i Kompagnierne inden fOl' Hæren, hvor
enhver hal' sil Pai-ti. Bliver' denne Splidagtighcd vedvarende, synes
Tabet af alle de i Aar-hundredet gjorte Erobr-inger at være sikker-e .
AL Feuquiei-es havde Re L, vil kunne ses af, at da Hæren, del' ikke

havde kæmpet, den 2, Juli naaede Christianstad, val' den I en saa·
dan Tilstand, at Feltmarskal Helmfelt ikke mente at have niere end
JOaO Mand slagfærdige Tropper.

I del danske Hovedkvarter havde man Iaaet Efterretning om,
at Svenskerne trak sig tilllage i nordlig Hetning. Men inden man
vendte sig mod ham, maatte man sikre Basis ved at erobre de nær
meste Fæstninger.
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b. Erobringen af Helsingborg. l )

Den 30. Juni rylekede Hæren mod Helsingborg. Generalløjtnant
F. Areustorff sendtes forud med en større Del af Styrken, og deraf
udskiltes et Angr-ebskorps paa nogle Infanteriregimenter og Artilleri
under Genei-alløjtnant Niels Rosenkrantz, del' fik Befaling til at be-
rette Helsingborg og bem ægtige sig det befæstede Slot.

Saasnart Kommandanten i Helsingborg, Oberst IIæstesko, fik
Melding om de Danskes Fremrykning, rommede han Byen og trak
Besætnineeri tilbage til Slottet. Byen blev derfor besat af de danske
Troppe]' uden Modstand, og de modtoges her som Befriet-e. Hærens
Hovedstyrke slo g Lej I' Ilden fot' Byen.

Niels Rosenkrantz lod strax begynde paa Bygningen af Batte
i-ier . De blev Irerdige den 2. Juli, Skydningen mod Slottet aabnet,
og samtidig havde i nan begyndt paa Anlæget af Løbegrave.

Allerede den 3. Juli faldt en Bombe i et af Slottets K1'Udt
magasiner ; 14 Tønder Kr-udt sprang i Luften, og hlandt de andre
Ulykker, Sprængningen foraarsageda, var ogsaa den, at Fæstnings
brønden blev saa ødelagt, at Besætningen ikke kunde faa frisk Vand.
Disse Ulykker bragte Kommandanten til at indlede Under-handlingec,
som forte til, at han den 3. Juli om Aftenen gik 'ind paa at overgive
Slottet paa Naade og Unaade. Besætningen, der skulde være Krigs
fanger, skulde overføres til Ilelsingor, men Kommandanten skulde
først betale sin Gæld til Byens Borgere 2). I Fæstningen fandtes 36
Kanoner samt en Del Ammunition og Levnetsmidler. saa at del' ikke
var indtraadt en saadan Nødstilstand, at Overgivelsen kunde forsvares.
Oberst Ileostesko blev derfor, efter at væ re bleven udvexlet, stillet for
en Krigsret, del' dømte ham til Døden, og han blev henrettet.

Efter Overgivelsen fik Fæstningen en Besætning paa 4 Kom
pagnier' urider Major Viltinghof.

Helsingborg val' korurnen i VOI' Magt langt hurtigere, end det
var ventet, og med ringe Tab, thi det beløb sig kun til 25 faldne
Menige. l\Ien den havde krævet et dyrt Offer. Nogle 'I'imei- Iør
Overenskomsten om Overgivelsen kom istand, val' Generalløjtnant
Niels Ro senkrantz stegen op paa et Brystværn for bedre at kunne
observere Virkninuei-ne af Ilden. Da blev han ramt af en Kugle i
Hovedet. Oberstløjtnant Lutzow og nogle andre Officerer bragte ham
til Kvarteret, hvor han udaandede. Det var et Tab, del' føltes dybt
af Kongen som af I-lærens Officerer. For at vise sin Erkendtlighed

l) Munuskripb I. NI', 27/1676. ') U. S. Juli-September 1676. 1102.
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overfor Rosenkranlz's Fortjenester lod Kongr-n hans Enke udbetale
Generalens Gage for el heil Aar, 4000 Rigsdal er.

For al hævde Besiddelsen af Ystad fik Oberst Cicignon, der var

ankommen til Skaane med en Balaillon af 1. fynske Infanteriregi

ment, den 2..Juli Befaling til al besætte Byen ug overtage Kornman 

danlskabel sanuuesteds. Samme Dag blev Oberst Trop mNI sil

Dragoru-egiment sendt til Laholm for al skaffe Efle rt·elning om, hvad

der passerede i Halland.

Christian V val' kouuneu til Sveiige for al eruhre de tabte PI'O'

vinser, men skønt del' endnu kun val ' gjol'l en Bogyndelse paa

Erobr-ingen, udstedte han allerede den 1. Juli ou Plakat, hvoi -ved del

befaledes, al del' ved Gudstjenesten i alle Skannes Kirkor skulde

hedes Ior ham som Skaanes rette Arvekonge. Alle Skalle,' skulde
betales til haru , Almuen opfordredes til al gl'ihp l il Vauheu, og

Adelen til al indfinde sig i del danske l lovedkvartor Illpd JOI'dp·

høgei-uo. Stæurlerne opfordredes til al hyld .. Kongen ved en højtide

lig lig u nderdanigst Forpligtelee. Skplf' all delte ikke godvilligt, vilde

dl' Paag tT·ldelHlp blive slnT'lIgl. stl'at'fpdp,

l r-n andr-u Plakat udtalte KIIlIgpn, al del val' af Medlidenhed

n)(·d dr-n Tilstand, hvori Sknu ne, l lu llu ud ug Bleking befa ndt sig"

pftpl' al de val' komn« ind uurlcr Svpl'igp, al han val' ilet Bofolkuin
gpn til l Iju-l p. Op811dpII hn vrle Svpl'igp overfaldet Danmarks FOl"

hu ndne. Af' disse ug »andrc hojvigligf' ug reuuæssige Aursagr- r«
havde Kongr-n gl'elld til Vanhen for at g"l'p Beboerne lykkeiig pl'c ved

atter al In-inge dem under den dunsk o Krone. Enh ver, del' hurle

hjemme i disse Provinset- og "ilde lJ'W<!P ind i l Iu-ren, skulde have

5 Rigsdaler Ilaandpenge og sin maanedlig« Lunni rur. Officererne,
som vilde melde sig, skulde have lien god Foru-riug e, og l)I'ngle rlo

Mandskab med sig, skulde delte lønnes paa sauunc Mande. Vilde

Maudskaliet ikke tjene, men forlod den s ve ns ke l her, skulde hver
saadan Soldat have el Fr-ipas og en Dukat. Enhver, der vilde være

behjælpelig med al skaffe Hæren Levnetsmidler eller gavne den paa

anden Maade, skulde faa del forskyldt, Adelen og Gejstligheden til

sagdos Fordele, og, hvis Erohringen af Provinserne lykkedes, lovede
Kongen al ville føre el mildt Regimente.

Eftel' Erobr-ingen af Helsingborg syn les llpt al have væi-et Over

f'p!llllal'skallens Hensigt strax al. gaa 'imod dr-u svenske Ile -r for al

udelo-gge den. Efter hvad Stehn Jacobsen (Sidr- ·H ) beretter, maa
rlet antages, at dCI' Cl' bleven afholdt Krigsi-aad, og ni Flertal lel ved

rlen nc Lejlighed sluttede sig til Ovcvfclunarskal lcu. Men Storkants

leren, <1PI' val' lil Stede, gjo l·f\p gældende, al man burde angl'ilJl'
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Landskrona for derved at faa en bedre Basis, da man ikke kunde
bygge paa, at Helsingborg kunde holde sig under alle Forhold. At
Overfeltmarskallen skulde have været blind for Betydningen heraf,
Cl' ikke sandsynligt, men rim eligvis fl'yglede han for, at Belejringen
af Landskrona vilde trække i Langdrag, hvorved man gav den
svenske Hær Tid til at blive forstærket, Hvis man derimod strax
ødelagde den, saa vilde det ikke falde vanskeligt at faa Fæstningen
til at overgive sig, Hvorledes nu end dette forholder sig, saa el' del
sikkert, at Hæren den 6. Juli brod op fra Helsingborg og marcherede
til en Lejr, der laa mellem Ørja og Tofta, for al angribe Landskrona.
Hovedkvarteret korn til Tofta.

c. Erobringen af Landskrona. l)

Landskrona betragledes den Gang som Sveriges stærkeste Fæst
ning. Den val' til alle Sider orngiven af bastionerede Volde med
foranliggende Grave. Del, som især gav Fæstningen SIYI'ke, var
Slottet, del' val' stærkt befæstelog skilt fra Byen ved en Grav, del'
havde en Brede af 120 ' . Men Fæstningsværkerne, del' omgav Byen,
var slet vedli geholdte. Paa mange Steder-, navnlig ved den østre
Port, val' Volden ramlet ned, og Indbyggeme benyttede Aabningerne
til at drive Knuget igennem, naar Porten val' lukket. Graven val'
paa tiere Steder næslen tØI', og i Bastionerne val' Volden falden sam
men, saa at Kanonerne hist og hel' stod med Hjulene over den. Be
sætningen lalle nominelt 1600 Mand, men deraf val' en Del Re
kruter, der ikke kunde bruges. Obert Lindeberg val' Kommandant
og havde befalet, at af Besætningen skulde 4 Kompagnier af Bergs
regimentet, el Kompagni af Vestgotaregiment og Major Crefekls Ryt
tere forsvar-e Byen, og 3 Kompagnier af Veslgota Regiment Slottet,

Da den danske Hær rykkede mod Fæstningen, havde abers l
Lindeberg sat en Del Arbejdere i Gang fOl' at sløjfe nogle Hegn, dm'
laa foran. Men, da df' danske Forposter blev skudt frem mod Fæst
ningen, sendte hau Oberst Metslake ud med nogle hundrede Mand
til Hest og til Fods fur at dække Arbejdsstyrken, Fra dansk Side
sendtes en Afdelin g Ryttere imod. Metstake gav dem en Salve med
første Geled, men inden han fik skudt med de andre Geleder. hug
gede de danske Ryttel'e ind. Svenskerne vendte om og flygtede, saa
at det først lykkedes Officererne at faa dem til at slaa, da de naaede

') Manuskript I. NI', 30, 37 og 38:1676.
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Porten. De Danske fulgte efter' og satte sig fast i Kanonskuds Af·
stand fra den ;lOrdl'e POI't, hvor de strax gav sig ifærd med at gl'ave
sig ned. Fæstningens Kanorier deltog i en Del af Kampen, I Be
retn ingen om Tabet hedder' det, at vi tog nogle Fangel' og mistede
nogle Mand, samt at Feltmarskallojtnant Weyher, del' val' til Stede,
blev kastet til Vejr's af JOI'd, som en Kanonkugle slog op.

Den 7, Juli blev Kommandanten opfordret til at dagtinge. Da
han afslog Opfordringen, gik Belejrei-ne frem med Løbegrave mod
den østre POI't og anlagde et stort Batter-i mellem disse og dem ved
den nordre POI'L. Batteriet bestykkedes Natten til den 8. og aabnede
su-ax Ilden. Det foranledigede en Artil lerikam p, ved hvilken Oberst
Stuart blev saaret, og desuden mistede Belejr-orne 1 Løjtnnnt og 10
Mand.

Angrebsarbejderne fortsattes, og den to. .Iul i naaedc man ved
den østre Port frem llled Løbegraven til en stenlagt Vej, del' gik
langs den ydr-e Gravrand. Oberst la Haye, rler med 1. sjrel landsko
Infanteriregiment holdt Vagt i denne Løbegrav. gik den 11. om Mal"
genen frem mod nogle Pal isaderu-kker, og Kaptajn Fuchs, del' val'
ledende Ingeniorofficer paa den ne Fr-ont, satte Arbejdere i Gang med
at hugp-e Pa lisurlerne om. Vestgoterne søgte at hindre dette med
Gevær-ild, men, da de skod for hojt, opnaaede de kun at ramme en
Dol af deres Kuunucrater, rlcr havde Post i en anden Bastion, Do
I ilstcdevu-n-ndc svenske Officerr-r synes ikke at have gjort deres Pligt
ved denne Lejlighed, thi en Oherstlojtnant uiaattc true en Kaplajn
med at ville støde ham ned, hvis han ikke gik frem, Kaptajnen
rykkede da et Stykke frem, men kor-L efter had han sin Ser'gPllt gaa
tilbage med Mandskabet. Da de danske Tropper sindig hlev forstø-r
kede undr-r Kampen, anmodede de svenske Tropper om Forstn-rk ning.
Nogle Kompagniet- korn til Hjælp, men det Ill'agte ingen Forandring,
thi pludselig sprtcngtes en Petard, og i Spidsen for s ine Folk styrtede
Oberst la Haye frem gennem Aabningen, understottot af Oberst Ham
steds Dragoner. Svenskei-ne maatte fra Volden tnr-kke sig ind i Byen,
og, da det paa samme Tid lykkedes vore Posteringer' ved den nordre
Port at trænge ind i Byen, blev Svensker-ne eftm' en kort Gadekamp
tvungne til at gaa tilbage til Slottet.

Oberst la Haye faldt paa Volden med nogle og tyve Mand efter
en mandelig Kamp. Oberstløjtnant Brockenhus, Kaptajn Fuchs, en
Løjtnant og 30 Mand blev saarede. Svenskernes Tab angives til
400 Mand, og desuden mistede de 17 Karioner og 2 Faner.

Den 17 . .J uli begyndte Belejrerne Angrebet paa Slottet med el.
Forsog paa at udtømme Vandet i Slotsgraven, og den falgende Dag
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gik de frem med en Løbegrav fra den østre Side. Samtidig paa
begyndtes Batteribygningen, og den 25. J uli var der anlagt: Et nordre
Batteri med 7 12-Pd., et nordvest Batteri med 2 24·Pd. og 6 18-Pd., et
Batteri ved Stranden med 3 O·Pd. og et søndre Batteri med 4 18·Pd.
Kanoner, Sidstnævnte Batteri havde tillige en Morler. Major Harho,
der var ledende Artiller-iofficer ved Angrebet, lod nu Slottet beskyde
med stor Kraft, saa al Ilden gjorde megen Skade. Uheldigvis for
de Belejrede var Oberst Metstake et af de første Ofre for- Artilleri
ilden, thi med ham ophørte de Belejrede at gøre Modstød.

Den 24. Juli udgjorde den danske Infanter-i-Styrke, der stod
foran Landskrona, 7607 Kombattanter,

Den 28. Juli slog Lynilden ned i Kirketuaruet i Landskrona,
dræbte en Mand og forandrøde nogle Tal paa Urskiven paa en saa
dan Maade, at det blev udlagt som et Jertegn om en snarlig Sejr
for Kongen. Denne Begivenhed gav Anledning til, at der til Erin 
dring blev slaaet en Medaille.

Lidt efter' lidt var Belejringsarbejderne skredne saa langt frem,
at Stormbi-oer-ne kunde kastes over Graven. Det blev derfor, paa
Grund af den fremrykkede Aarstid, besluttet at In-inge Fjenden »par
force til Raison e (0: storme).

Da man gik ud fra, at Stormen vilde lykkes, blev der forinden
tr-uffen Bestemmelse om 'Operationernes Fortsættelse. Efterretningerne
gik ud paa, at Car-l XI var marcheret over' Vexiø og Jønkøping paa
Gøteborg fol' at komme denne Fæstning, del' truedes af Gyldenløve,
til Hjælp, Derfor blev det bestemt, at naar Landskrona var erobret,
skulde Malmø blokeres, og Hæren rykke frem over Halmstad for at
søge Forbindelse med Gyldenløve. Avantgarden, der skulde komman
deres af Generalløjtnant F. Arenstorff og bestaa af hans eget Rytter
regiment, Garden til I1est og Reventlows Rytterregiment samt Oberst
Schønbergs Bataillon, del' VRl' ankommen til Landskrona, skulde
lu-yde op den 31. Juli for at marchere til Hallands Aas. Undervejs
skulde Arenstorff trække Oberst Trops Dragonregiment til sig fra
Laholm og derefter postere sig ved Halmstad. Generalløjtnant Arens
torff afmarcherede allerede den 31. ,J uli, og Hovedstyrken skulde
følge efter, naar Landskrona val' erobret l).

Stormen blev forberedt ug skulde udføres den 3, August med
en Styrke paa 1 Oberstløjtnant, 1 MajOl ', 10 Kaptajner, 12 Løjtnan
ter, 52 Underofficerer, 84 Grenaderer og 504 Musketerer, sammensat
af Kontingenter fra de 11 Iufanteriregimenter, der laa i Lejren. Der

l) U. S. August 1676. 1229.

N . P. Jensen: Den skaunske Krig. 9
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var bleven udarbejdet en meget detailleret Angrebsplan, men den kom

ikke til Anvendelse,

For at svække Besætningens Mod var Slottet blevet stærkt be

skudt den 2, August. Denne Beskydning virkede meget ødelæggende,

og, da Kommandanten val' overtydet om, at den Val' Forløber for

Stormen, som han ikke troede sig island til at afslaa, sendte han

Klokken 6 om Eftermiddagen en Trompeter op paa Volden og lod ham

blæse »Cha made «, Da dette Signal val' blæst 3 Gange, blev Skyd

ningen standset fra dansk Side.

Christian V, OverfelLmarskaIlen og Weyher ankom netop til

Byen for at overvære Stormen, del' skulde udfores samme Nat KI. 3,

Del' blev strax aabnet Forhandlinger, del' forte til Forstanelse. Be

sætningen fik fri Afrnarche med alle Ærestegn. Danske Tropper be
salle Adgangene til Slottet og Udenværkerne den H, August KI. 8 F.,
og samme Efter-middag KI. 3 afmarcherede den svenske Besætning,

1100 Mand Fodfolk og 2 Kompagnier' Ryttere, for at overfores til Riga .

Lagerbr-ing fortæller, at det var den svenske Kornmandants

Hustru, der overtalte sin Mand til at dagtinge. fordi den uafbrudte

Skydning val' paa Veje til at gør'e hende vanvittig, El' det saa, kom
det i ulle 'I'ilfmlde til at gaa haarrlt Ild over' hendes Mand. Thi, da

hun korn tilhag~ til Sverige, blev han stillet 1'01' cn Krigsret og dumt
til at skydos. Den HI . Deceruhcr 1677 blcv Dornmen fuldbyrdet vod

l Iovedkvarteret pau LjII ngby.

Paa Landskrona Slot fandtes 120 Kanoner, 80 Centner Krudt,

Kugler i Ovei-tlødighed og ikkc ubetydcligp Forrand af Levnetsmidler.

Desuden opbevaredes dCl' cn s ta l' :\'længdc Kostbm-heder og Ejondcle,

som Befolkningen havde bragt dertil i Troen paa, at det va r' I't sik
kert Gemmested. Christian V skænkede det lil Ovorfcll mnrsknl len,

men han fordelte det til sine Undergivne,

Medens Bel ejr-ingen af Landskrona vm-ede, hlpv Gr-uoruhuajor

Sandberg den 18, Juli med sit eget Regiment og Detacheiuenter af

de øvrige Hytter-regimenter- sendt mod Christianslad for' at observere

den svenske Hær. Ligeledes sendtes nu og da Strejftog mod Malmø.

Paa et af disse bemægtigelle Generalmajor' Dunean sig henved 2000

Stykker Slagtekvæg læt under Malmøs Volde.
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d. Erobringen af Christianstad.

Cai-l XI ankom den 2, ' Juli med Hæren til Christianstad. hvor
Hæren blev lagt i udvidet Kantonnement. Men det var ikke muligt
at faa Kongen til at udtale sig om, hvad der var hans Plan, Helm
felt søgte at formaa ham til at rejse til Stockholm, fol' at han selv
kunde faa fri e Hænder, men det mødte Kongens bestemte Modstand, og
de Forslag, som Generalerne fremsatte, indlod han sig end ikke paa
at drøfte, Det Eneste, man kunde faa ud af ham, var, at han følte
sig misfornøjet med Generalerne, fordi de ikke havde forhindret
Fjenden i at komme i Land, og fordi de havde ledet Tilbagetoget
paa en uheldig Maade. Feuquieres, del' fulgte med Hæren, greb
derfor ind og sendte Kongen et skriftligt Forslag om Operationerne.
Men Kongen svarede hum, at han ikke skulde indlade sig paa at
blande sig i Sager, del' ikke vedkom ham , Tilsidst traadte Gene
ralerne sammen og sendte Kongen en skriftlig Anmodning om at
træffe en Bestemmelse, Det forte til, . at Kongen befalede, at del'
skulde indrettes en forskanset Stilling, men, da der val ' arbejdet der
paa 1 Dag, lod Kongen Arbejderne standse,

Det val' under disse Vilkaar, at Sandberg den 21. Juli naaede
frem foran Christianstad . Han drev de svenske Forposter tilbage og
posterede sig paa højre Bred af Helge Aa, Fæstningskommandanten
blev saa ængstet ved denne Fremrykning, at han strax afbrød den
lange B1'0, del' fører over Aaen,

Saasnart Efterretningen om Sandbergs Ankomst naaede det
svenske Hovedkvar-ter, gik man i første Øjeblik ud fra, at Sandborgs
Rytlel'i dannede Fortravet for den danske Hær, og at denne fulgte
efter, Da del' ikke kunde være Tale om at optage en alvorlig Kamp,
føl' Forstærkn ingarne ankom, lykkedes det Feltmarskal Helmfelt at
forruaa Kongen til at befale, at Hæren skulde trække sig tilbage.
Den 23, .Juli brod den op og marcherede til NOI'je, en By, del' ligger
ved Havet omtrent 2 Mil S. V. for Carlsharnn. Her var del' en god
Stilling, men ingen Levnetsmidler. og Hjobsposter strømmede ind
allevegnefra. Flaaden val' ødelagt, Forstærkningerne, del' ventedes
fra Finland, val' ikke marchefærdige, og en Pengetransport paa
50,000 Rigsdaler, del' var afgaaet fra Stockholm til Hæren, val'
bleven tagen af Snaphanerne. Manglen paa Levnetsmidler gjorde
det umuligt at blive staaende, thi Soldaterne led Nød, Den 25.

I) Manuskript I . Nr. 41, 43 og 45/1676.
9*
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maatte lIæren derfor hryrle op og marchere til Carlshamn. Hel'
fandt den Levnetsmidler, og herfra udsendtes Partier fol' at skaffe
Efterretninger om Fjenden.

Et af disse fangede 2 danske Trompetere. Af dem fik man at
vide, at den danske Ilter rykkede frem, men at den endnu ikke
havde riaaet Sandborg. Dennes Styrke angav de til 1500 Ryttere,
og de fortalte tillige, at han stod sorglost ug ikke havde udstillet
Sikringsdele ø. for Helge Aa. Saasnart Car! XI fik Melding herom,

lod han Generallojtuant Schultz afmarchere til Vexio med Fodfolket,
og selv gik han med Ryttei-iet, 800 Dragoner og 10 Kanoner frem
ad Vejen mod Christianstad for at overfalde Sandborg. Undervejs
fik Kongen at vide, at den , la nge BI'O c val' afbrudt, og han maatte
derfor søge al komme over Helge Aa ved Torsobro. hvor han ankom
den 1. August om Morgenen ICI. 9. Men ogsaa denne Bro Val' af

hrudt, og bag den stod en Vagt paa 30 Dragoner. Del' val' dog
levnet nogle Rester af Broen, og ved at hen ytte dem samt ved at
svømme gennem Aaen lykkedes det at faa en Del Ryttere over Aaen.
De danske Dragoner satte sig vel til Modværge, men Fjendens Over

magt tvang dem til at gaa tilbage. Kongen, del' val' gaaet med over
Aacn, fik hel' sin Ilddaab. Under Kurnpen havde Svenskerne gjort
2 ["angel', del' meddelte, al. General Sandberg val' under Afmarche,
Da del' ikke kunde Vtr~I'p Talp Olll al. følge eftm' ham, marchorede
Kungen tilhage til Cm-lsluuu n, hvor han indtraf den 4, August. l.ler

fik hall Eftel'l'el.ning oru, at Gyldenlove hærjede Vestergøtland og
h-uede Geteborg. Kongen brod derfor op den 7. August for al. naa
Vexiø, hvor han vilde sande Ilu-rou, for dr-rpaa at vende sig mod
Gyldenløve.

At Sandberg val' under Afrnarcho, fot-holrll sig ('igtigt, thi, da
det i det danske Hovedvarter blev besluttet al rykke frem OVI'I' Halm
stad, blev han beordret til at s tøde til Hrerou.

Men allerede Dagen, før Landskrona overgav sig, den 2. August,
fik man i det danske Hovedkvarter Efterretuing om, at Car XI stod
ved Chi-istianstad. Generallcjtnant F. Arenstor-tf fik derfor øjeblikke.
lig Befaling til al. vende om og støde til Hæren , Operationen paa
Halmstad blev opgiven, og del' blev tagen en ny Beslutning. Dens

Indhold Irerngaar af et Brev fra Kongen til Gyldenløve af 4. August,
h vor-i det hed: »Efterretninger melder, at Carl XI atter er gaaet til
Christianstad. Generalløjtnant F. Arenstorff el' derfor bleven kaldt
tilbage og el' idag stødt til Hæreri. Landskrona Slot har overgivet

sig Natten til den 3. Vi bryder op for at søge Fjenden, saa at Du
formentlig intet har at frygte. Desuden har vi kommanderet General-
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major Dunean til Halmstad, for at han kan være nærmere til at
byde Dig Haanden e .T)

At det var Hertug Hans Adolf, der satte igennem, at F. Aren
storff blev kaldt tilbage og Marcheretningen forandret, kan ikke be
tvivles j derimod har det næppe været med hans gode Vilje, at det
blev bestemt, at Generalmajor Dunean skulde sendes mod Halmstad.
Thi, da Fremrykningen mod Christianstad ifølge Kongens Brev til
Gyldenløve skete, fordi man der ventede at finde den svenske Hær,
kunde man ikke være for stærk. Ved at detachere Dunean risikerede
man desuden, at den svenske Hær, saasnart den fik Kundskab om
vor Fremrykning, trak sig tilbage og vendte sig mod ham.

Under Belejringen af Landskrona var Hæren bleven forstærket
med 2 Bataillorier - 1 af Brerners og 1 af Vagts Regiment - del'
stød le til fra Holsten, og Oberst Holck var fra Sjælland ankommen
med sit Rostjenesteregiment. Holck sendtes den 5. August til Malmø
for at observere Fæstningen, og samme Dag fik Generalmajor Dunean
Befaling til at marchere mod Halmstad.

Duneans KOl'PS kom til at beslaa af: 2 Batailloner af 2. fynske
Regiment, hvilket den 31. Juli havde faaet Oberst Hans Schack ti ~

Chef, fordi Oberst Bibow havde faaet Kommandoen over Kongens Liv
regiment, 2 Batail loner af Max Rosenkrantz's Regiment, 1 Bataillon af
Bremers og 1 af Vogts Regiment, ialt 6 Batailloner, og et kombineret
Rytterregiment urider Oberstløjtnant Munchhausen, sammensat af
Detachementer fra alle Rytterregimenterne, samt 3 12-Pd. Kanoner
og 2 Morterer. Desuden fik Oberst Trop Ordre til at støde til fra
Laholm med sit Dragonregiment. Den Instr-ux, der den ,1. August
blev udfærdiget fol' Dunean, gik ud paa, al han skulde rykke ind i
Halland og forsøge et Overfald paa Halmstad. Lykkedes det ikke,
skulde han blokere Fæstningen 2).

Den danske Hovedstyrke, del' vilde søge den svenske Hær ved
Christianstad, brød op fra Landskrona den 6. August og riaaede
samme Dag Gårdstånga, hvor den blev staaende den følgende Dag.
Del' 8. marcheredes ' til Hørby, hvorfra Oberstløjtnant Georg Møller
detacheredes til Helsingborg for a't Iorstærke Besætningen med 3
Kompagnier af 1. sjællandske Regiment. Kommandoen over dette
"ar, efter Oberst la Hayes Død, gaaet over til Oberst Lange. Den
9. August marcherede Hæren til Vrarn og den 10. til Væ, hvor den
maatte blive staaende, til der var slaaet Bro over Helge Aa. Under

') Norske Expeditioner 1676 og U. S. August-September 1676. 1229,
') U, S. August-September 1676. 1232.
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dette Ophold modtog Kongen et Brev fra Gyldenløve af 3. August,
hvori berettedes, at han holdt Geteborg og Bohus blokeret, og at han
havde sat Vestergørland i Kontribution. Desuden fik man Efterret
ning om, at den svenske Hæl' havde trukket sig tilbage over Vexiø
paa Jønkøping. Den 13. AugusL blev Broerne over' Helge Aa fæl'dige,
og samme Dag gik den dallske Ilrer over. Sporgsmaalet blev nu,
om man strax skulde fortsætte Marchen for at søge at naa den
svenske L1wI' oller forinden gOl'e et FOl'SØg mod Fu-stuingen. Over
Ieltmarskallen rekognoscerede denne og foreslog Kongen, at man
skulde angribe den s uden Cei-emoni « o : ski-ide til Storm uden de
sædvanlige Forberedelser. Kongen billigede Forslaget, og lIæren
opmarcherede N. for Fæstningen.

Christianstad val' en Fæstning af ny Konstruktion, thi den VUI'
anlagt af Christian IV og laa paa Helge Aaens ostlige 13I'ed ved
Aaens Udløb i Helge So, S. for Fæstningen laa en lille ø, Bekhol m,
med hvilken den var forbunden ,llIed en 131'0, og fra denne ø førte
»den lange 131'0« over Aaen til den vestlige Bred, Fæstningen, del'
mod t'Jst val' fuldslændig omgiven af Moser, hvilke ligeledes be
gl'u'llllsedp Vejen, der nordfra fOl 'C1' ind i den, havde to Hovedadgange,
pn Il(JI'(lIig og en sydlig Pod, del' hegge val' dækkede af Halvmaaner-,
Den ViiI' bygget S011l en Rcktuugul, hvis lange Sider, del' havde Front
mod Vest og øst, hver havde en Lu-ngde af 3000' og bestod af en
bastioneret Vold, medens de kortr- Sider', d01' havde en Længde af
600' og vendte mod NOI'd og Syd, dannede en lige Linje. Fæstnings
volden val' omgiven af en 'lu-cd, muret Grav. Oberst Ulfklo val'
Fæstningskommandant og raadedo OVN en Bosu-tning paa 1000 Mund,
Bestykningen udgjorde 78 Kanorier.

Den tørre Aarstid havde bevirket, at Gruven Viii' urltør-ret og
Moserne tilgængelige paa mange Sted Cl', og disse Farr-r fur Forsvaret
forøgedes ved, at Befolkningen i Byerrie udenfor Fmstuiugou VUI' den
danske Sag hengiven og lagd e dette for Dagen ved at melde sig ved
det danske Hovedkvarter for at benyttes som Vejvisere.

Den 13. August blev Fæstningen opfordret til at dagtinge. Da
Svaret val' afslaaende, blev del' truffen Forberedelser til Stormen, der'
skulde foretages Natten til den 15. August IC!. 2,

Hærens Infantet-istyi-ke udgjorde den 11. August 6061 Mand.
Ved at tage Kontingenter fra alle Infanteriregimentor formererles del'
3 Kolouuer hver paa 500 Mand. Af disse skulde en Kolonne linder'
Oberst Schønfeld gaa mod Fæstningens sydvestlige Hjørne, og 2
Kolonner henholdsvis under Obersterne Cicignon og Ægidius Lytzow
skulde gaa mod dens nordvestlige Hjørne. Desuden skulde Oberst
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Et-horn af Dronningens Livregiment føre et Skinangreb fra øst.
Kolonnerne formeredes, saaledes at Tømmermændene, del' skulde
overhugge Palisaderne, var foran, derpaa fulgte Grenaderarne og
tilsidst Musketererne. Hvad der af Hæren ikke benyttedes til Angreb,
skulde tjene som Reserve.

Da Stor-mkolounei-ne sattes i Bevægelse, var det saa mørkt, at
de kun ved Vejvisernes Hjælp naaede Graven; men Fremrykningen
var sket saa stille, at de endnu ikke var opdagede, da de ankom til
denne. De, del' val' forrest, passerede Graven i Hast og klavrede
rlerpaa op ad Voldskraaningen. Først nu opdagede de svenske Poster
Angrebet og gav Ild. Del' blev strax slaaet Alarm i Fæstningen, og
Besætningen ilede til Volden, hvor del' opstod en blodig Kamp mellem
Mand og Mand. Men, da Angr-iberne blev forstærkede fra Reserven,
lykkedes det efter li Times Kamp at bryde Modstanden og erobre
Fæstningen. Svenskerne mistede i Kampen 300 Mand; Resten af
Besætningen toges til Fange. Det danske Tab beløb sig til 148 Døde
og 392 Saarede, ialt 540 Mand. Deriblandt val' 24 Officerer, hvoraf
4 faldt.

Efter Stormen blev det tilladt Soldaterne at plyndre i 3 Timer,
men Officererne sørgede for, at det især gik ud over de Svenskfødte
og Svensksindede. II vad del' af Byttet tilfaldt Overfeltmarskallen, f01'

delle han ligesom ved Landskrona til sine Undergivne.
Frerm-ykningen kunde nu fortsættes. General Duncan fik Med

delelse om, at Christianstad var erobret, og at Hæren vilde afmarchere
til Halmstad den 17, August. Forinden Afmarchen blev Oberst
Ægidius Lytzow udnævnt til Kommandant i Christianstad. Besæt
ningen kom til at bestaa af 1 Bataillon Lange, 1 Bataillon Martin
Barthold og 1 Bataillon Lytzow. Desuden efterlodes foran Fæst
ningen 1 Bataillon Cicignon og 2 BatailIoner Hertugen af Croy ') samt

-Genera l Carl Arenstorffs Rytterregiment og Ramsteds Dragoner.

'e. Duneans Tog mod Halmstad. Slaget ved Fylle Bro,")
Den 13. August ankom Generalmajor Duncan med sit KOI'ps

foran Halmstad. - Denne Fæstning havde en Besætning paa 300
Mand under Generalløjtnant Hård. Da Fæstningen kun val' tilgænge
lig fra en Side, kunde Duncan ikke foretage et Overfald, og derfor

') Oberst Degenfeldt var den 16. Juli bleven afskediget, fordi der stadig
indløb Klager over ham, og Hertugen af Croy havde faaet hans Regiment.

' ) Manuskript I. Nr. 47/1676.
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begyndte han at anlægge Løbegrave. Men Arbejdet var ikke langt

fremskredet, da han den 16, August fik Melding om, at et fjendtligt

Korps rykkede imod ham, Hun besluttede at undvige Stødet ved at

gaa tilbage til Labolm.
Det val' Cai-l XI, som mei-mede sig med sin Hæl',

Gyldenløves Hun-værk i Vestgatlaud havde foranlediget Kongen

til at befale, at dm' skulde sendes en Rigsraad til hver Provins for

at stille sig i Spidsen for Forsvaret, og at Rigsraad Johan Gylden

stjema skulde have Tilsyn med, at Befalingen blev efterkommen

samt give Møde hos Kongen for at modtage 1Hl'I'IIWI'1' Instru x. Som

Følge heraf traf Kongen Gyldenstjerna, da han dril 10. August ankom

fra Christianstad til Vexiø, Gyldenstjerne kom rlog ik ko alene efter

Ordren, thi han skulde paa Rigsraadels Vl'gllP OpfOl'III'f' Kongen til

at begive sig til Stockholm,

0111 nu end Kongen strax afslog al begive sig til l Iuvr-rlstaden,

saa havde dog Gyldenstjernas Ankomst stor Betydning, thi han havde

Kongr-ns Ore.
Dr-u Styrke, Kungen paa dette 'I'idspuukt raadede ovei-, bestod

af Gm-dr-n til Fnrls, Skuraborg-, Dals- og Ka lmar Infanter-iregimenter,
Drabantr-mo, Livrogimr-utet lilIlpsi, Veslgota og Smaalands Rytter-i

ug General As clu-horgs 1I"I'I'vPllp 1{f'gimenl, del' fØl' te Navn af Enke

dronningens Livr-egiment, snrul Skaane- Bohuslehns Dragoner, ia lt

henved 5,300 Mand. Merl den vilde han gaa mod Gyldr-nlovc, og

Ilerfor brød Hær-en op den 11, Augusl og marcherede over 1Iossje

til Ljungby, hvor den ankom den 13, l ler indu-af et Ilbud fl'a

Generalløjtnant IH\1'I1, del' meldte, at General Duneau val' a nkotumen
med et dansk KOI'ps foran Halmstad, og, at hvis Fæstningen ikke

hlev undsat som snarest, maatte den falde, da Bcsu-tningen val' for

svag, og Borgei-skabet upaal ideligt. Kongen hosluttodo strax at ile

til Hjælp og al foretage Operationen paa en saadu n Maarle, al han

om muligt afskal' Dunean Tilbagetoget. Del-for valgtes en Omvej.

Den 1·:1" August tiltraadtes Marchen, og over Hor-nsbro og Traheryd

naaede l læren den 16, s, M. Knæred. Men Tropper og Heste var

i den Grarl anstrængte, at Generalerne ansaa det nødvendigt at holde

Rast, hvad de menle kunde gØl'es uden at Forspilde Resultatet, efter

som Præsten i Knæred havde fortalt, at General Duncan ikke havde

nogen Anelse om, at den svenske l lær val' i Nærheden. General

løjtnant Ascheberg var dug af en anden Mening, ug han foreslog, at

der' skulde gives Hestene Foder', og at Tropper-ne skulde hvile til Nattens

Frembrud, men saa skulde Marchen tiltrædes, Kongen sluttede sIg
til ham ,
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En Time før Opbrurlet sendte Ascheberg Ritmester Rosen med
60 Ryttere til Laholrn for at afbr-yde de derværende Broer. Rit
mesteren udførte sit Hverv uden at støde paa Fjenden. Hæren havde
imidlertid sat sig i Marche, og over Tjærby naaede den Ibbarp den
17 . August ved Daggry. Her holdtes Hvil i 3 Tim er. Undervejs
val' man stødt paa en Bonde, del' fortalte, at General Dunean havde
Iaaet Efterretning om Svenskernes Fremrykning, og at han den 16.
August om Aftenen val' gaaet tilbage over Nissa Aa, Bonden tilføjede,
at Dunean troede kun at have en Rytterstyrke imod sig paa 1000
Heste under Aselieberg.

Bondens Udsagn var i-igtigt, Dunean var den 16. om Efter
middagen gaaet tilbage over Nissa Aa, men han standsede ved Snestorp
paa Grurid af stærkt Regnvejr. Herfra udsendte han om Aftenen en
Patrouille under en Løjtnant, der skulde undersøge om Broerne ved
Laholrn, der laa paa den korteste Vej, kunde passeres. Løjtnanten
riaaede først Broerne, da Svenskerne havde afbrudt dem. Da han
vendte tilbage med l\Ielding herom, besluttede Dunean at gaa til
bage over Fylle Aa, men det kunde først ske, naar Fylle Bro, som
han selv havde afbrudt, var bleven istandsat.

Den 17. August om Morgenen brød Dunean op. Fortropper
sendtes forud, passerede Fylle Aa og stillede sig foran Broen for at
dække Arbejdet. Da nærmede Svenskerne sig, og det kom til Slaget
ved Fylle Bro.

General Ascheberg, der var sendt forud med 300 Ryttere, nasede
et Punkt, halvvejs mellem Eldsberga og Fylle Bro, hvorfra han saae
de danske Fortropper ifærd med at passere Aaen . lIan gik strax
frem til Attake og kastede dem tilbage. Under Forfølgelsen red han,
for at vinde Oversigt, op paa en høj Bakke, og derfra saae han
Duneans Korps i Marche mod Aaen.

Dunean havde Valget imellem enten hurtigst at passere Aaen,
som man paa mange Steder kan vade igennem, og slaa sig en Vej,
piler tage Stilling N. for Aaen. Han valgte det første . I Troen paa,
at hans Modstander var ham underlegen, lod han sine Tropper, saa
snart Fylle Bro var istandsat, defilere over denne og derpaa efter
liaanden opmarchere paa den sydlige Flodbred . Men Stedet for Op
marchen var saa uheldig valgt, at Korpset, da denne var endt, stod
i en Dalsænkning med Aaen i Ryggen. Efter endt Opmarche satte
Fodfolket ifølge Ordre Svinefjedrene foran Fronten, fordi Duncan kun
ventede at blive angreben af Rytteri,

Ascheberg havde efter det første Sammenstød sendt Melding til
Kongen, der strax befalede de forreste Eskadroner at rykke frem til
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Understøttelse. Lidt senere satte han sig i Spidsen fol' Rytteriet og
travede efter. FOl' at forhindre Fjenden i at se, at den Styrke, del'
rykkede imod ham, val' overlegen, skete Fremrykningen med sænkede
Estandarter-, Efter at Rytteriet val' kommet i Fjendens Nær-hed, lod
Feltmarskal Helmfelt det opmarcher-e i 2 Fløje med et Mellemrum,
del' val' stort nok til Opma rche for Fodfolket, saasnart delte indtraf.
Foreløbig blev Svenskerne slaaende og afventede Duneans Angreb.

Endnu kunde Duncan redde i alt Fald den større Del af sin
Styrke ved strax al gaa frem til Angreb, men han blev staaende
ubevægelig i l! Time, Han vilde afvente Fjendens Angreb og traf
Foranstaltnings» til, hvis han blev kastet, al kunne komme tilbage
ad den Vej, hvorfra han val' kommen, th i han lod 3 store Kanorier
blive N, fol' Aaen tilligemed en Reserve,

Duneans Uvirksomhed gav det svenske Infautori og Artiller-i
Lejlighed til at komme op. Da Slagordenen val' indtagen, gav Kon
gen Befaling til Angreb. Pludseligt løftedes alle de svenske Furier

og Estandarter, og saa gik det fremad. Den svenske højre Fløj kom
først i Kamp. Den stødte paa Oberstlojtuant Munchhausens kom
binerede Hytterregimcnt, del' blev tvunget til at vige efter en Fægt
ning, del' varede :l Time. Imidlertid Vil I' ogsaa den øvr-ige danske
Linje bleven pngagCl'eL Om lien end gjorde stærk Modstand, saa
val' (log Fjeurleus Overuragt for stal', og derfor maatte ogsaa den gaa
tilbuge. Klin Trops Dragourcgimeut, del' stod paa den danske højre
FII)j, sogto et andet Middel til FI'else, Under Tilbagegangen vendte
Hegimentet pludselig om til Attake mod el Punkt, hvor det syntes,
al Gærdet val' lavest. Det rettede Angrebet mod Skareborgs Infanter-i
regiment, som lige havde afgivet Ilden og val' ifærd med at lade,
Regimentet blev kastet ind paa anden TI'l.ofniug, og verl den Forvir
ring, som opstod, lykkedes det en større Del af dl' danske Dragoner

at komme igennem og senere at naa den danske l lun-.
Duncan, del' val' blevet saaret, søgte at ko III ure tilbage over

Aaen, og befalede Oberst Max Rosenkrantz at dække Overgangen
med sine 2 Batailloner og den Del af Dragonerne, som ikke val'
sluppen igennem, Rosenkrantz rejste en heroisk Modstand, del'
koslede ham Livet, men standse Fjenden val' umuligt, Det val' den
svenske Fodgarde. del' tvang Rosenkrantz's Batailloner til at gaa til
bage, og som derpaa, benyttende Vadestederne, trængte haardt efter.
Duneans Tropper val' imidler-tid ved Overgangen over Broen komne
i en saadan Uorden, at det val' umuligt at faa dem til at indtage
en Stilling paa den nordre Aabi-ed, og Forvir-ringen blandt dem age
des ved, at det svenske Livregiment til I1est under Oberst Nils Bjelke
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nu greb ind for at forfølge. Da Duncan indsaa Umuligheden af at
faa ordnet Forsvaret, sendte han en Trompeter til Fjenden og tilbød
at strække Vaaben. Carl XI gik ind derpaa.

Duneans virkelige Tab kendes ikke gennem danske Beretninger.
Den eneste Angivelse, man hal' derom, findes i et Brev fra Kongen
til Gyldenløve, hvori det hedder, at del' efterhaanden var kommen
5-600 Mand tilbage. Tabet skulde a ltsaa udgøre henved 2500 Mand.
Det stemmer omtrent med de Opgivelser, man har fl'a svensk Side,
efter hvilke Antallet af danske Fanger beløb sig til 82 Officerer og
1500 Mand, og Antallet af dem, der faldt eller blev saarede, angives
til henved 1000.

Blandt de faldne danske Officerer var den for sin Styrke be
kendte Oberstløjtnant Lytzow. Han faldt først, efter at han havde
fældet 17 Svenskere, og nogle af dem fældede han, efter at han havde
mistet begge sine Ben .

Svenskerne angiver i »Fa uor og standar e deres Tab ti l 3
faldne og 17 saarede Officerer sa mt 38 faldne og 127 saarede Under
officerer og Menige, men Angivelsen synes at være for lav.

Paa Valpladsen er del' rejst 2 Mindestene. Paa den ene staar :
»Carl XI, histaaet af Rutger Ascheberg, vandt her sin første Sejr«.
Paa den anden læses: »Lemlrestet, men kæmpende, faldt her den
tapre Lutzow« ,

Efter Slaget marcherede Carl XI endnu samme Dag til Halm
stad, og den følgende Dag stillede han sig bag Nissa Aa. Sejren var
den første Lysstraale paa Kongens Vej, og han glemte ikke at be
lønne dem, del' havde medvirket, i første Række Helmfelt og Asche
herg. Oberst Gyllenstjerna, del' kommanderede Garden til Fods, og
som var bleven saaret, blev udnævnt til Genei-almajoi-: hver saaret
Officer, Underofficer og Menig fik udbetalt henholdsvis 50, 15 og 2
Rigsdaler, og enhver, der havde erobret en Fane eller Estandart, 30
Rigsdaler.

Men Glæden varede kun kort, Den 19 . August fik Carl XI
Efterretning om, at Christianstad var bleven stormet, og samtidig
kom Meddelelse om, at Gyldenløve fremdeles hærjede Landet og
truede GøtebOl'g, samt om, at den danske Hær rykkede frem, Faren
derved blev dog afvendt.

Skønt det val' bleven besl uttet at bryde op fra Christianstad den
17. August, afmarcherede den danske Hær først den 18, og riaaede
sarrime Dag Hørje, Her fik den Efterretning om Duneans Nederlag.
Da det hurtigt kunde oprettes gennem en Sejr, blev det besluttet at
fortsætte Fremmarchen, thi i en Skrivelse fra Kongen til Gyldenløve



at gaa imod Fjen
Men desuagtet blev

dog fol' at trække
Den 23 . fortsattes
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af 20, August hed del: »Vi forbereder os paa
den, der staar 3 Mil fra os ved Knrered e ,

Hæren staaende saavel den 20 , og 21., maaske

de Afdelinger til, del' stod foran Christianstad.
Marchen, og Hæren nanede Væxtorp.

Situationen val' nu den, al den svenske lIær stod mellem den
danske Hær og Gyldenløve, og Kongen vidste, al Gyldenløve med
sin Hovedstyrke stod paa Hisingen. samt at han holdt Uddevalla og
Venersborg besat Da Gyldenløve havde faacl Tilsagn om, al han
vilde blive støttet »alvoi-ligt« ved den dansko l lmrs Operationer, og

del var en Befaling fra Kongen, del' havde sal ham i Marche
paa Goteborg, saa var Øjeblikkel kommet til al handle energisk.
Dette val' desuden saa meget naturligere, som den Omstu-ndighed, al

den svenske Hær efter Slaget ved Fylle BI'o ikke val' gaael frem,
men tilbage, vidnede om, at den ikke havde faaet Forsto-rkninger.
Men trods alt dette fik Christian V Betænkeligheder, og, da han
riaaede Væxtorp, befalede han, at Ilreren skulde blive stanende for
al afvente den »seCOlll'S«, del' val' paa Marche u nrler General Carl
Arenslorff', saml de grove Stykker, del' skulde benyttes ved Angrebet

paa l lnhustarl. Planen hlcv der-vod forandret, thi det val' nu ikke
lu-ngorc den fjf'ncllligp 1Iu'I', dm' val' Operationsmaalet, men Halmstad.

l lvarl Forston-kniugerue angik, da val' der den 22, J u li given

Befaling til, al General C. Aronstor-tf for sin Person, 1 Bataillon af
Bremers og 2 af Schonfelrlts l nfanteriregimenter saml Livregiuioulet
til Hest, Sehesteds og Gotfr-ierl Rauchs Ryttcn-egiruonter skulde afgaa
til Skaane, Samtidig fik Gener-a lmajor Walter Befaling til al lage
Overkommandoen i Melelenborg og at lade Oberst Ortzens Dragon

regiment, der i Maj Maaned var bleven send l til Rostock, marchere
til Wisma r. Den 5, August fik endvidere Bandissina Hyllel'l'egiment,
samt 1 Balaillon af hans og 2 af Lutkens Infanteriregiment Ordre
til at marchere til Skaane 1). Men, da disse Afdel inger stod enlen i
lIolslen, Meklenborg eller i Bremen, kunde man ikke gøre nogen
sikker Beregning i Hovedkvarteret om, naar de vilde indtræffe,

') U. S. Juli-September 1676. 1191 og 1342.



Gyldenløvefejden.

Gyldenløve, der var afmarcheret fra Hjertrum med 2800 Mand,
ankom den 4. .T uli foran Gøteborg og tog med sin Hovedstyrke Stil
ling -! Mil S. for Byen. En mindre Styrke sendtes over til Hisin
gen, fra hvis Hejder N. fol' Gateborg den aabnede Ilden mod Fæst·
ningen . Denne havde en Garnison paa 4 Kompagnier under Oberst
Stegman, der var Kommandant. Men desuden laa del' i Byen 1500
Mand, som General Mørner havde før t det-hen fra Venersborg. Mod
Søsiden vrernedes Byen af Admiral Erik Sjoblad, del' val' vendt til
hage med sin Eskadre fra Elben. Da Gyldenløve kun var forsynet
med Feltartilleri, kunde han ikke indlade sig paa nogen Belejring,
men maatte nøjes med at afspærre Fæstningen fra Landsiden. En
lignende Åfspærring Ira Søsiden skulde udføres af den Eskadre, paa
hvis Ankomst Gyldenløve bestandig ventede. Denne Eskadre kom
til at bestaa af de danske Linieskibe »T re Løver-e og ,Kjøbenhavn c,
de hollandske Fregatter »Frisia e og »Caleb«, en Galiot og 3 norske
Defensionsskibe. Kommandoen, del' oprindelig val' tiltænkt Admiral
Jens Rodsten, blev den 7. .Tul i tildelt hans Broder Markvor. Eskadren
havde haft mange Vauskeligheder at kæmpe imod, thi dels manglede
den Proviant, og dels manglede den Personel, hvo 1'1ned den skulde
kompletteres fra de hollandske Skibe. ' Den 9. .T uli holdt Admiral
Markvor Rodsten Ki-igsraad, og, skønt Manglerne ikke fuldt val' af
hjulpne, blev det dog besluttet, at Eskadren skulde afgaa, naae Vin
den blev gunstig. Den 11. .Tuli forlod den Sundet, men den forsin
kedes af Modvind, saa at den først den 16. s. M. ankom udfor Gøte
borg. Val' den kommen 3 Timer tidligere, vilde den have kunnet
afskære Erik Sjøblad, der krydsede uden ror Skærgaarden, men han
var nu gaaet ind til Gøteborg.
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Den 17. Juli vilde Admiral Markvar Rodsten gaa til Ankers i
Kalfsund. Under Sejladsen kom Linjeskibet »K jøbenha vn s paa Grund.
Der blev sendt Fartøjer ud for at hjælpe det af, men Admiral Sjn
blad, der havde opdaget Uheldet, lod strax 2 Fregatter og en Brande.'
løbe ud mod , Kjøbenha vn c. Da riet val' det bageste Skib i den
danske Linje, da Vinden val' imod, ug da det blæste haardt, var
Rodsten ude af Stand til at bringe yderligere l Ijo-lp, Den svenske
Brander' lagde sig paa Siden af , K jobenha vn «. 106 Mand af dens
Besætning bjergede sig i Baade, en anden Del SJlI'llllg over BOI'd, og
kun 30 Mand blev tilbage paa Skibet. Det lykkedes dette Mand
skab at faa Ilden slukket, men det varede ikke ltl'ngc, saa blussede
den op paany og udbredte sig videre og videre. Pludselig spl'ang
Skibet i Luften med dem, der var ombord.

Gyldenløve havde imidlertid faaet at vide, at nogle svenske
Skibe, rlei- kom fra England, val' paa Vejr-n til Gutpbol'g IIIcd Levnets
midler og Ammunition. Et Krigsraarl afholdtes den 31. Ju li, og del
besluttede, at Admiral Rodsten skuldo gaa tilsus for at suge rle fjendt·
ligl' Skibe og forhindre dem i al naa derr-s Maal. Men Hadsten
krydsr-de i Kattegat uden al slodo paa Skibene, og derfor lykkedes
det dom at naa ind til Gulphlll'g. Da Gyldenløve fik Efter-retning
derom, klagcde han dl'n i.l. August til Kongen . Kongen svar-ede
den 11. s. M.: »Eftersom Vi PI' hujlig urisfornøjet mr-d Arlm i rn l
Markvor- Rorlslpns nu Sl'nf'stf' fUI'If' Konduite, hvis Fulgel' Vi ha)' Cl '·

faret af Din Skrivolse af 3. h ujus, el' VOI' Oberstløjtnant af Fodfulkr-t
Johan Wihe blC'VClI hC'OI'riI'ct til at overtage Koru rua ndoen af Eskndrr-n .
Markvor Rodston skal art-esteres, IIllU!' hall untrtr-ffes «. Ohf'I'sLiojl.
nant "Vibe, rier' i sin e yngl'e Au havde Ijf'nt paa dr-n hulinndsk«

Flaadc, men som nu tjente i Ilreren, fik sanltidig Br-Iuling til s urlen
Ophold eller Tidsforsømmelse eller Undskyldning med allerførste Vind
at begive .sig til Norge og parel'e Gyldenløves Ordrer«.

Da ingen vidste, hvor Rodsten var, men Sandsynligheden talte
for, at han enten vilde søge til Sundet eller til en Havn N, for
Gøteborg, fik saavel Gyldenløve som Rigsadmiral Bjelke Befaling til
at lade ham arrestere, Den 12 . August ankom han paa Helsingørs
Rhed. Den følgende Dag indt.raf Rigsadmiral Bjelke, der forkyndte
ham Arresten, og paa hans Jagt blev Rodsten som Arrestant ført til
sin Bolig i Kjøbenhavn. Den H~. August skrev han til Kongen, for
sikrede, at hans Samvittighed frikendte ham, men bad samtidig om,
at man, hvis han skulde stilles for Retten, ikke vilde udlægge alt til
det Værste. Da man vedblev at lade ham være Arrestant, bad han
den 16. December om at faa sit Forhold undersøgt. Gyldenløve fik
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da Befaling til at give nærmere Forklaring, men hverken denne eller
hans Skrivelse af 3 . August findes i Arkiverne. Der blev dog ikke
rejst. Sag, thi Arresten blev hævet, og i 1677 fik Markvor Radsten
atter Kommandoen over en Eskadre l).

Efter at Oberstløjtnant Wibe havde faaet Kommandoen, blev
Eskadren forstærket med Orlogskibene »Kjøben havns Vaaben c og
»Char lotte Amaliec , saa at den talte 6 Orlogsskibe, 3 Galioter og
nogle Fløjler. Modvind bevirkede, at \Vibe først lettede den 16.
August KI. 10 F. Den følgende Dag naaede han Kalfsund, hvor
han saae den svenske Eskadre ligge dels inden- og dels udenfor
Geteborg Kastel.

Da Gyldenløve ikke havde kuhnet udrette noget mod Geteborg.
fordi den ikke var indesluttet mod Søsiden, og fordi den var bleven
forsynet, trak han i Begyndelsen af August hele sin Styrke over paa
Hisingen og marcherede derpaa til den nordre Elv, hvor han slog
Bro ved Gulløn og furberedte en Fremrykning mod det befæstede Slot
Bohus, der ligger paa en ø i Elven . Oberst Huitfeldt, der stod ved
den norske Grændse, fik Befaling til at støde til med 15 Kompagnier
og Wibe til fra Flaaden at afsende svært Skyts til Belejringsbatterierne.

Huitfeldt stødte under Vejs paa en svensk Bondehær under
Oberst Gyldenspitz, der angreb ham den 13. August. Efter l! Times
Kamp maatte Svenskerne vige med Tabet af en Del Døde og Saarede
samt 2 Kanoner. Huitfeldts Forstærkning bragte Gyldenløves Hær
foran Bohus op til henved 5000 Mand, og desuden havde hun 1000
Mand i Uddevalla og Venersborg.

Da Kommandanten paa Bohus, Oberst Børge Drackenberg, fik
Efterretning om Gyldenløves Fremrykning, afbrændte han Byen
Kongshelle. der laa foran Slottet, og, da han havde en rigelig Be
sætning, forberedte han sig paa et energisk Forsvar.

Gyldenløve var rykket frem mod Bohus, havde paabegyndt An
læget af Balterierne, og, da disse den 24. August var blevne bastyk
kede fra Wibe, begyndte han Beskydningen. Svenskerne optog Kam
pen med Eftertryk, saa at det snut stod Gyldenløve klart, at Belej
ringen næppe vilde føre til Maalel. Da fik han Efterretning om, at
Generalguvernøren, Grev Magnus de la Gardie, havde samlet en Bonde
hær paa 20,000 Mand og bag Gøtaelv forenet den med ca . 1000 Mand
regulære Tropper for at rykke Bohus til Undsætning. Samtidig fik
han Meddelelse om, at General Duncan havde lidt et Nederlag, og

') Om Fremgangsmaaden mod Rodsten se : Norske Expeditioner 1675 A,
Danske Kongers Historie 16i6 A 163 og I. S. Søetaten vedkommende 1676.
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at Carl XI var fra Halmstad rykket nordpaa. Spørgsmaalet var nu,
hvorvidt han kunde vente at blive støttet af den danske Hærs Opera
tioner. Del fik han besvaret gennem en Skrivelse, der meddelte, al
Konseilel den 7. Seplember havde bes1ullel, al Gyldenløve skulde
underrettes om, al han ikke kunde venle Hjælp denne Vinler fra
Danmark, men al han skulde vedblive al gøre Fjenden al den Af
bræk, han kunde l). Dette opfaltede Gyldenløve som en Tilkende
givelse af, at den danske Hær heller ikke i Øjeblikket vilde yde ham
nogen Støtte. Han hævede derfor Belejringen og trak sig midt i
Seplember over Uddevalla lilbage til den norske Grændse. General
Rysensten, som han havde detacheret til Venersborg for at sløjfe
Fæslningsværkerne og føre Besætningen tilbage til Norge, fuldendte
Sløjfningen den 20. September om Formiddagen og tiltraadte derpaa
Tilbagemarchen ad Gølaelvens vestlige Bred. Svenskerne, der op
dagede delle, gik i Baade over Elven og angreb. Men Rysenslen op
log Kampen, kastede Svenskerne, der mislede henved 300 Mand, og
fortsatte derpaa Tilbagemarchen uforstyrret.

Gyldenløve havde i Begyndelsen af September anmodelom al
maatle gore en Rejse til Danmark. Kongen svarede den 7. s. M.,
al det kunde ske, hvis Gehejmeraad Jens Juul samlykkede deri (I).
Da Samlykkel blev givet, fik Gyldenløve Rejsetilladelse den 14. Ok
tober, og General Baudissin beordredes til Norge for al remplacere
ham midlertidigt. Men Baudissin blev syg, og Rysenslen fik derfor
Kommandoen .

Den svenske Guvernør i Jæmleland, Grev Sparre, gjorde i Augusl
Maaned el Indfald i Trondhjems Stift med 500 Dragoner, 150 Mu
skelerer og 3 Kanoner. Han fulgte Vejen, som over Fjeldene fører
lige ned i Størdalen. Men han blev -. efter den norske Beretning
- standset af 50 Bønder, der gennem deres Kendskab til og Be
nyttelse af Terrænel tvang ham til al gaa lilbage og bibragte ham
el Tab af 60 Døde, 6-8 Fanger og 50 Heste 2). Svenskerne ind
rømmer, al de maatte gaa tilbage, men angiver Tabet til 14 Døde og
11 Fanger.

Johannes 'Vibe laa endnu udenfor Gøteborg, da Gyldenløve trak
sig ti]bage . Da han var bleven forstærket med 5 norske Galioter og
Storbaade, sammenkaldte han den 15. Seplember el Krigsraad for at
lage Beslulning om et Angreb paa den svenske Eskadre. Flertallel,
der væsenligst beslod af hollandske Skibschefer og Skibsførere, ud-

l) Danske Kongers Historie 1676 A. 163 d.
') Danske Kongers Historie 1676 B.
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talte sig imod Angrebet. Wibe indberettede derom til Kongen: »Da
de fleste Kaptajner er Parthavere i deres Skibe, frygter de maaske
ligesaa meget for disse som for deres Hud e . Den 30. September
lykkedes det dog 'Vibe at faa sat igennem, at der skulde foretages
en Expedition med Brandere og Baade for at ødelægge et eller flere
af de svenske Krigsskibe. Expeditionen udførtes, men den strandede
paa, at 3 Kaptajner ikke gjorde deres Pligt. De blev stillede for en
Krigsret, der idømte dem meget strænge Straffe. Et nyt Forsøg, der
foretoges den 2. Oktober, gav kun til Resullat, at Wibe mistede 7
Døde og 8 Saarede.

Den H. Oktober fik Wibe Befaling til at vende tilbage til
Sundet l).

l) Danske Kongers Historie 1676 B.

N . P. Jensen : Den skaanske Krig. 10



Operationerne Sverige September. l)

Carl XI havde taget Stilling bag Nissa Aa, men, da del viste sig,
at Aaen kunde passeres paa mange Steder, marcherede han den 23.
August til Getinge, hvor han blev staaende i .} Dage. Unrler dell e
Ophold blev Garnisonen i Halmstad foreget merl 2 Batailloner, saa
al den ialL talte U ,OO Mand, forsynet med Levnetsmidler og Ammuni
tion saml fik Genoralmajor Sperling SOIll Kommandant. I Getinge
fik CUI" XI Efterretning om, at Wib« lua udenfor Gøteborg, at Gyl
donløve stod plla Hisingen. og al den danske l lær var under Frem
r-ykning. Kongen lod derfor Htel'PII gaa tilbage til Falkenberg og
sendte Erik Dahlberg paa Rekognoscering for at finde Oll Stilling,
hvori han kunde modtage cl Angreh af rlen danske Hæl' og øvcutuelt
ile Gøteborg til Hjælp. Duhlberg fandt en saadan Stilling ved Syl
linge bag Visk Aa. Den 5. Soptumbei- afmarcherede Hun-en frn
Falkenberg, og 2 Dage senere riaaede dr-n Sylliuge. Styrken lalle
omtrent 5000 Mand.

Af de Forstærkn inger', den danske Il tel' ufveut crlc i Voxtorp,
ankom Sehr-steds Rytterregiment samt del SV U'I'C Skyts, 9g General
Carl Arenstorff val' ligeledes indtruffen ved Ilrereu. Den ·i. September
brød Hæren op og marcherede til L. Thorie j den følgende Dag naaede
den Snostrup Mark foran Halmstad, hvor den gik i Lej I'. Samme
Dag foretoges pn Rokognoscering af denne Fæstning af Feltmarskal
løjtnant Wevlior og General Carl Arenstortf, hvorved man kom til
Kundskab om, at den val' forsynet, havde en Besætning paa 1500
Mand, og at General Sperling val' dens Kommandant, Han blev op
forelret til at dagtinge. men afslog Opfordr-ingen . Del' skulde nu
træffos Bestemmelse om, hvad der burde gOl'es,

I) Manuskript r. Nr. 46, 49 og 50/1676 .
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Co n t r a.
Ikke at svække Hæren og holde

den i god Stand el' ogsaa meget
nyttigt.

1. En nær el' bedre end en
Provins,

2. Bedre et lille roligt, end et
stort uroligt Vinterkvarter.

10~

Som omtalt blev der, da den danske Hær kom til Hørrie og
fik Efterretning om Duneans Nederlag, den 20. August taget den
Beslutning, at Hæren skulde rykke efter Fjenden. Her var det
aabenbart Overfeltmarskallen, der satte sin Anskuelse igennem. Men,
da Hæren naaede Voxtorp, blev der gjort Holdt, og Planen foran
dredes til, at Hæreri skulde afvente Forstærkninger for at belejre
Halmstad. Den 4. September sattes den i Marche j den følgende Dag
stod den foran Halmstad, rekognoscerede Fæstningen, og nu skulde
altsaa Belejringen begynde. Disse Forandringer i Operationsplanen
skyldtes ikke Overfeltmarskallen, thi det kan ikke være Tvivl under
kastet, at, naar han i en Skrivelse, del: senere vil blive omtalt, ud
talte, at han :tøjensyn lig t havde kunnet naa endnu flere Progresser,
naar han kunde have udført flere Operationer og ikke havde maattet
lade dem afbrydec, saa sigter han netop til alt, hvad der skete efter
den 23. August. Aarsagen dertil var, at Misundere og Modstandere
havde svækket Hertugens Kredit hos Kongen, og efter Cad Aren
storffs Ankomst begyndte Kongen endog at gribe personligt ind i
Spørgsmaalene om, hvad der burde gøres, HvO!' uskikket han var
dertil, vil bedst fremgaa af et Aktstykke, der maa antages at være

affattet den 6. September. Der foreligger nemlig et Brev af 12. s. M.,
som er' skrevet af Storkantsler Ahlefeldt til Statssekretær Biermann,
der opholdt sig ved l Iovedkvarteret. Dette Brev el' Sval' paa en
Skr-ivelsa fra Biermann af 6, Sptember-, og i Svaret skriver Ahlefeldt:
»Jeg ser med megen Tilfredsstillelse af Deres Brev af 6. ds., at den
paatænkte Belejring af Halmstad el' paa Veje til at blive opgiven,
da jeg altid hal' betragtet den som un coup fatal il nos atfaires e ,

Biermann maa altsaa, da han skrev, have været vidende om, at
Kongen stod i Begreb med at opgive Belejr-ingen, og delle Iremgaar
af det paagældende Aktstykke.

Kongen havde opkastet det Spørgsmaal: s Ob es nun de tempore
sei Halmstad zu attaqiren und oh es thunlich odel' nicht P« Spørgs

maalet besvarede han i en egenhændig Opsats, der' gengives i Manu
skript I. Nr. 51/1676, paa følgende Maade:

Pro,
At bemægtige sig Byen vilde være

meget nyttigt for os.

1. Vi havde derved en .Fod i og
saa at sige hele Halland.

2, Vi udvidede vore Vinterkvar
terer.
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PI'O.
3. Vi var nærmere i Kommuni

kation med Norge,

4. Vi kunde betale Fjenden det
forrige ('J: Duneans Nederlag).

5, Vanbenreputationen vil der-ved
blive forøget.

6. Beati possidentes, hvis der korn
en snarlig Fred.

7. Man kan komme til Fæst
ningen og med Tiden bemæg
tige sig den,

8. Det mangler os ikke paa Fod
fulk, og vi faar endnu 6 Ba
tail louer; vi er ligesaa stærke
Salli Fjenden.

H. Vi hur ammunition de guel'l'e
el de bouche,

10. Vi mangler ikke Fourage.
11. Fjenden kan ikke gØl'e os

Diversioner i Hyggen.

Co n LI'a.
3. Om del ikke var godt at sende

400 Heste til NOI'ge og saa
Imnge søge Kommunikationen

Lil Vands ,
4. Om vi ikke skulde søge Fjen

den til Falkenberg.
5. Vi ser Fjendens contenance,

og viger hun, el' det Ære nok,
i modsat Fald Cl' vi i »Bastand e.

6. Naar man har Sværdet i Haan
den, raadr-r man med.

7. Den kun kun angr-ibes paa
et SLed.

8. VOI'l Fodfolk sygnel' hen og
tager dagligt af.

9. » Im Winter Provision und
dem Feinde meisl zu kuras
sir-en. e l)

10. Hel' el' kun lidt Fourage.
11. Fjenden kan gØl'e os Diver

sioner nok i Skaane.
12, Angriber vi, mister vi Mand

skab foran Fæstningen.
13, Vi faar endnu flere Syge saa

velsom Snu rede.
14. Gaar det godt, man Fo-stningen

have en s tor Garnison.
15 , Fjenden forstan-ker sig mod

Vinteren og vil søge at angribe
os, medens vi hviler,

16. II vis vi angriber, gør han Di
versioner i Skaane eller ved
Christianstad.

17, Han søl'gel' for, al vi maa
gøre mangp DeLache ri nger.

I) Her maa der være beganet en Fejl ved Afskrivningen, der gør det
umuligt at foratsu Meningen.
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Contra.
18. Vi strabadserer og ruinerer

Hestene, fordi der ikke er
megen Fourage.

1. Vi holder derfor' for raadeligst, at vi ser os godt for og ud
sender Partiel' til alle Sider', tager og lukker vore Kommunikationer
godt j naar vi hal' provianteret os vel, følger vi Fjenden til Falken
berg eller Gunde-up Bro for at observere hans contenance ; bliver
Fjenden staaende, bliver ogsaa vi slaaende j gaar han bort, gaal' vi
frem muligvis en anden Vej, sætler Halland i Kontribution, forstærker'
os saa meget som muligt med Heste, Magasinet' og Proviant, item
Hø ved Laholm. Maaske kunde der da i Vinterens Løb gøres noget
med en Kavalkade og til Foraar-et anvende al Magt mod Stedet
(Halmstad). Imidl ertid kunde man se til, om del' i Vinter ikke kunde
gøl'es en Entreprise mod Malmø,

2. Hvilke Ordrer der bal' tilstilles Gyldenløve og Tromp og
meddel e dem Planerne.

3. Rekrutcring, Beklædning, Magasin de guerl'e et de bcuche e.
Delle Aktstykke, del' ikke behøver nogen Kommentar, vil bedst

af alt belyse, hv or umuligt det val' for en Hærfører som Hertug
Hans Adolf at knytte sit Navn til en saadan Ledelse. Det blev fore
lagt i et Konseil, det' blev afholdt den 7. September, og som for
anledigede den allerede omtalte Skrivelse (jfr. Side 144) af samme
Dag til Gyldenløve, hVOI'i han hlev underrettet om, at han ikke kunde
vente nogen Hjælp, samt at det blev besluttet at opgive Bel ejringen
af Halmstad. Samtidig blev det bestemt at sende General Carl
Arenstorff frem paa Hekognoscering. lIan rykkede ud den 12. Sep
tember med 1600 Ryttere og Dragoner for at skaffe Efterretninger
om den svenske l-lær. Han naaede frem til Falkenberg og sendte
et Detachement til Varberg. Det stødte paa et svensk Strøjfkommando,
som det fratog nogle Fanger, og gennem dem erfarede man, at den

I

svenske Hær stod i en forskanset Stilling bag Visk Aa . Arenstorff
efterlod et Detachement under Oberst Levetzow mod Varberg. et
andet under Oberst Sehested mod Jønkøping og vendte den 16, Sep
tern bel' tilbage til Lejren, Men Dagen forinden havde Kongen taget
en ny Beslutning, der indeholdes i en officiel Beretning af samme
Dag fra Leji-en1). Deri hed det, at skønt en Rekognoscer-ing af
Halmstad havde givet som Udbytte, at Fæstningen havde en Besæt
ning paa 1500 Mand under General Sperling og var godt forsynet,

l) Manuskript I. Nr. 50/1676,
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fandt man desuagtet, s at den godt kunde In-inges i vor Magt.« Men,
hed det fremdeles, »da Sæsonen er avanceret, og Hans Kongelige
Majestæt ikke er tilsinds gennem de kommende duar-lige Dage og
den hel' tidligt indfaldende Vinter at ruinere sit gode Infanteri, saa
har Kongen opgivet Belejringen for dette Aar og vil nu for at be
vare Hæren forhegge K varterar-ne og søge at postere sig, saaledes
at den kan forsvare og opretholde de i dette Felttog erobrede Provinser
Skaane og Blekillg,<

Skønt denne Beslutning var tagen den 15, September, blev
Hæren dog slaaende i Lejr paa Snøstorp Mark Lil den 25. s . M.
Saa brød den o\' og marcherede til Ehlsberga, del' ligger mellem Halm
stad og La hohu, hvor den atter hlev stanende Lil den 1. Oktober,
paa hvilken Dag Marchen fortsattes til Edcnberga. Herfra lagdes
den 2 Dage senere i Vinterkvarterer melletu Helsingborg og Engel.
holm med Hovedkvarteret paa sidstnævnte Sted, Spredniugen i Kan
tonneiuenter-ne val' ikke større, end at 1III'I'cn kunde samles paa en
Dag. for at fOl'ebygge Overfald blev dCI' udstillet Posteringer paa
alle Ilovedadgange, og Bønderne fik Befaliug til at ødelægge de
Ijærnere Overgangssteder samt gøre Vejune ufrornkommelige.

Efterat Hu-ren VUI' kommen i Kvarter, stødte Oberst Holck til
med sit Rostjenestet-ogirucut fra Malmø, hVOI' han Val' bleven afløst
af General Meerhciru med Livregimentet og Oberst Gotfried Hauchs
HyLLpl'l'eginlent, rler VUI' ankomue Ira Moklenborg. Afløsningen
foregik don 1. Oktober. Styrken i Vinter-kvartererne ved Engelholm
udgjorde CI'LPI' l Iolcks Ankomst 14 Bntail loncr', 12 Hyuer- og 2 Dragon
l'cgimentel', ialt henved 8000 Mand.

Kongen forlod Ilteren den 5, Oktoher tilligomed Prins Georg
og Overfeltmarskallen og rejste over l lolsingur Lil Kjøbcnhavn. Ved
Dyrehaven blev han den 7, modlagen af begge Dronuiugerne, og del'
hlev huldt stort Indtog i Hovedstaden med Salut fra Voldene, under
Befolkningens Jubel, og medens Sangklokkerne fra Ileiliggeisles
Kirke spillede. Om Aftenen val' der stor Fest hos Enkedronningen,
hvor Kongen fejredes som Sejrherre.

Feiunarskailøjtnant Weyher blev tilbage paa Engelholm for
midler-tidig at føre Kommandoen,



Operationerne til Søs.

Besættelsen af Christianopel og Erobringen af
Carlshamn Skanse. l)

Efter at den danske Hær var bleven overført til Skaane, laa
Flaaden en Tid udfor Ystad. Men den 10 . Juli fik Generaladmiral
Tromp Befal ing til at afsejle til Rygen med første gunstige Vind for
at bemægtige sig denne ø. Den Soldateske, han havde ombord,
skulde forøges med Christoffer Schacks Infanteriregiment og om for
nødent med Geweckes Rylterregiment, der begge laa i Meklenborg.
Det var Kongens Ønske at erobre Øen uden Bistand af branden
borgske Tropper, dog skulde Tromp underrette Kurfyrsten om sine
Planer. Kongen synes at have ventet, at Expeditionen snart vilde
være endt, thi Tromp fik Befaling til, naar det var sket, at sejle til
{le svenske Kyster for at alarmere.

Tromp sejlede til Rygen og lagde sig udfor Witmund, Kur
fyrsten var den Gang ifærd med at belejre Anclam. Paa en Hen
vendelse fra Tromp lovede han at stille de Skibe, han havde, til Raa
(lighed samt at lade Besætningerne i Kolberg, Wollin, Wolgast og
Peenemiinde afgive Detachementer. der skulde samles paa Usedom
for at være behjælpelige med Øens Erobring. Kurfyrsten afgav til
lige en Erklæring, hvori han erkendte, at Traktaten, der var sluttet
i Doberan, stod ved Magt, saa at Danmark skulde beholde Rygen , naar
den var erobret. Trorrip havde sendt Viceadmiral Bjelke til Rostock
for at indskibe Christoffer Schacks Regiment. Der indskibedes 600
Mand, og efter kontrær Vind lykkedes det Bjelke at forene sig med

1) Manuskript I . Nr . 56 og 59/1676. 2 og 3) Koncepter Søetatens militære
Expeditioner angaaende 1676.
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Flaaden den 1. Augusl. Men Tramp var imidlertid kommen til Er
kendelse af, at han behøvede mindst 1600 Mand foruden Schacks og
Geweckes Tropper for at kunne udrette nogel. Da Kongen fik denne
Meddelelse, indtraf tillige EfLerretning om, at Svenskerne vilde løbe
i Søen med 30 Skibe. Den 5. August blev Tramp underrettet herom
samt fik Ordre til at trække ± Fregatter til sig, som han havde efter
ladt ved Ystad . Samtidig blev det tilkendegivet ham, at hvis Kur
fyrsten ikke vilde stille de 1600 Mand, der behøvedes til Expeditionen
mod Rygen, skulde denne opgives, og han skulde selv bestemme, om
han vilde beholde Schacks Regimene eller ej. Da Kurfyrsten ikke
kunde yde denne Hjælp, og Tramp ikke ansaa det fornødent at raade
over en saa stor Landgangsstyrke paa Skibene, blev Schacks Regi
ment atter landsat og marcherede til Wisrnar.

En Efterretning om, at 9 svenske Orlogsskibe var sejlede fra Fin
land til Narwa, foranledigede, at Tramp den 19. August fik Befaling
til helt at opgive Foretagendet mod Rygen og at søge at ruinere de
svenske Skibe. Tramp sejlede først til Ystad og trak de 4 FregaUer
til sig. Derpaa gik han til Østersøen, men han stødte ikke paa
svenske Skibe.

Den 30 . August sendte Kongen Tramp Tegningerne af Christia
napelog Carlshamn Skanse og befalede ham at bemægtige sig begge
disse Skanser samt om muligt foretage et Overfald paa Kalmar.

Da man mere og mere kom til Overbevisningen om, at alle
Efterretninger om den svenske Flandes fornyede Optræden val' Fabler,
fik Tramp Tilladelse til at sejle med en Del af Flaaden til Kjøge
Bugt paa en 3-4 Uger, men Forsegene mod Christianopel og Carls
hamn Skanse skulde iværksæLLes.

Til Angrebet paa Christianopel skulde benyttes den efterladte
Garnisonsbataillon af Max Hosenkrantz's Regimenl. Oberst Warn
stedt havde faaet Kommandoen over deLLe Regiment, og Oberstløjt
nant Valentin Lytzow, der kommanderede Bataillonen, fik Befaling
til, naar Erobringen af Christianopel var udført, at forblive der som
Besætning.

Tramp havde dannet to mindre Eskadrer, hvoraf den ene under
Admiral Jens Rodsten benyUedes paa Kysten af Sverige, medens
den anden, der kommanderedes af Viceadmiral Bjelke, krydsede i
Østersøen,

Den 19. September blev Lu tzows Bataillon indskibet paa Rod
stens Eskadre, der saa gik til Christianopal. Da den ikke var besat,
landsaLLes Lytzow den 25. og lagde sin Bataillon i Byen . Fæstnings-
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værkerne var tildels ødelagte. Da deres Istandsættelse krævede en
stor Arbejdsstyrke, blev Garnisonen forøget fra Christianstad.

Saasnart Carl XI fik Underretning om denne Besættelse, gav
han Rigsraad Ebbe Ulfeld, der havde samlet en Bondehær paa
2-3000 Mand, Befaling til at forsøge at drive de Danske ud af
Christianopel. Men Ulfeld naaede først Byen, da Fæstningsværkernes
Istandsættelse var naaet saa vidt. at Fæstningen kun kunde tages
gennem en Belejring. Da Ulfeld manglede Midlerne dertil, nøjedes
han med at blokere den fra Landsiden, saa at Lytzow fra den 1.
November kun søværts havde Forbindelse med den danske Hær.
For at hjælpe ham ud af denne Vanskelighed rykkede en Snaphane
afdeling under Major Jens Monsen, Bonden Pehr og lange Hakon
mod Ulfeid, og det kom til Kamp den 8. November, men Snap
hanerne blev kastede tilbage.

For at udføre Angrebet paa Carlshamn Skanse fik Admiral
Jens Rodsten 4 Kompagnier af Lytzows Regiment under Kommando
af Major HerbsL De blev indskibede.i Christianstad, hvorefter Rod
sten sejlede til Carlshamn. Her ankom han den 4. Oktober. Land
gangstropperne sendtes i Land paa nogle Klipper, der laa ved Ind
sejlingen, og paa hvilke der blev anlagt Batterier. Da de var feer
dige, aabnedes Ilden. Samtidig var Oberst Sten Brahe rykket frem
med en Styrke, han havde organiseret i Bleking, og blokerede Skan
sen fra Landsiden.

Skansen var godt forsynet med Levnetsmidler og Ammunition,
havde en Besætning paa 400 Mand og raadede over 250 Kanoner,
hvoraf dog en stor Del var uden Lavetter, fordi de skulde bruges om
bord i Skibene. Trods disse gunstige Betingelser dagtingede Kornman
danten, Oberst Hård, allerede den 7. Oktober imod at faa fri Af·
marche med alle Æresbevisninger. Den følgende Dag rykkede Major
Herbst ind i Skansen, hvori der forefandtes 242 brugelige og ubruge
lige Kanoner. Desuden kom de danske Tropper i Besiddelse af 2
nybyggede Krigsskibe og en Del mindre Fartøjer, der laa i Havnen.
Den svenske Kommandant havde derfor forsyndet sig saa grovt ved
at dagtinge, at man ikke kan undres over, at han blev dømt til
Døden og skudt.

Den 15. Oktober blev Major Herbst med sine 4 Kompagnier
afløst af Kaptajn Krumses med 150 Mand af Langes Regiment og
vendte tilbage til Christianstad . I November forøgedes Besætningen
med et Kompagni, sammensat af Kontingenter fra forskellige Regi
menter under Kommando af Kaptajn Conrad Schmidt af Kongens
Livregiment.
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Viceadmiral Cornelius Ewertsen var i Løbet af Sommeren an
kommen fra HolIand med 3 Orlogsskibe og 600 Matroser, der var
hvervede til den danske Flaade i Holland. Da Frankrig havde er
klæret Danmark Krig den 28. August 1676, vilde man gerne beholde
de hollandske Skibe saa længe som muligt for at opbringe franske
Skibe og Ladninger. Tromp havde faaet Ordre dertil den 22. Sep
tember. Men Viceadmiral Ewertsen og de hollandske Skibschefer
fik Ordre til at sejle hjem. Tromp fik derfor den 28. September Be
faling til at søge ved »god Maner« at holde dem tilbage for enten
at medvirke ved Carlshamns Erobring eller til Angreb paa Gøteborg,
der laa paa deres Hjemvej, »for at denne Kampagne kunde ende lige.
saa gloriøsemen t, som den var begynd te l) . Men Hollænderne sej lede
hjem, og derfor blev den danske Flaade i Midten af Oktober Maaned
samlet i Kjøbenhavn.

l) Koncepter Søetutens militære Expeclitioner nngaaende 1676.



Operationerne Bremen. Erobringen af Stade.

Det gjaldt om at fuldende den Erobring, der var paabegyndt.
De brunsvigsk-lyneborgske og mynsterske Tropper skulde derfor rykke
ind i Bremen, og den 28. Marts fik General Baudissin Befaling til
ogsaa at sætte sig i Bevægelse, naar det skete. Den 31. s. M. be
ordredes Kommandanten i Gluckstadt, Oberst Bremer, til at afsende
Suppleringsartilleri - 2 24-Pd. og 2 12·Pd. Kanoner - til Belej
ringen af Stade. Oberst Coucheron skulde deltage i Felttoget som
Ingeniør.

Foreløbig blev Baudissin staaende i Oldenborg, da det voldte
ham Vanskelighed at faa sit Rytterregiment fuldtalligt, fordi Hverver
pengene var for lave, og af samme Grund maatts han opgive Planen
om yderligere at hverve et Dragonregiment.

I Begyndelsen af April indtraf de brunsvig·lyneborgske Tropper
under Generalløjtnant Chauvet foran Stade j midt i Maaneden ankom
Generalløjtnant Wedell med de myristerske Tropper, og i Slutningen
af Maaneden stødte Baudissin til med sit Rytter- og sit Infanteri
regiment samt Oberst Lytkens Infanleriregiment, ialt ca. 2500 Mand.
Han efterlod det oldenborgske nationale Regiment under Oberst El l
brecht som Besætning i Oldenborg og Karlsburg.

Hele Styrken, der var samlet foran Stade, udgjorde 10-12,000
Mand.

Stade ligger ved Floden Schwinge en lille Mil fra dennes Ud
løb i Elben. Det var den Gang en betydelig By, der - efter Man
kell - talte 16,000 Indvaanere. Den var omgiven af en hastioneret
Vold, og dens Fæstningsværker var i god Stand. Besætningen ud
gjorde henved 3000 Mand, og Kommandoen førtes af Feltmarskal
Henrik Horn. For at sikre Fæstningen Forbindelse med Elben var
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der anlagt en Dæmning til Floden; den forsvaredes af 2 Skanser,
Schwingeskansen, der laa ved Udløbet, og Gasdorf Skansen, der laa
midtvejs mellem Fæstningen og Stade.

Feltmarskal Horn havde sat en Del af det Terræn, der omgiver
Stade, under Vand, og derved samt ved kraftige Udfald gjorde han
sig Haab om at kunne standse Fjenden, indtil han fik Undsætning,
thi paa denne gjorde han sikker Regning.

Foreløbig indskrænkede de Forbundne sig til at indeslutte Stade
og afskære den fra al Tilførsel for om muligt at fremtvinge Over
givelsen ved Udsultning. Dog var der tillige anlagt enkelte Batterier
paa mere fremskudte Punkter, hvorfra Byen blev bombarderet. Men,
da man snart kom til Erkendelse af, at den fuldstændige Udsultning
krævede, at Fæstningen blev afskaaren fra Forbindelsen med Elben,
hlev det besluttet at erobre saavel Schwinge som Gasdorf Skansen .
General Baudissin havde iøvrigt den 13. Maj fra Kjøbenhavn faaet
Befaling til at erobre den førstnævnte af disse Skanser, da den danske
Regering fra Gyldenløve havde modtaget Meddelelse om, at 6 svenske
Ol' logsskibe og nogle Transportskibe med Landgangstropper var af
gaaede fra Gøteborg under' Admiral Erik Sjoblad for at undsætte Stade.

Den ne Eskadre ankom udfor Elben den 29, Maj.
Ifølge Kongens Befaling og eftm' Aftale med Chauvet og Wedell

val' General Baudissin allerede den Gang gaaet mod Schwingeskansen
med sine egne og en Del af de fremmede Tropper. Han havde an
lagt Batterier, og de beskød Skansen med en saadan Virkning, at
Oberst Wachtmeister, der var Kommandant, blev nødt til at overgive
Skansen den 4. Juni om Aftenen. Besætningen, 150 Mand, skulde
sendes til Lifland. I Skansen fandtes 8 Kanoner. Under Angrebet
blev General Baudissin saaret, men han beholdt dog Kommandoen.

Admiral Sjøblad naaede først op Dagen efter, at Overgivelsen
af Schwingeskansen var sket. Han gjorde Forsøg paa at landsætte
Tropper, men det blev afslaaet, og, da han kort efter erfarede, at
den hollandske Eskadre var under Opsejling for at afskære ham
Tilbagetoget, stod han den 9. Juni ud efter. Derved lykkedes det
ham at komme bort i rette Tid, thi den hollandske Admiral Bastian
ankom den 12 . Juni med 7 Orlogsskibe og 2 Brandere til Elbens
Munding for at afskære ham.

Den 7. Juni ankom Hertugen af Brunsvig-Celle og tog Over
kommandoen om Tropperne. Den følgende Dag rømmede Svenskerne
Gasdorfskansen, saa at nu kun Hovedfæstningen var tilbage.

Da der ikke havde været Anledning til megen Skydning, havde
Feltmarskal Horn ingen Mangel paa Ammunition, men Forraadene
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af Levnelsmidler svandt derimod ind i en meget betænkelig Grad, og
den daarlige og mangelfulde Ernæring fremkaldte Blodgang, der
krævede mange Ofre saavel blandt Garnisonen som Befolkningen.
Desuagtet vilde Horn holde ud. Belejrerne kastede Sedler ind i
Fæstningen, hvilke indeholdt Meddelelse om, at de svenske Krigs
skibe havde maattet vende om og forlade Elben. Horn svarede med
at bekendtgøre for Indvaanerne og Besætningen, at Svenskerne havde
sejret, og han lod Fæstningens Kanoner skyde victoria. Men, hvor
meget han end gjorde for at holde Modet oppe, saa kom dog det
Øjeblik, da Sulten gjorde et fortsat Forsvar til en Umulighed. Den
3. August sendte han derfor en Oberstløjtnant og nogle Officerer til
de Forbundne for at forhandle om Fæstningens Overgivelse, ug endnu
samme Aften blev der sluttet en Overenskomst.

Besætningen fik fri Afmarche med alle Ærestegn, og Felt
marskallen fik Tilladelse til at medtage 3 smaa Kanoner, 2 halve
Kartover, den største Morter, der fandtes i Fæstningen, og 4 Regi
mentskanoner. Af Besætningens 2200 Mand var de 800 Svenskere.
De sendtes til Sverige, men Resten, der bestod af Tyskere, tog enten
Tjeneste hos de Forbundne eller fik Tilladelse til at drage til deres
Hjemstavn.

lJermed var Bremen erobret. Provinsen blev senere under Kri 
gen efter langvarige Forhandlinger delt, saaledes at Danmark fik den
vestlige, Hertugen af Brunsvig-Celle den østlige, og Biskoppen af
Mynster den sydlige Del, men den endelige Fred kuldkastede denne
Deling.

Belejringshæren blev opløst efter Overgivelsen. De mynsterske
og en Del af de brunsvigske Tropper sendtes til Mosel for at under
støtte Kejseren. Nogle brunsvigske Regimenter under General von
Ende gik til Pommern for at understøtte Kurfyrsten af Brandenborg.
Af Baudissins Tropper sendtes Rylterregimentet, en Bataillon af hans
Infanteriregirnent og Lytkens Infanteriregiment til Skaane og Resten
tilOldenborg.



Operationerne i Pommern.

Medens Kurfyrsten i Vinteren 1675-76 opholdt sig i Berlin,
blev han syg, og Ærgrelser af forskellig Slags bidrog til, at Syg
dommen trak i Langdrag,

Man val' i Tyskland enig 011I, at Svenskerne burde fordrives
frn Landet, men man val' højst uenig om, hvorledes Byttet skulde
deles, naa r Maalrl val' naaet. Kejseren vilde ikke overlade KUI'
fyrsten PllnmH'I'II, mod mindre hall fik Erstatning, Var allerede dette

en Kilde til Ærgrr-ise for' Kurfyrsten , saa val' han ikke mindre mis
for-nejet over, at han verl Fordnliugen af Vinterkvartererne var bleven
forurettet til Fordel 1'01' dp kpjsl'l'lige Tropper. Dertil korn, at Suh

sitlierne fra Spanien udehlev Iuldstumdigt, og fra Holland indgik dr
meget uregelmæssigt. Da Km-fyrsten havde ·i O RrgilllrntCl' undr-r
Vaaben, blev han, for at faa Penge, nedsuget ti I at pantsætte Landets
bedste Indtægtskilder, Hans Vl'rdr vendte sig dog isinr mod Keiser
hoffet, som han troede arbejdede paa al lIdplu'ggc ham og tvinge ham
til at lage fortvivlede Beslutninger, Et Øjchlik tænkte han endog
paa at slutte Fred med Sverige, og den engelske Afsending verl
hans Hof søgte ivr-igt at bevæge ham dertil. Men Hensynet til
Danmark afholdt ham derfra, Han vilde - skrev han - ikke gernp
forlade denne Magt, fordi den val' den eneste, del ' havde antaget sig
hans Interesser. Men trods alle disse Genvordigheder val' dog Erob
ringen af Pommern Kurfyrsteus stadige Tanke, og, da Vejen dertil

gik over Stettin, traf han fra Sengen Forberedelse til Erobringen af
denne Fæstning. Af Danmark venlede han, at det ved at angribe
Skaane vilde degagere ham, og at den dansk-hollandske Flaade vilde
forhindre svenske Troppeoverførsler til Pommern og støtte hans
Operationer',

Den danske Regering val' villig til at støtte Kurfyrsten med



159

Flaaden, derimod ønskede den ikke at faa sine i Moklenborg
staaende Tropper trukne med ind i Kurfyrstens Foretagender, fordi
den vilde bevare Friheden til at anvende saa mange af dem som
muligt i Skaane. At dette Iørte til en Reduktion af Troppestyrken
i Meklenborg, saa at den i Maj kun udgjorde 2 Infanteri-, 3 Rytter
regimenter og ørtzens Dragoner, er allerede omtalt.

Grev Kønigsmark førte fremdeles Kommandoen over den svenske
Hæl' i Pommern, men, da han holdt Stralsund, Greifswalde, Demrnin,
Anclam og Stellin besat samt maatte have en Observationsstyrke
paa Rygen, var hans Operationshær kun lille, Med Længsel havde
han imødeset Ankomsten af Forstærkninger fra Sverige, men, da
Niels Juel, inden han sejlede til Gulland, viste sig ved Rygen, saae
Kønigsmark heri et Vidnesbyrd om, at den svenske Flaade ikke var
Herre i Østersøen, og det val' jo Betingelsen for, at den kunde til
føre ham Tropper.

Da saavel de danske som de brandenborgske Tropper blev lig
gende i Vinter-kvarterer-ne, besluttede Kønigsmark at gøre Forsøg
paa at generobre Slottet Wolgast, Han rykkede frem mod del og
afskar det Ira al Forbindelse, saa at Besætningen led Mangel paa
Levnetsmidler. Men, da Nøden blev haard, gjorde Kommandanten,
Oberst IIallard, den 24. Maj et dristigt Udfald og drev Svenskerne
saa langt tilbage, at han fik før; nogle hundrede Stykker KVLPg til
Slottet.

Kurfyrsten var imidlertid kommen til Erkendelsen af, at Oberst
Hallard rnaatte undsættes, Han lod derfor sine Tropper bryde op
fra Vinterkvartererna for at samles ved Parchim, men før den 20.
Juni kunde Styrken ikke være samlet,

Kurfyrsten havde rettet en Anmodning til Christian V om at
blive understøllet med danske Tropper igennen Generalmajor Walter
i Wismar. 'Valle!' fik den 20. Maj Befaling til at svare Kur-fyrsten,
al vore Tropper maatte blive i K vartererne, og, hvis Kurfyrsten des
uagtet trængte paa, skulde han undskylde sig med, at han ikke kunde
foretage noget uden særlig Befaling. Da man kunde forudse, at
Kurfyrsten ikke vilde fole sig tilfredsstillet ved disse undvigende Svar,
begav General Carl Arenstor-tf sig til Wisrnar ifulge Kongens Ordre
og begyndte at forhandle med Kurfyrsten. Arenstor-tf stillede sig ikke
afvisende, men gjorde opmærksom paa, at Betingelsen, Ior al der
kunde ydes Hjælp af danske Tropper, val', at disse blev forplejede
af Kurfyrsten med Fourage og Brød , Da Kurfyrslen svarede, al han
ikke saae sig i Stand til al efterkomme dette Forlangende, indberet
tede Arenstor-tf Sagen til Kongen. Svaret gik ud paa, at han skulde
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vedblive al remonsu-øre saml ei-klu-re, al all, hvad de danske Tropper
kunde foretage sig, val' Cll Diversion mod Damgarteu . Da Kurfyrsten
anmodede 011I, at denne maattc blive udført, samlede General Meer
heim Rytter-iet og satte sig i Mat-che mod Damgarten; men Mangel
paa Brød tvang ham til snart at vende om.

Kurfyrsten val' derfor henvist til al hjælpe sig selv.
Kønigsmark havde faaet Efterretning om, at de brandenborgske

Tropper var brudlap fra Vinterkvarlererne. Han besluttede der
for al søge hurtigst muligt at komme i Besiddelse af Wolgast, Alt,
hvad han kunde undvære fra Fæstningerne, trak han til sig, besatte
Øen Usedom med 3000 Mand for at forhindre en Undsætning og
tog Stilling med den øvrige Styrke. Derpaa tilbød han Oberst Hal
lard en ærefuld Akkord, men denne svarede, at han endnu havde
Krudt og Kugler.

Kurfyrsten havde beordret Grev Schweriu til at rykke frem over
Usedom, men den svenske Besælning standsede ham ved Floden
Swiene, indtil han midt i Juni erfarede, at Svenskerne var gaaede
tilbage. Tilbagegangen var dog nærmest en Koncentration, foran
lediget ved, at Kønigsmark den 11. Juni havde faaet Efterretning
om den svenske Flaades Nederlag ved Øland. Da han af denne
Grund ikke kunde vente Forstærkninger fra Sverige, og han maatte
forberede sig paa at kæmpe med Kurfyrsten, lod han en Del af
Styrken blive staaende ved Wolgast og samlede Hovedstyrken bag
Linjen Anclam-Demmin samt Passet Triebsee.

Efter at Kurfyrsten var stødt til Hæren ved Parchim, tiltraadte
han Marchen i Begyndelsen af Juli, og den 7. rykkede han frem til
Angreb paa Triebsee. Kampen var meget hæftig. Natten til den 8.
Juli rømmede Køn igsmar-k Passet og trak sig tilbage til Stralsund.
Den ved Wolgast efterladte Styrke fulgte Bevægelsen, saa at Slottet
var befriet.

Kurfyrsten forenede sig derpaa med Grev Schwerin og rykkede
mod Peenemiinde, der dagtingede den 13, Juli. Derefter sendte han
en Del af Styrken mod Demmin og marcherede selv med Hoved
styrken mod Anclam.

Allerede den 18. Juli begyndte Beskydningen af Anclam og
fortsattes dagligt meget hæftigt; men Kommandanten, Oberst Sanitz,
blev ikke Svar skyldig. For at faa Ende paa Belejringen befalede
Kurfyrsten, at Fæstningen skulde stormes. Stormen fandt Sted den
26 . August. Brandenborgerne udviste megen Tapperhed, men sloges
tilbage med stort Tab. Besætningen havde dog lidt saa meget, at
Oberst Sanitz ikke turde lade det komme til en ny Storm. Derfor
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dagtingede han den 27. August paa Betingelse af fri Afmarche med
alle Æresbevisninger, og saaledes at den svenske Del af Besætningen
skulde overføres til Sverige Ira Colberg, Da den danske Rege
I'ing kom til Kundskab herom, fik Generaladmiral Tronip den 1.
September Befaling til at bemægtige sig Besætningen under Over
førsien. Men det lykkedes ikke, fordi Tronip ikke stødte paa Trans
porten,

Demmin val ' indesluttet, men Km-fyrsten vilde ikke begynde
Belejringen, før han fik U nderstottelse af General v, Ende. Denne
var med sine Brunsvigere sendt til Pommei-n efter Stades Fald, Kur
fyrsten anmodede ham skrifllig om at fuldføre Belejringen, og selv
marcherede han med sin Hovedstyrke mod Steltin.

Trods Kurfyrstens Brev forhastede General v. Ende sig ikke,
men yppede endog undervejs Kiv med Generalmajor 'Valler an
gaaende Indkvartet-ingen i Meklenhorg, Først imod Udgangen af
September naaede han Dernmin, og nu begyndte Belejringen. Da
Kommandanten i Fæstningen, Oberst van del' Nath, optog Kampen
alvorligt, besluttede Belejrerne at foretage en Storm. Ved denne
lykkedes det Angriberne al bestige Volden paa Angrebsfronten, men
den var undermineret og blev sprængt i Luften med Angriberne.
Men val' end Stormen afslaaet, saa val' ogsaa samtidig Forsvarernas
Kræfter udtømte, og derfor indlod Kommandanten sig paa Forhand
linger, der førte lil, at han dagtingede paa Betingelse af fl'i Afmarche
til Siralsund for den svenske Del af Garnisonen.

Kurfyrsten val' i Mellemtiden ankommen til Stettin, Denne
Fæstning havde i Generalmajor Wu lf, en Kommandant, som han bør
være: den var godt provianteret og rigelig forsynet med Ammunition,
Hertil kom, at Befolkningen var ivrig svensksindet og havde lovet
at støtte Forsvaret til det Yderste, Disse Forhold samt den Omstæn
dighed, at det var sent paa Aaret, førte til, at Kurfyrsten opsatte
Belejringen til det følgende Aar. Efter at have ordnet Besætningsfor
holdene i de erobrede Fæstninger lod han sine øvrige Tropper gaa i
Vinterkvarter, og derpaa begav han sig til Berlin.

N . P. Jensen : Den skaanske Kri ~. 11



Vinterfelttoget Skaane.

Den danske Hær var gaaet i Vinterkvarter mellem Helsingborg
og Engelholm med 14 Batailloner, 12 Rytter- og 2 Dragon regimenter,
Helsingborg, Landskrona, Christianstad, Carlshamn Skanse og Chri
stianopel havde deres Besætninger, og foran Malmo stod General
major Meerheim med 2 Rytterregimen ter.

Carl XI stod i Lejren ved Syllinge, da han fik Efterretning
om, at den danske Hær havde trukket sig tilbage fra Halmstad og
var gaaet i Vinterkvarler. :\len nu var Øjeblikket kommel, da han
kunde gribe Offensiven; thi de Forstærkninger, hvis Ankomst han
havde imodoset med Længsel, VUI' undervejs. Han besluttede derfor'
at rykke frem for at angribe den danske Hær i Vinterkvartererne.
For ikke at spilde Tid salte han den Styrke, han havde hos sig, i
Marche paa Ljungby og beordrede de Afdelinger, der val' undervejs
for at støde til Hæren, til at marchere til samme Maal, saa at han
kunde have hele sin Hær samlet den 19 . Oktober.

Efterretninger om de svenske Troppemarcher naaede det danske
Hovedkvarter netop samtidig med, at Feltmarskalløjtnant \Veyher den
14. Oktober ICl. 3 Morgen afgik ved Døden. General Cad Arenstorff,
som var den ældste af Generalerne, overtog derfor Kommandoen og
indberettede samme Dag VVeyhers Dødsfald, samt at Fjenden var under
Fremr-ykning .1'01' at gennembryde de danske Linjer og undsætte
Malmøs 1).

Arenstorffs Indberetning naaede Kjøbenhavn samme Dag. Kon
gen svarede ham strax, at han skulde observere Fjenden og tage sine
Forholdsregler paa Grundlag deraf. Fjenden antoges ikke at være
overlegen. Hans Fremrykning var maaske begrundet i, at han ikke

') I . S. August-Oktober 1676. 524.
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længere kunde subsistere i Smaaland og derfor søgte at bryde igen
nem ved Markaryd for at angribe Hæren eller ile Malmø til Und
sætning. Men dette, fandt Kongen, vilde være saa »besynierligt.,
at Arenstorff skulde forstaa at benytte sig deraf. Brød Fjenden
igennem ved Vexiø, burde Christianstad kunne holde sig eller i for
nødent Fald understøttes. Skrivelsen sluttede med, at Sandsynligheden
talte for, at Fjenden ikke vilde foretage sig noget.

Efter Modtagelsen -a f denne Skrivelse sendte Arenstorff en Ba
tailIon af Baudissins Regiment, der lige var kommen til Landskrona,
til Christianstad, og den 17. Oktober forlagde han Hovedkvarteret til
ø. Ljungby.

Efter at Kongen havde tænkt nøjere over Arenstorffs Indberet
ning, forlod han, ledsaget af Prins Georg, Hovedstaden og ankom
til Helsingborg den 17. Oktober KI. 4 Morgen, hvorfra han begav
sig til Hæren.

Svenskerne havde fortsat Fremrykningen, og paa den af Carl
XI fastsatte Dag, den 19. Oktober, var Hæren samlet ved Ljungby
med en Styrke paa 9 Batailloner og 50 Eskadroner samt 30 Kanoner,
ialt 12-14,000 Mand. Om Beskaffenheden af denne Hær siger
Fryxell, at »T ropperne var tildels af en saadan Slags, at de vakte mere
Forundring end Beundring j de vidnede mere om Landets Vilje, end
om dets Evne e ,

Foruden denne Hær var der dannet 2 Bondehære, en under
Rigsraad Ebbe U1feld og en under Grev Pentus de la Gardie. Hver
af dem var tildelt nogle afskedigede Befalingsmænd samt nogle De
tachementer regulære Tropper for at styrke Sammensætningen. Ebbe
Ulfeids Hær var sendt mod Christianopel, de la Gardies skulde gaa
mod Snaphanernes Hjem og Tilflugtssted, Gønge Herred, samt mod
Christianstad .

Saasnart Christian V var ankommen til Hæren, blev General
major Meerheim sendt til Christianstad med de 2 Regimenter, han
havde foran Malmø, samt 2 andre Rytterregimenter, og Generalmajor
Sandberg sendtes paa Rekognoscering i Smaaland med 700 Ryttere.

Sandberg, del' rykkede ud den 18., vendte allerede den 20. til
bage med Melding om, at han ikke havde opdaget nogen Fjende.
Men allevegnefra kom der Efterretning om, at Fjenden var under
Fremrykning, og derfor blev Hæren den 23. Oktober koneentret ved
ø, Ljungby.

Carl XI benyttede den 20. Oktober til at mønstre sin Hær.
Den 21. begyndte Fremrykningen, og Hæren naaede Hornsbro i den
22. kom den til Traheryd og den 23. til Markaryd. En halv Mil

11*

•
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S. for sidstnævnte By ved den skaanske Grændse stod 2 Kompagnier
af ørtzens Dragoner under Oberstens personlige Kommando. Natten
til den 24. blev det svenske Fortrav skudt frem og nærmede sig
denne Postering. Det førte til en Kamp, under hvilken Obert ørtzen
tog nogle Fanger. De fortalte, at den svenske Hær, der rykkede
frem, talte 7000 Mand gamle og henved 12,000 Mand nydannede
Tropper. Efter Kampen trak ørtzen sig tibage til I-læren og aflagde
Melding.

Da Svenskerne fortsatte Fremrykningen og passerede den skaanske
Grændse, »korn de helt og holdente - siger Mankell - »ind i et
fjendtligt Land. Bønderne havde ødelagt Vejene og spærret dem med
Forhug. samt afkastet Broerne og var for Størstedelen flygtede til
Skovene med deres Ejendele. Forplejningen sanvelsom Tilvejebringel
sen af Efterretninger blev derved i høj Grad vanskeliggjorte. Dette
bevirkede, at Svenskerne kun kunde-gøre srnaa Dagsmarcher. Den 24.
kom de til Fagerhult, den 25. til Bålinge og den 26. til Blekemossa, der
ligger mellem Vedby og Pers torp . Fra dansk Side var der udsendt
Strojfkommandoer-, Et af dem fangede ved Ørkelljunga en Kvarter
mester, del' fortalte, at den svenske Hæl' var passeret Markaryd.

Da General Carl Arenstorlf bestandig fastholdt sin Opfattelse af,
at det var Svenskernes Maal at gennembryde de danske Linjer for
at naa frem og undsætte Ma lmo, og Kongen sluttede sig til ham,
blev dette den røde Traad, der kom til at gaa gennem den strategiske
Ledelse. For at naa Maa let kunde Svenskerne enten gaa over Rønne
Aa eller følge en østligere Vej, der gaar over Geringe Bro. Saasnart
det danske Hovedkvarter fik den svenske Kvartermesters Beretning
om, at Carl XI var passeret Markaryd, brød Hæren op og mar
cherede den 25. Oktober til Gråmaristorp. Samtidig fik General
major Meerheim Befaling til at afmarchere med sine Rytlerregimenter
fra Christianstad til Getinge Bro og besætte Passet Den 26. fort
satte den danske Hovedstyrke Marchen, passerede Rønne Aa ved
Thomæ Spang - midtvejs mellem Herrevadskloster og Riseberga -,
afbrændte den derværende Bro og over Røstånga naaede den Næs
den 27. Oktober.

Men Carl XI tænkte i det Øjeblik ikke paa Malmø. Saa uerfaren
han var paa Krigskunstens Omraade, havde han dog instinktmæssig
valgt den fjendtlige Hærs Ødelæggelse som sit strategiske Maal.
Natten til den 28. Oktober brød han derfor op fra Blekemossa med
sit Rytteri for at overfalde den danske Hær, som han endnu troede
at finde i Vintervartererne N. for Helsingborg. Fodfolket havde faaet
Befaling til at følge efter, saa hurtigt det var muligt. Men under-
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vejs fik Kongen Efterretning om, at den danske Hær, efter først at
have koncen treret sig, var afmarcheret. Han besluttede derfor at gøre
et Forsøg paa om muligt at komme i Besiddelse af Helsingborg; i
alle Tilfælde ventede han der at finde Levnetsmidler og navnlig Salt,
paa hvilket hans Hær led Mangel. Den 30. Oktober detacheredes
derfor General Aselieberg med 1000 Ryttere mod Helsingborg. Mar
chen kom til al gaa gennem en Del af de danske Vinlerkvarterer, i
hvilke der ved Opbrudet var bleven efterladt ikke faa Syge. De blev
alle »kaputerede«.

Kommandanten i Helsingborg, Oberstløjnant Georg Møller, raa 
dede over en Besælning paa henved 400 Mand. Da den var for
svag lil at optage Kampen i Byen, trak han den paa Efterrelning
om Svenskernes Fremrykning ind paa det befæslede Slot. Svenskerne
besatte derfor Byen uden Vanskelighed, men, da de opfordrede Kom
mandanten til at overgive Slottet, svarede han med sine Kanoner,
Da Svenskerne ikke vilde indlade sig paa en Storm , lod Ascheberg
Byen plyndre i 3 Timer og trak sig derpaa ud af den . Næppe op
dagede Oberstløjtnant Møller Tilbagegangen, før han fra Slottet gjorde
et Udfald, der kostede Svenskerne 5 Fanger og 60 Faldne.

I denne Bevægelse mod Helsingborg saae man i det danske
Hovedkvarler et Vidnesbyrd om, at den svenske Hær vilde følge de
vestlige Veje for at naa Malmø. Derfor brød den danske Hær op
den 3. Oktober og marcherede til Sirekøping, hvorfra den Dagen der
efter gik over Rå Aa og fulgte derpaa dennes venstre Bred nordpaa,
lil den naaede Qvistofta og Gantofta, hvor den log Stilling bag Aaen.
General Meerheims Styrke blev trukken til fra Getinge Bro.

Carl XI havde faaet Melding om, at den danske Hær var pas
seret Rønne Aa og marcheret sydpaa, samt at den derefter havde vendt
sig mod Nord og fulgt den venstre Bred af Rå Aa. For al søge
den brød han op den 31. Oktober i et afskyeligt Vejr og ad slette
Veje. Den følgende Dag naaede han Bårsløf, der ligger paa den
nordlige Bred af Rå Aa , og, da han herfra saae den fjendtlige Hær
hinsides Asen, gjorde han Holdt.

Den 2. November opmarcherede den danske Hær i Slagorden
og skød dansk Løsen. Svenskerne opmarcherede ligeledes, holdt Bøn
og skød svensk Løsen . Men, efter at det var sket, blev man slaaende
i flere Timer og saae paa hinanden, hvorefter Afdelingerne afmar
cherede til Lejren. Den følgende Dag mødtes Oberst Sehesled fra
dansk og General Ascheberg fra svensk Side paa Tro og Love mellem
begge Hære for at forhandle om et Slag. Ascheberg spurgte, hvorfor
de Danske ikke vilde slaas, hvortil Sehesled svarede, al de var vil-
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lige dertil , hvis Svenskerne vilde handle oprigtigt og uden nogen
Fordel tage Opstilling i aaben Mark. Ascheberg lovede at skaffe
Svar fra Carl XI, men, siger Manuskriptet, »det skete ikke«. Ifølge
svenske Beretninger - Carlson Side 511 - skrev Carl XI den 1.
November et Brev til Kongen af Danmark, hvori han opfordrede
Christian V til at modtage et Slag, men, da Brevet skulde sendes af
sted, var den danske Hær afmarcheret. Her er en Gaade, som det
ikke er let at løse . Men kom det ikke til Slag, saa var dog den lille
Krig i fuld Gang.

Den 1. November fangedes en svensk Forvagt paa 60 Mand, og
om Natten 28 Ryttere. Den 2. om Morgenen indbragtes 8 svenske
Dragoner. Svenskerne sendte samme Morgen et Rytterdetachement
og 4 Kompagnier til Helsingborg for at skaffe Levnetsmidler. men
Kommandanten tvang denne Styrke til at vende tilbage med ufor
rettet Sag. Natten til den 5. November overfaldt Kaptajn Roepstorff
med 125 Mand af Garden til Hesl 400 svenske Ryttere. Af disse
dræbtes 200, og 20 blev fangne, hvorimod RoepsLorffs Tab kun beløb
sig til 18 Døde og Saarede.

Kong Chr-istian fik Lyst til ogsaa selv al foretage en saadan
Expedition . Derfor gik han den 5. November om Eftermiddagen frem
med 2 Ritmestre, Krabbe og Rantza u, samt nogle af Hoffets Kava
lerer mod en svensk Forvagt paa 50 HesLe. Af denne »nedlagdes en
stor Del «, og 20 Fanger førtes lil Lejren. Denne Expedition har
vistnok sin særlige Historie, som ikke mere kan opklares, thi ellers
bliver det uforstaaeligt, at Kongen vilde sætte sil Liv i Vove ved et
saadan t Foretagende.

»Da Kongen paa Grund af Vintertiden gerne vilde have en
Ende paa Felttoget. - siger Manuskr-iptet - »resolverede han
en Gang for alle at fuldbyrde sin allernaadigste Tanke" . Denne
bestod i, at Hæren den 8. November brød op »og trak sig mod
Landskrona til Glurnsløf, hvorved Fjenden fik fuldstændig Frihed til
al passere Aaen «.

Men denne Marche skete vistnok af andre Aarsager. Vejret
var meget regnfuldt, saa at ialfald den svenske Lejr blev forvandlet
til en fuldstændig Mudderpøl , hvilket gav Anledning til, at Lejren
fik et meget ilde klingende Navn. Forholdene paa dansk Side har
næppe været bedre, og allerede deri kunde der søges en Grund til at
forlade Lejren; men Hovedgrunden var vistnok en anden.

Carl XI havde i Skrivelse af 4. November til Grev Pentus de
la Gardie beordret ham til ufortøvet at sætte sig i Marche for at
støde til Hæren. Men denne Skrivelse blev opsnappet og bragt til



167

<let danske Hovedkvarter. Desuden modtog dette en Indberetning af
il November fra Kommandanten i Christianstad. hvori berettedes, at
Grev Pontus de la Gardie den foregaaende Nat havde sat sig i Mqrche
sydpaa. Det maa derfor antages, at del var Frygten for at blive
-orngaaet, der var Aarsag i, at Christian V trak sig tilbage til Stil
lingen ved Glumsløf. Denne var meget stærk, og Kongens Tanke
maa derfor have været i den at afvente den svenske Hærs Angreb.
idet han gik ud fra, at Carl XI vilde følge efter ham og angribe
Fronten.

Først i Løbet af den 9. November fik Carl XI Melding om, at
den danske Hær var afmarcheret. Han brød derfor op Natten til
<len 10 . ved Midnat; men. da han ikke vidste, hvor de Danske havde
taget Stilling, vilde han ikke strax gas over Aaen, men fulgte den
højre Bred til Tågarp. Her meddelte man ham, at der den 9. om
Aftenen havde været dansk Rytteri paa Rønneberga Højderne, og, da
han ikke vilde risikere at gaa over Aaen i Fjendens Nærhed, rettede
han sin Marche paa Sirskeping. Her fik han en ny Efterretning,
der gik ud paa, at den danske Hær var afmarcheret i sydlig Retning.
Han besluttede derfor at rette sin Marche paa Kjetlinge Bro for at
passere denne, og, da han maatte være forberedt paa at blive an
greben undervejs, foretoges Marchen i Slagorden .

De Efterretninger. Carl XI havde modtaget om den danske Hærs
Afmarche, forholdt sig rigtige. Christian V havde i Løbet af den
10. faaet Underretning om, at den svenske Hær rykkede sydpaa,
dækket af Rå Aa. I den stadige Tro paa, at det var for at naa
Malmø, besluttede Kongen at forhindre dette ved at søge at naa en
Stilling bag Kjetlinge (Lødde) Aa. Hæren brød op Natten til den
11. , og det korn nu til et Kapløb mellem begge Hære om hvilken
af dem, der først kunde komme over Kjetlinge Bro. Den danske
Hær vandt Forspringet, gik over Broen, som derpaa blev ødelagt,
og tog Stilling ved Stångby. Da Carl XI kom til og fandt Broen
afbrudt, trak han sig mod øst N. for Aaen, til han naaede L.
Harrie, hvor Hæren gjorde Holdt.

Den 12. November opstillede begge Hære sig i Slagorden over
for hinanden, skilte af Aaen, og begyndte en hæflig Artillerikamp.
Den gik navnlig ud over den svenske Fodgarde, der stod foran Lilla
Harrie. Om Natten aabnede Svenskerne en Beskydning af Hoby og
tilføjede derved Kongens Livregiment, der stod i Byen, et ikke ube
tydeligt Tab. Byen afbrændte.

Den danske Hær skød sig derpaa til Højre og gik i Lejr bag
Skælshøj mellem Odarsløf og Stångby med Hovedkvarter paa Svens-
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torp. Svenskerne belagde SL og L. Harrie, og mellem begge Byer
oprettedes en Lejr af Jordhytter. Carl XI tog sit Hovedkvarter i
Benstorf..

Den strategiske Grundide - at ville forhindre Fjenden i at
naa Malmø - hvorefter den danske Hær opererede, havde ført til,
at dens Basis, Landskrona, laa i Forlængelse af venstre Flanke.
Foran sig, men skilt ved Kjeftinge Aa, havde den Fjendens Bær, og
bagved laa Fæstningen Malme, der var besat af Svenskerne. Det
vilde ikke være sket, hvis Hertug Hans Adolf endnu havde haft
Kommandoen.

Da Kongen forlod Skaane den 5. Oktober, val' han ledsaget af
Hertugen, der ogsaa deltog i de Festligheder, del' afholdtes j Kjøbøn
havn den 7. Oktober ved Kongens Ankomst. Men Hertugen val' den
Gang vidende om, at der blev gjort alt for at svække hans Kred it
hos Kongen, og han havde under Felttoget mod Halmstad faaet at
føle, at hans Modstandere havde faaet Magt over Kongen. Om disse
Intriger findes der i Arkiverne kun et eneste Brev, som giver Oplys
ninger, men det er desværre uden Datu m og Underskrift. Det el'
indlemmet i Danske Kongers Historie 1676 og lyder:

- Deres Majestæt! Min Kærlighed og Iver for Deres Majestæts
Tjeneste har gjort mig mistænksom og bringer mig til at meddele,
at der er Personer, som for nærværende Tid søger at vække Mis
tillid mellem Deres Majestæt og Hertugen af Pien. Det er utvivl
somt ondskabsfulde Men nesker, Forrædere og Svigefulde mod Deres
Konge. Deres Majestæt! Jeg ved med Sikkerhed, at Hertugen el'
Deres Majestæt hengiven, og at han vil vove Liv og alt i Deres
Majestæts Tjeneste. Man maa finde sig i, at han er lidt varmblodig,
da han holder af Deres Majestæt og desuden har saa megen Elofaring
paa Krigskunstens Omraade. Jeg er vis paa, at der er nogle Per
sonel', som ønsker, at han ikke mere faar noget at gØl'e med Hærens
Ledelse, men, min Konge, vogt Dem for disse; jeg vil ikke sige mere.
Generalløjtnant ~F.) Arenstorff er en meget ærgerrig og interesseret
Mand. Hvor har han endnu udrettet noget for de Goder, han har
modtaget af Kongen, hans Herre?«

Her udpeges allsaa F. Arenstorff som den, der især søgte at
faa Hertugen fjeruet, men han stod næppe ene. Carl Arenstorff har
vistnok været medvirkende, og det samme gælder Generalauditør
Mejer, thi han fik slet ikke Lov til at spille nogen Rolle, saalænge
Hertugen var Overfeltmarskal.

Hertugen var bekendt med sine Modstanderes Intriger, og han
kendte altfor godt Kongens svage Karakter til ikke at vide, at hvad
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der var sket under Operationerne mod Halmstad, vilde gentage sig,
naar Felttoget blev aabnet paany. Men det vilde han ikke give sit
Navn til, og derfor kunde det ikke være ham imod, at han blev fri
tagen for en Stilling, som paabyrdede ham Ansvaret for de Fejl, de
uansvarlige Raadgiveres Indflydelse, paa Kongen gav Anledning til.

Efter Ankomsten til Kjøbenkavn rejste Hertugen til Pløn, for
beredt paa, hvad der vilde komme. Man har sagt, at han den Gang
var falden i Unaade. Det modsiges af et Brev, som han skrev efter
Ankomsten til Pløn, men som ikke er dateret. Deri takkede han
Kongen for alle de Naadesbevisninger, han havde modtaget under
Opholdet i Kjøbenhavn, ønskede, at Gud vilde holde sin Haand over
Kongen, og bad denne altid at vedblive at være hans naadigste Konge
og Fætter. ligesom han altid "ilde vedblive at være Kongens aller
Iydigste Fætter og tro Tjener 1).

Midt i Oktober blev Kongen skræmmet op ved Efterretningen
om, at Carl XI rykkede frem, og den 16. begav han sig til Hæreri.
Da Efterretningen viste sig rigtig, skulde a ltsaa Operationerne gen
optages, og der maatte nu træffes en Afgørelse med Hensyn til Over
feltmerskallen. Der blev derfor given en Befaling til Hertugen, som
ikke findes i Arkiverne, men kun kendes gennem Hertugens Svar i
et Brev fra ham til Kongen, der er dateret Kjøbenhavn den 8. No
vember 1676: »Allernaadigste Konge og Herre! Jeg ønsker af min
inderste Sjæl, at Deres Majestæt forinden Modtagelsen af disse Linjer
maa have opnaaet en fuldstændig Sejr over Fjenden. Jeg har ifølge
Deres Majestæts Befaling atter indfundet mig her og venter Deres
Majestæts Befaling om, hvor jeg skal begive mig hen for at resig
nere den hafte Stilling som Overfellmarskal; jeg var gerne kommen
over til Deres Majestæt, men har ikke villet foretage det uden forud
at være underrettet om Deres Majestæts naadigste Vilje. Jeg an
befaler osv.s 2)

Hertugen, der den 8. var til Taffel hos Dronningen, fik strax
Anmodning om at møde hos Kongen. Han rejste den 9. November
til Landskrona og stødte den følgende Dag til Hæren, hvor han for
blev til den 19. Gyldenløve. der havde benyttet Kongens Rejse
tilladelse, ankom den 13. i Sundet paa Kommandør 'Vibes Eskadre
og begav sig den følgende Dag til Lejren ved Skælshøj . Der fore
ligger intet om, hvad der er foregaaet mellem Kongen og Hertugen,
derimod fik Gyldenløve den 14. en Befaling angaaende Operationerne,

I) og 2) Tyske Kancelli: Breve til Kongerne Oliristian V og Frederik IV
fra Hertug Hans Ad~If af Pløn.
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der senere vil blive omtalt. Hertugen forlod Lejren den 19. Novem
ber, og samtidig nedlagde han sin Post som Overfeltmarskal. Sam
tiden opfallede dette Skridt som et Vidnesbyrd om, at Hertugen for
udsaa Følgerne af, at Kongen vilde blive ved Hæren og agere Hær
fører. Thi i et Digt - »Gesprach des Konigs von Dånemark mit
seinen Generalen e - del' findes i • Danske Kongers Historie for
1676~, lader Forfalleren Kongen sige :

»Mein treuer Furst von Holstein Pløen,
Nach Euch steht mein Ver-langen «,

hvortil Hertugen svarer:

s Ich konnte wohl das Ungluck seh'n
Drum bin ich weggegangen« .

Hvad der var sket, havde ikke medført noget Brud mellem
Kongen og Hertugen, og denne fik i. den efterfølgende Tid utallige
Lejligheder til i Gerningen at vise, at han var Kongens og Landets
tro Tjener, Men hans Tilbagetræden fra Overfeltmarskalsposten fik
ikke hans Modstandere til at tie. De frygtede bestandig for, at han
atter skulde komme til at overtage denne Post, og derfor greb de til
et Middel, del' overfor' Kongen maatle betragtes som ufejlbarligt, idet
de sigtede ham for, at han ikke længere stod som en Modstander af
Hertugen af Gollorp, men at han havde taget den Beslutning ikke
mere at være imod ham. Denne Gang fandt Kongen sig dog for
anlediget til gennem Storkantsler Ahlefeldt at meddele Hertugen, at
der var fremsat en saadan Sigtelse imod ham, Deraf tog Hertugen
Anledning til at forsyne en Skrivelse af 4 . Maj 1677 angaaende Be
talingen af den Godtgørelse, han skulde have for Afstaaelsen af sine
Rettigheder tilOldenborg, med et P. S., hvot-i han tog til Genmæle
mod Bagvaskerne. Værdig og med Følelsen af en god Samvittighed
tilbageviste han udførligt Beskyldningen angaaende sit Forhold til
Hertugen af Gottorp, som han betegnede som Barnesnak. Samtidig
gav han en Fremstilling af sin Virksomhed som Overfeltmarskal,
paaviste, hvad han havde ofret for at varetage denne, og hvorledes
han ved alle Lejligheder havde vist Iver og ansporet alle sine Evner
for at opnaa gode Resultater. Han mindede om, at han hverken
var falden Kongens eller Statens Kasse saa lidt som Krigskassen til
Byrde, men havde nøjedes med, hvad han modtog af Kongen. og, da det
ikke strakte til, havde han gjort sig en Glæde af at skyde til af sine
egne Midler, fordi han ikke mente at kunne bruge dem paa bedre
Maade, Halvdelen af. hvad han fik af Kongen , anvendte han til
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Syge og Saarede, og det Bytte, Kongen skænkede ham efLer Erobrin
gen af Landskrona og Christianstad. havde han skænket til sine
Undergivne. Han udtalte sin Glæde over, at hans gode Vilje, Iver
og Kundskaber havde baa ret Frugt for Kongens Vaaben og derved
bidraget til Tronens Befæstelse. Men han tilføjede, at der »øjen
synligte kunde have være opnaaet endnu flere Resultater, naar han
ikke var bleven nødt til at afbryde flere Operationer, han vilde have
udført. Alle disse notoriske Ting, siger han, havde dog ikke for
hindret, at nogle Personer, som han paa Embedsvegne havde maattet
vise til Rette . fordi de ikke gjorde, hvad de skulde gøre, havde søgt
at bagvaske ham for selv at blive større ved at gøre ham mindre.
Han vidste det, men han havde holdt sig for god til at værge sig
mod Bagvaskerne. Derfor havde han intet gjort for at stoppe Mun
den paa dem. Men, da Kongen havde været saa naadig gennem
Storkantsleren at meddele ham de Beskyldninger, der var fremsatte
imod ham angaaende hans Forhold til Hertugen af Gottorp, saa bad
han om, at Kongen vilde opgive ham Navnene ikke alene paa disse
Calumnianter, men ogsaa paa dem, der havde søgt at svække hans
Kredit som Overfeltrnarska l ").

Del' foreligger intet om, hvorvidt Kongen opfyldte denne Bøn,
men selvom det ikke Cl' sket, saa forandrede det intet i Hertugens
Forhold til Kongen .

Med Hertug Hans Adolf forlod Lykken den danske Hæl'. Hans
Post blev ikke besat, og ligesaa lidt besattes Posterne som Felt
marskalløjnant og som General for Fodfolket, uagtet den sidstnævnte
havde været ledig, siden Niels Rosenkrantz faldt ved Helsingborg, og
elen førstnævnte siden W eyhers Død.

General Cad Arenstorff var den ældste af Generalerne og fun
gerede som Iløjstkommandei-ende under Kongen, men Hæren fik
ingen officiel Meddelelse derom.

Efterat den danske 11001' val ' kommen i Lej!' ved Skælshøj, val'
det bleven bestemt, at den skulde søge at udsulte den svenske Hæl'
for derigennem at tvinge den til at gaa tilbage. Det val' en Sulte
krig, der skulde føres, og den var del' allerede gjort Begyndelsen paa.

Strax efter Landgangen ved Rå opfordrede Christian V. Be
folkningen til at gr-ibe til Vaaben mod Svenskerne. En fra de tid
ligere Krige bekendt Pai-tigrenger, Svend Poulsen Gonge, blev kaldt
til Landskrona og den 13 , Juli 1676 udnævnt til Majal'. Han skulde

') Tyske Kancelli: Breve til Kongerne Christian V og Frederik IV fra
Hertug Hans Adolf .
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hjælpe til at organisere Folkcrojsningen, men man træffer ikke senere

paa hans Navn i Arkiverne. Rejsningen fandt dog Sted og navnlig

i Gønge Herred. Landalmuen sluttede sig sammen i stor-re eller

mindre Hobe under selvvalgte Førere for at gure Svenskerne al den

Skade, der val' muligt. Bevægelsen støttedes ved, at Kongen, paa

Opfordr-ing af Borgere og Bonder i Bleking, sendte Oberst Sten Brahe

og en Del Officerer derop fur at yde Hjælp, De smaa Korps, som

ad denne Vej hlev oprettede, kaldtes med et fælles Navn Snaphaner.

De opererede bestandig paa den fjendtlige ITtCl'S saarligste Punkt 

Forbindelser-ne bagud - for at berøve den Ti Iførsel af enhver AI't.

Selvfulgelig voxede Snaphanernes Indttydeise jo lo-ngere den svenske
I1[pr tl'[pngte frem i Skaane thi derved Irn-lmngedes dens Kom muni

kationslinje. Snaphanerrie kom paa sanuuo Tid til al virke i FOI'

bindeise med de Partier, der udsendtøs fru dril dansko 1I1!'I', Disse

Partier lededes Iortrinsvis af Geuoru liuujor Mecrheim ug O!JI' rstl øj t
nant Schwanwedel, og det varede ikke længe, indr-n begge disse'

Forr-re havde skabt sig et Navn, del' val' ligesnu heronit i den danske.

SOIll drt val' fl'ygtet i døn svenske Hæl'.

DCII 12, November gik Oherstløjtnant Schwanwedel mod Malmø
og log lIoglc hu ndrcrle Tonder Ko 1'11 , SOlI I Borger-ne vilde In-inge ind

i FtUSt1li1lgP11. Besætningen gjell'Cle et Udfald med 200 Mand, af

hvilke 60 hlev drrehte, Roston kastedes tilhage.
Den 20. November af'hru-ndte General Meerheirn og Ohcrsl

Reventlow Herr-egaarden Skarhu lt og 3 Landsbyer, I1\"OI'i Fje-nden

havde sine Magasiner samt Aili III linition. Den svenske Ilmrs venstre
Fløj sogte at spærre 'I'ilbagevejr-n, men MpPI'1lPi1l1 og Rcventlow slog

sig igennem,

Den 22, om Natten gik Svenskerno UH'I' Kjr-tlinge Aa 111(>(1 300
Mand, men General Sandberg gik imod dom IIlpd l lovedvngten og

kasted e dP1I1 ti lbage , ImTigt indskru-rikede Svenskerne sig nærmest

til at gUl'e blind Alarm. Derlil maa ogsaa hum-egnes, at den svenske

Hær, medens den danske huldt Bon, den 25, om Morgenen rykkede

ud af Lejren og stillede sig i Slagorden, som OIIl den vilde rykke

frem og omgaa den danske IIærs højre Fløj, Men, da denne strax

stillede sig i Slagorden, rykkede Svenskerne tilbage til deres Lejr.

Natten til den 1. December gik en Del svenske Tropper over

Aaen unde!' en Generallujtnanls Kommando, men de blev kastede og

maatle efter-lade -10 Mand.
Den 3. December udsendtes Obcrstløjtnun t Schwanwedel atter

imod Malmø, og den følgende Dag fik han Lejlighed til at gøl'e et

godt Coup, hvad senere vil blive omtalt.
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Allerede medens den svenske Hær sLod i Leji-en ved Bårsløf',

havde Svenskerne faaeL at føle den Virksomhed, SOIll Snaphanerne
og Partigængerne udfoldede, men, efterat den var rykket frem til
Kjeflinge Aa, fortsattes Arbejdet i en endnu større Maalestok. Den
svenske Overkrigskommissær-, del' skulde sørge for Forplejningen,
havde givet en Befaling angaaende Leverancerne til den svenske
Hæl', i hvilken Beboerne truedes med haardø Straffe, hvis de ikke
efterkom Befalingen, del' blev offentliggjort fra Prædikestolene. Men
Kommandanterne i Landskrona, Helsingborg og Chr-istianstad for
bød Befolkningen at lystre, og Snaphanerne var dem behjælpelige
med at faa dette Forhud respekteret. Gjorde Bønderrie desuagtet
Forsøg paa aL In-inge Leverancer til den svenske Lej l', fratog Snap
hanerne dem saavel Transporterne som Hestene, de benyttede som
Forspand, og Bønder-ne maatte prise sig lykkelige, naar de slap med
Livet.

Trods disse Genvordigheder synes del' dog ikke at have været
Mangel paa Korn i den svenske Lej I' ; derimod manglede man Maller,
der kunde male Komet til Mel. Men del' var Mangel paa alle andre
Levnetsruidler samt paa Drikkevarer, og hvad del' deraf kunde faas til
Købs, maatte betales med saa ublu Priser, at Betalingen steg med
del femdohbelte af det sædvanlige Beløb. Forsog paa at afhjælpe
Manglerne ~en nem Fourageringer mislykkedes som ofLesl, fordi man
stødte paa danske Su-ojf'kommandoer eller Snaphaner, og lykkedes
de, kom de kun den enkelte Afdeling til Gode, del' forelog Foura
geringen. Tilslanden i Lejren beskriver Feuquieres paa følgende
Maade: ~ J eg UOI' selvtolfte eller selvfemtende i en af disse Stuer, som
De saa godt kender, del' alene faar Lys gennem Taget. Jeg ejer
ikke Lys, og jeg ved ikke, hvorledes jeg skal faa dette Brev besørget.
Jeg ved kun, at ingen kan forlade Lejren uden Eskorte, thi paa den
ene Side staar den danske Hær i Skudsafstand, og paa den anden
Guver-nørerne i Landskrona, Helsingborg og Christianstad foruden
Illange Snaphaner, hvilke el' en Slags meget far-lige Dyr i delle
Land.« Men, naar de Hojerestillede havde det paa denne Maade,
kan man deraf slutte, hvorledes deL gik Tropperne. De slette og
overbefolkede Kvartel'er samt de usunde Jordhuler, der benyttedes
som Opholdssteder, bidrog i Forbindelse med den slette og mangel
fulde Forplejning til at fremkalde stor Sygelighed. Da man ikke
kunde beholde de Syge ved Hæren, oprettedes Sygehuse i Byerne
bag FronLen. Men Snaphanerne og Strøjfpartierne kom til , »kapu
Lerede« de Syge og stak Sygehusene i Brand, saa al det blev nød-
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mere og mere om sig og fremkaldte stal' Dødelighed, Stehn Jacobsen

fortæller derom: s Vuaben- o~ Klokkehusene omkring Lejren var op

fyldte af døde Legeme!'. Paa Kirkegaardene laa store Bunker af

døde Kroppe, sa mrnenkastedr- ovenpaa Jorden ligesom store Bunker
Brænde. Snedriverne ved Ga-rderne blev fyldte med Døde, foruden

de mangfoldige, som hlev liggend« paa Marchen, over hvilke man

baade kørte og red, hvilket val' ynkeligt at se, at kristne Mennesker

ikke kunde faa Jorden at skjule sig i. DI' Svenske bekendte selv,

at haade i den første Lejr ved Bflrsløf sanvelsom i Lejren ved Hart-ie

døde del' over 3000 Mand. . Foruden denne Afgang havde den

svenske lIær en Mængde Rømningsmænd, uagtet disse vidste, at

deres sandsynlige Skæbne "ilde blive at falde i Snaphanemos l lrcndet

og faa Valget imellem at blive Snaphane eller blive myrdet,

Tilstanden i den svenske lItPI' val' ikke langl Fra al vu.re for

tvivlet, Kongen indsaa, al del' maalle ll'tplfes el Valg, thi, da l horen
ikke kunde blive staaende, maalle den enten gaa tilbage eller I'ykke

fl'PIII til Angr-eb, Ved Valgel mautto del' lilligc tages Hensyn til, at

Kongcn ogsaa havde en anden Modstand al ka-mpe med. Adlen

sogte Ilpllllig at benytte For-holdene til al fOl'Oge sin Magt. De rfo I'

r-isikerede Kongen, al hvis han ikke gjol'dp sig til IIer-re over Situa

lionen, vildo Magten en skøn no Dag glide ud af hans Iltender. Under
disse Vilkaar maalle del' voves fOl' at vinde. Kongen ruaatte rykke

Irem for at sejre, thi ellel's val' all. taht. Hall besl nttorle ri1'1'1'0 I' al

rykke frem lil Angreb, men del kunde først ske, naur han fik den
store Afgang, Hæren havde 'lidt, delvis du-kket gelHl(,lUI de Forsucrk

ninger-, del' var under-vejs. Forelohig gjaldt dpI OHl al linde et

Overgangssted over Kjetlinge Aa. Kongen valgll' dcrl il el Vadested

S. for- L, Harrie. Da Aelgangen dertil val' stejl, foreslog nogle af
Generalei-na al vu-Ige Ørtofte. Men Kongen fl'ygt pllc 1'01', at den

dansk p Ilun- i saa Fald vilde unddrage sig Kampen og gaa bag

Høje Aa for derpas at fortsætte Sultekrigen. Man besluttede derfor

ved Spadens Hjælp at lette Adgangen til del af Kongen valgte Punkt.

Efter al denne Bestemmelse val' truffen, foretog to af Generalerne

en Rekoguoscori ng af Kjel1inge BI'O, det, gav SOHl Resu llat, al Broen

kunde istandsættes til Brug for- Fodfolket, og al rler i Nærheden

fandtes .l: Vadesteder, del' kunde benyttes af Rytteriet og Ai-tiller-iet.
Derved opnaaedes den Fordel, at Overgangen vilde kunne ske hurtigt,

hvilkel jo val' af stor Betydning. Kongen opgav derfOl' sin Plan
for denne.
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2 Batailloner ankom i den sidste Halvdel af November, og den
27 ankom Oberst Baranoff med et finsk Rytterregiment. Styrken gik
derved op til 8000 Mand, og med denne "ilde Kongen foretage An
grebet. Den 29, afholdtes et Krigsraad, del' besluttede, at Overgangen
skulde finde Sted Natten til den 30. November over Kjellinge Bro
og de 4 Vadesteder. Men netop som Beslutningen var tagen, faldt
det i med stærk Frost. Overgangen blev derfor opsat i Haab om,
at Aaen vilde fryse til, saa at Overgangsstedet kunde væl ges med
større Frihed.

Det frøs 3 Dage og 4 Nætter. Generalkvartermester EI'ik Dahl·
berg, der havde hjulpet Carl X Gustav over Beltet i Vinteren 1657
58, skulde nu føre Sonnens Hæl' over Kjefiinge Aa, Han under
søgte daglig Isens Tykkelse, og i Forening med General Ascheberg
valgte han et Punkt, Rinnebækmølle, S. for St. Ilarrie, hval' Isen
var stærk nok til at hære Rytter-i og lettere Kanoner, til Overgangen.
Valget bifaldtes af Kongen, del' befalede, at Overgangen skulde finde
Sted Natten til den 4. December,

Ved at gaa over ved Rinnebækmolle korn Hæren ind i en Dal
sænkning, der fra Baby strækker sig 11I0d Syd, V. om Stångby. Denne
Fordel agtede man at benytte paa følgende Mande: Naar Hæren val'
kommen over Aaen, skulde den rykke frem gennem Dalsænkningen
højre afmarcher-et i 2 Træfninger, indtil Teten riaaede ud for Stångby
Kirke. Saa skulde del' svinges ind Venstre, saa at l Ireren val' op
marcheret, og rlerpaa skulde den rykke Ireru mod den venstre Flanke
af den danske Hæl' og rulle Stillingen op, forinden denne Hæl' kunde
faa Tid til at forandre Front. Planen val' meget dristig, fordi Over·
gangsstedet laa saa nær ved den danske venstre Fløj, og dens
Gennemførelse betingedes af, at Angrebet kom over-i-askende. Derfo r
maatte alt holdes hemmeligt til det sidste Øjeblik,

Søndagaften den 3. December, da den svenske Hær sandedes
til Bøn, blev det meddelt Afdelingerne, at I-læren skulde gaa over
Aaen samme Nat for at angribe Fjenden , og at alt skulde være rede
til Afmarche fra Kl. 10 Aften. Meddelelsen vakte almindelig Glæde,
thi, hvad saa end Udfaldet blev, saa fik man jo Ende paa en T'il
stand, der var uudholdelig.

Fra det Øjeblik Kjeflinge Aa frøs til, var man i det danske
Hovedkvarter paa det Rene med, at Svenskerne vilde angribe. Del'
blev given Befaling med Hensyn til Slagordenen og Forsvaret, men
denne Befaling er desværre gaaet tabt. Kongen forberedte sig paa den
forestaaende Kamp ved at gaa til Alters om Fredagen (1. December),
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og Generalerne samt de højere Officerer kommunicerede om Sondagen

(3. December),
Da meget maatte kouuuo an paa, hvorledes Forposterne I'Ogtede

deres Tjeneste, val' del' bleven given nye Instru xer fol' denne.
Gener-almajor Sandborg. del' som Generalkvartermester havde

Kommandoen over Forpusterue, fik lildelt en Oberst som Næstkorn
mander-ende for Forposternes vensti-e Floj. Det var disse, paa hvilke

det efter den svenske Plan især maatte komme an, og deres Stilling

val' Natten til den 4 , December folgende:
Oberst Gotfl 'ied Rauch val' Næstkom muuderonde. Flojen val'

dækket af en Forvagt under Oberstløjtnant Basse, del' stod i Nær
heden af IIoby og havde udstillet Poster langs Kjcfiinge Aa. Des
uden havde Basse udstillet en Fløjvagt nudel' Ritmester Artmar, del'

stod bag en Bakke mellem Stångby og II "hy for al dække Hun-ens
venstre Flanke. FUI'an Hovedkvarteret stod SUUI Hovedvagt Oberst
Kl'USCS Hytlcl'I'cgilllcnl, og fra det val' dr-r fl'Plllscndl et Delachement
ti Illl1stad under en Ritmøster. Scl vo II ovcdkvarteret, Svenstorp.

bevogtedes uf 3 Mutrosbatui lloner.
Beredskabet YUI' ordnet, saalodos at af rle. Ryttel'l'egiulenter,

som vensu-e Flnj talte, huldt ~ lil l lost, ~. havde Ilestene optommet,

og ~ hvilede, FI'a den foi-suuovnte Trediedel udsendles om Natten
4 Gange en Patrouil lo pau 1 Officer ug (j Ryttere, del' forst gik til
venstre Flojvagt, derpaa til For -vagten, suu langs Posterne vod Anen,
til den naaede højre Flojvagt, hvorfra dun hagom Lejren vendte til 

bage til sit Udgangspunkt. Lignende Pau-ou iller udsendtes fru Bered
skabets 2 Linie, men de gik kun langs Anr-n til tulfur l l ås tad ug

vendte saa tilbage efter at have visiteret d.. t fl'a l lovorlvagten udstil

lede Detachement. Naar Pau-ouillcgangcn vur ..ndt, skulde Foreren
afltT'ggc Melding. Dcnne blev oprindelig afgiYPu ril General major
Sandborg, men, efter at han havde faaet en Nu-stkounnandcreudc,

lagde han Kontrollen med Visiteringen i dennes Ilaaud og nojedes
med at modtage Melding, naar del' forefaldt noget af større Be
tydning.

Svensker-ne havde faaet Befaling til at bi-yde op saa stille som
muligt; men Paabudet blev ikke fulgt, saa al man i den danske
Lej I' Nalten til den 4, December' Klokken henimod 11 hørte Korsol

i den svenske Lej l' og saae noglc Leji-hytter gaa Up i Flammer. Hele

Planen var der-ved paa Vej til at blive fOI'})lII'I'el,
Generalløjtnant F. Arenstorff og Genei-almajor Meerheim, del '

havde faaet Melding 0111 denne UI'O, sleg nemlig strax til lIest og
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rykkede ned mod Aaen med en Styrke paa henved 1000 Ryttere.
De gik over ved Vidarp. Men her stødte de paa svenske Forposter
af Oberstløjtnant Aschebergs Infanteriregiment, og Oberstløjtnanten saa
velsom General Ascheberg, der kom til Stede, samlede strax en Styrke,
hvormed de gik imod de danske Ryttere. Disse maatte gaa tilbage,
Dg Svenskerne sendte dem et Par Kanonskud med paa Vejen. Disse
Skud blev hørte i den danske Lejr og gav Anledning til, at alt traadte
under Vaaben.

Da General Meerheirn kom tilbage til Lejren, meldte han, at
det syntes, som om Svenskerne vilde udsende et Parti, og at dette
havde gi vet Anledning til den Uro, man havde hørt, samt at det
vilde være tidsnok at gaa mod dette Parti den følgende Dag. Paa
Grund af denne Melding gik de alar-merede Tropper atter til Ro.
Men Generalmajor Sandberg burde ikke have undladt at fremsende
Patrouiller fol' at under'søge Forholdene paa den yderste venstre Fløj,
thi General Meerheims Opfattelse val' jo kun et personligt Skøn,
del' kunde være rigtigt- eller urigtigt, og som derfor burde søges
konstateret.

Den hos Carl XI ansatte Hofpræst Speegel fortæller i et Brev
af 9, December om Begivenhederne ved det omtalte natlige Sammen
stød, at de danske Soldater den 3. December spræparerede sig til
Generalmønstring, som skulde holdes Dagen efter, hvorfor de gjorde
sig lystige, og deres højere Officerer saasom General (F) Arenstorff
og Generalmajor Meerheim drak sig fulde, hvorpaa de om Aftenen
red ud mod Vore (g: Svenskerne). Da de kom tilbage i Lejren, be
rettede de Kongen af Danmark, at det kun val' et stærkt Parti, der
gik med Proviant for at sekundere Malmø, hvilket de snart vilde
Dpsnappe; thi de troede ikke, at Svenskerne vilde føre Slag mod de
Danske. « Denne Beretning, del' tydelig nok vidner om at være en
fl'i Fortælling - thi hvorfra skulde den svenske Hofpræst have faaet
at vide, hvad General Meerheim havde meldt Kongen - el' senere
bleven gentagen ofte nok, men derfor bliver den ikke mere troværdig.
Dens Formaal har aabenbart været at skulle forklare Grunden til,
at Svenskernes Overgang ove l' Kjeflinge Aa, del' senere vil blive om
talt, ikke blev opdaget, før det val' for sent. Men dette skyldtes Fejl
fra de danske Forposters Side. Heiler ikke haj' Speegel Ret, naar
han fortæller, at Lønningen blev udbetalt den 3. December, thi den
var bleven udbetalt den 27. November. Det udelukkede imidlertid
ikke, at der kunde have været Drukkenskab i Lejren den 3. De
cember, der var en Søndag. Men havde denne Drukkenskab været

N . P. Jensen : Den skaanske Krig. 12
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saa almindelig, al den omfattede hele Hæren fra de højeste til de
laveste, vilde dette sikkert have vist sig gennem Uorden, da Hæreri
den følgende Morgen blevalarmel'et paa Grund af Svenskernes
Overgang. Men det var' saa langt fra Tilfældet, at Chefen for det
svenske Livregiment til Hest, Oberst Nils Bjelke, i sin Happort
udtrykkelig udtalte sin Forhauselse over den Hurtighed og Orden,
hvormed den danske Hær stillede sig i Slagorden, da Løsnet blev
givet.

a. Slaget ved Lund. 1)

Efter at den svenske Hær havde modtaget Forstærkn inger, lalle
den 10 Batail louei- og 44 Eskadroner. Fodfolket havde en Styrke
af 1751 Mand, og Rytteriet talte 6465 Mund. Føjes der-til Generali
tete t, Befalingsmændene og Artilleriet, kan den samlede Styrke an
slaas lil henved 8500 Mand, For al bøde paa den svage Fodfolks
styrke blev Opstillingen i Centrum ordnet, saaledes at 9 Batai lloner
stod i 1. Træfning. Den resterende Bataillon dannede Midten af 2.
Træfning, og til hver Side af den stilledes 3 Eskadroner. De tilbage
blivende 38 Eskadroner fordeltes med Halvdelen til hver- af Flojene,
og af dem dannede 12 Eskadroner 1. og 7 Eskadroner 2. Træfning.
Fraregnet 2 hvervede Eskadroner - Enkødrottningens Livregiment
var hele Ilteren national; den VUI' s eer-lig godt forsynet med Gene
ra ler, og desuden havde del svenske Rytter-i en Fordel overfor del
danske. Den almindelige Angrebsform for Rytteriet VUl' den Gang
Karakallen . Den udførtes ved, at det forreste Geled rykkede frem i
kort Trav, til det kom Fjenden paa Skudsalstand. Saa gjorde det
Holdt, gaven Karabinsalve, svingede derpas fra Midten hejre og
venstre helt om og travede bag Gel ederne. del' val' fulgt efter det,
til det var kommet forbi disse, hvorpaa det, ved atter at svinge helt
om, kom til at danne del bageste Geled. I det Øjeblik forreste Geled,
ener al have afgivet Karabinsalven, svingt de ud, gik det næstforreste
gennem Aahn ingen og forholdt sig paa samme Maade, Saaledes blev
man ved geledvis, til man kom i Haandgemæng med Fjenden og
kunde bruge det blanke Vaaben . Men det svenske Rytteri var lillige
ovet i den saakaldte «attaque a la francaise« , Den udførtes ved, at

') Manuskript I . Nr. 62 og 65/1676. Danske Kongers Historie 1676 A 163d.
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Angriberne rykkede sluttet frem i Trav, forreste Geled med hævet
Pistol. Naar de paa denne Maade naaede ind paa Skudsafstand, af
skød forreste Geled Pistolerne, derpaa trak alle det blanke Værge og
huggede i Galop ind paa Fjenden .

Den danske Hær talte 18 Batailloner og 47 Eskadroner. Af
Fodfolket var 3 Matrosbatailloner. De var blevne dannede i Kjøben
havn i Slutningen af November ved Hverving og Presning. Derfor
var en Del af Mandskabet Hollændere, og ligeledes fandtes del' Hollæn
dere i Officerskorpset. Men det hollandske Element var dog ikke
saa overvejende, at man, saaledes som sket er, med Føje kan betegne
disse Afdelinger som hollandske Batailloner. De var slet bevæbnede,
thi Størstedelen af Mandskabet førte kun Pistol , Sidevaaben og Morgen
stjerne, og de var uøvede i Kampen paa Landjorden. Deres Træf
ningskommandør, Oberst Cicignon, havde derfor faaet udtrykkelig
Befaling til »at give særlig Agt paa dem e , Deres Styrke udgjorde
ialt 1300 Mand, hvorimod hver af Hærens øvrige Batailloner gen 
nemsnitlig talte 30(1 Mand, saa at hele Infanteristyrken var ca. 5800
Mand. Da Eskadronernes Gennernsnitsstyrke var mindst 100 Mand,
talte Hytteriet 4700 Mand . Hærens Styrke, naar Generalitet og Ar
tilleri medregnes, udgjorde saaledes ialt hen imod 11,000 Mand.
Fodfolket dannede Slagordenens Centrum med 10 Batailloner i 1. og
8 Batailloner i 2. Træfning; Rytteriet dannede Fløjene, saaledes at
højre Fløj talte 25 Eskadroner, hvoraf 15 i 1. og 10 i 2. Træfning,
og venstre Fløj, del' bestod af 22 Eskadroner, havde 14 i 1. og 8
Eskadroner i 2. Træfning. Der var dog den Forskel paa den danske
og den svenske Slagorden, at medens Rytlerregimenterne i den først
nævnte holdtes samlede i den Træfning, det enkelte Regiment var
tildelt, var i den danske Slagorden 2. Træfning dannet af Eskadroner,
der var udskilte af Hegimenterne i 1. Træfning, og anden Træfning
var derfor mere en Reserve end en selvstændig Træfning.

Hærenes Slagorden var som følger l):

Den svenske Hær:

Feltmarskal Helmfelt, Hærfører.
General Hutger v. Ascheberg, Næstkommanderende.

H øj re F l øj: Kong Carl XI.
1. Træfning: Generalløjtnant Fersen.

') Opstillingen er overalt regnet fro. den højre til den venstre Fløj. 'I'al
lene i Klammer angiver Antallet af Eskadroner eller Batailloner,

12$
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Finske Dragoner, Budberg (2) Drabanter, Siegroth (1) Livregi
mentet, N. Bjelke (5) og finske Ryttere, Baranoff (4).

2. Træfning: Generalmajor Wittenberg.
Skaanske Dragoner, Gås (1) Adelsfanen, Drake (2), Adlens Be

villing, Gyntersberg (2) Smålands Ryttere. Ramsværd (1) og Civil
etatens Ryttere, Rhenskøld (1).

C e n t r u m: Generalløj tnan t Sch ultz.

1. Træfning: Generalløjnant Schultz.
Garden, Gyllenstjerna (3) Skaraborg- Børstel. Dalkarle- Kruse,

Vestgøtadal- Mørner, Helsinge- Ascheberg, Nerike- Thomsen og
Norrland-Regiment, Ribbing. Hvert af disse Regimenter talte kun 1
Bataillon.

2. Træfning: Generalmajor Mortaigne,
Budbergs Dragoner (1) Østgøta Ryttere, Welling (1) Budbergs

Dragoner (1) Helsinge Infanteri Bata illon, Ørn klo, Burghausens
Dragoner (1) Østgøta Byttere, Welling (1) og Cronhjorts Dragoner (1).

Venstre Fløj : Generalløjtnant Galle.

1. Træfning: Generalløjtnant Galle.
Smålands Ryttere, Hagedorn (1) finske Ryttere, Mellin (5) Vest

gøta Ryttere, Pehr Hjerta (4) og finske Dragoner, Burghausen (2).

2. Træfning: Generalmajor' Schønleben.
Adlens Doubleringsrytteri, Lichton (4) Enkedrollningens Liv

regiment, Wachtmeister (2) og Burghansens Dragoner (1).

Den danske Hær:

Generalløjtnant Carl Arenstorff, fungerende Højstkommanderende.

H øj re Fløj: Generalløjtnant F. Arenstorff,

1. Træfning: Generalmajor Meerheim.
ørtzens Dragoner (2) Garden til Hest (2) Livregimentet (2)

Levetzows- (2) Holcks- (1) Baudissins- (2) Rantzaus- (1) Duncaris- (1)
og F. Arenstorffs-Regiment (2).



181

2. Træfning: Generalmajor Rantzau,
1 Eskadron af de samme Regimenter i samme Ordensfølge med

Undtagelse af Duneans Regiment, der havde 2 Eskadroner i denne
Træfning.

Centrum: Generalmajor J. Schack.

1. Træfning : Generalmajor Schack.
Kongens Livregiment (2) Prins Georgs- (2) Stuarts- (1) Her

tugen af Croys- (1) Weyhers-Regirnent (2) og Dronningens Livregi
ment (2).

2. Træfning: Oberst Cicignon l).
Lutkens- (1) Lytzows- (1) og Cicignons-Regiment (1) Matros

bataillonerne (3) Bulowa- (1) og Pløns-Regirnen t (1).

Ve n s t re F Iø j: Generalmajor Sandberg.

1. Træfning:
Sandborgs- (2) Kruses- (1) Reventlows- (2) J. Bulowa- (2) G.

Rauchs- (1) Sehesteds- (2) og C. Arenstorffs-Regiment (2) samt Bro 
ckenhus Dragoner (2).

2. Træfning.
1 Eskadron af hvert af de nævnte Regimenter

Ordensfølge.
samme

Det Terræn, hvori begge Hære kom til at kæmpe, ligger mel
lem Lund og Kjeflinge Aa.

Kjeflinge Aa danner i Forbindelse med Vejen, der fra Lund
fører over Aaen ved Kjeflinge Bro til Landskrona, og Vejen, der fra
Lund fører over Gårdstanga til Christianstad. en Trekant, hvis Top
punkt er Lund. Kampen faldt dels til begge Sider af den først
nævnte Vej mellem Lund og Valkærra og dels nordfor den sidst
nævnte Vej mellem denne og Aaen. Vejen, der fører fra Lund til Val
kærra, gaar over et Højdedrag, der begynder ved Sliparemøllan (St.
Liberts Høj) til Valkærra, hvor der findes en brugelig Stilling, der
kan benyttes saavel med Front mod øst som mod Vest. Nord for
Lund ligger en Møllebakke, og fra den hæver Terrænet sig i nord
ostlig Retning op imod Galgebakken. ø. for Lund ligger et domi
nerende Bakkeparti, Allehelgensbakke, hvis Skraaninger falder mod
Nord og Syd, og paa dets vestlige Del laa Ruinerne af Allehelgenskirke.

') Sammensætningen er angiven efter Oberst Cicignons Forklaring.
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Bakkeskraaningerne dannede ingen Hindringer for Troppernes
Bevægelse, men det samme kan ikke siges om Terrænet som Helhed,
thi der fandtes en Del Gærder. Disse var for Størstedelen kun sten
satte paa den ene Side og ikke højere, end at Hestene kunde springe
over; men ved Landskronavejen val' de stensarte til begge Sider og
kunde ikke passeres af Rytteri. Desuden fandtes i Terrænet en
Mængde Grøfter, del' skabte Vanskeligheder for Fremkommeligheden.
De smaa Vandløb var tilfrosne og overalt passable. Terrænet var
kun lidet bebygget.

Det havde frosset stærkt i de første Dage af December og frøs
endnu den 4 . Demher 8 o R. Jorden val' dækket med et let Lag Sne,

Da Svenskerne skulde bryde op fra Lejren, var' det maaneklart.
Noget før Midnat ankom Carl XI, ledsaget af lIelmfelt, Asehoberg og
»Hærens Forsyu« , Erik Dahlberg. Kongen red fra Afdeling til Af
deling og talte opmuntrende Ord. Som Felttegn bat' enhver' en Halm
visk paa lIovedbedækningen; Fel tranbet val' : »Hjælp Gud «.

Afmarchen, der paabegyndtes ved Midnat, skete vaabenvis, Først
Artilleriet, saa Fodfolket og tilsidst Rytter-ir-t, del' brød op KI. 2~,

netop som Maanen gik ned. KI. 4, om Morgenen var hele Hæren
samlet i 6 Kolon ner, to for hvert Vaaben, ved Rinnebækmølle, og
Overgangen begyndte. FOl' at leLlp denne for Artilleriet var der lagt
Planker og Brø-dder paa Isen; Rytterne førte deres Heste ved Haan
den . ICI. 5 ~ va l' hele Hæren S. for Aaen . Vel havde Isen bl'a~et,

IIIelI den holdt, saa at del' ikke tilstødte noget Uheld.
Efter endt Overgang red Carl XI hen til Generalløjtnant Fersen,

der holdt foran hojre Fløj, og anmodede ham om at tage Komman
doen over For-tropperne. Han bad sig først fritaget, fordi han skulde
føre nævnte Fløjs 1. Træfning, men gav dog efter' for Kongens Ønske.
Fortropperne bestod af 300 Ryttere, delte i 6 Trops, hvoraf de 3 kom
manderedes af Oberst Rolshausen og de andre 3 af Obei-stlojtnant
Lodde. Da Fersen ikke fik nogen Befaling om den Retning, han
skulde slaa ind i, gik han lige mod Syd paa Lund,

Hovedstyrken fulgte efter »med den gryende Dag« , siger den
svenske Beretning, g : Klokken omtrent 6~. Den val' formeret i
Slagorden og rykkede frem højre afmarcheret med 200 Skridt mellem
Træfningerne. Artilleriet, der efter svenske Beretninger kun talte 8
Kanoner, marcherede mellem Centrums Træfninger. Kongen, ledsaget
af Helmfelt, Ascheberg og Dahlberg, red foran Teten af højre Fløj.

Da Generalløjtnant Fersen kom midtvejs for en Linje fra Hoby
til Stångby, stødte han paa en Mose. En i Hast foretagen Rekog
noscering godtgjorde, at den kunde passeres af Rytteri, men ikke af
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Kanoner. Dette i Forbindelse med, at man ikke kunde se, hvor
langt Mosen strakte sig til Siderne, tvang Fersen til at standse og
bede om Ordre. Kongen befalede, at Marchen skulde fortsættes over
I\Iosen.

Kort efter meldtes det af Rytteriet, der var udsendt til Venstre,
at del' mellem Hoby og Stångby fandtes Grøfter og andre Terræn
hindringer, der vanskeliggjorde Fremrykn ingen i østlig Retning. Den
paatænkte Plan om et Overfald paa Fjenden ved at rykke frem mod
hans venstre Flanke, kunde derfor ikke udføres. Generalerne blev
betænkelige. Med megen Vanskelighed fik de Kongen til at sammen
kalde et Krigsraad, der blev afholdt i Sadlen . Kongen fastholdt
fremdeles sin Plan; han vilde gaa «recta e paa Fjenden . Helmfelt
gjorde opmærksom paa Terrænvanskelighederne og foreslog, at Hæren
skulde marchere til Lund og tage Stilling paa Allehelgensbakkerne.
r denne Stilling skulde den afvente den danske Hærs Angreb, og,
hvis det ikke lykkedes at afslaa dette, skulde den trække sig tilbage
paa Malmø. Da ogsaa denne Plan rummede Muligheden af et Slag,
lykkedes det at faa Kongen til at bifalde den.

Hæren fortsatte derefter Marchen paa Lund. KJ. 7~ naaede dens
Tete udfor Stångby Kirke; Fortroppen var omtrent 1000 Alen læn
gere fremme, Da hørte man, at del' blev skudt dansk Løsen i den
danske Lejr, og at der fra den lød »et Gny af Trommer og Piber
samt af skingrende Trompeter-s.

Den svenske Hærs Marclie var altsaa opdaget af de danske
Forposter.

Den første Melding kom med en Rytter, der var udstillet fra
Oberstlejtnan t Basses Forvagt. Han meldte til Oberstlejnanten, del'
.sendte ham til Generalmajor Sandberg; Generalen lod ham bringe
Meldingen til General C. Arenstorff, fra hvem han blev sendt til
Hovedvagten under Oberst Kruse. Kruse beretter, at Rytteren an
kom >, ~ Time før Dag«, og at hans Melding gik ud paa, at der val'
gaaet 5 stærke, svenske Eskadroner over Aaen .

i Time senere ankom en ny Rytter til Oberst Kruse, efter at
han havde passeret de samme Instanser, og meldte, at Fjenden gik
bestandig stærkere over Aaen. For denne Rytters Vedkommende kan
Klokkeslettet bestemmes nøjagtigere. Thi, da han ankom til General
C. Arenstorffs Kvarter, traf han foruden Generalen, dennes Broder
Generalløjtnant F. Arenstorff, samt Admiral Niels Juel og Oberst
Hans Stensøn af Rytteriet. Stensøn, del' var til Tjeneste ved Hoved
kvarteret, beretter, at Klokken den Gang var 8. Denne Rytter maa
derfor være naaet Generalmajor Sandberg ICI. omtrent 7i, thi det var
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det var denne Alarm, som hørtes af den svenske Hær.

En ny Melding, der gik ud paa, at hele den fjendtlige Hær
havde passeret Aaen, foranledigede, at General Sandberg befalede
Oberstløjtnant Basse at samle sin Forvagt og rykke hen til Ritmester
Artmars venstre Fløjvagt. Kornet Daniel Koch blev samtidig afsendt
for at bringe denne Melding til General C. Arenstorff. Han traf
Generalen »udfor Infanteriets højre Fløj« og afgav sin Melding, men
fik til Svar af Generalen, at det kun kunde være et fjendtligt Parti,
der var gaaet over Aaen. Da Kornetten fastholdt sin Meldings Rig
tighed, svarede Arenstorff: s Saa lad den fjendtlige Hær komme, vi
vil vente paa den og modtage den e , hvorpaa han -ilede videre«,
Kornetten fortsatte Ridtet til Svenstorp fOl' at bringe Meldingen til
Kongen, men han mødte Kongen midtvejs mellem Herregaarden og
Lejren. Kongen havde nemlig den Gang faaet Melding fra Oberst.
Kruse samt hørt Alarmeringen.

Fjendens Fremrykning var altsaa bleven meldt, og Hæren
alarmeret.

Christian Arenstorff, en Søn af Generalløjtnant F . Arenstorff,
fortæller i en Nekrolog over Faderen: »Ornstændighederne ved Slaget.
er disse. Førend det blev holdt, blev der disputeret stærkt, om man
skulde »batai llere« eller ikke. Alle voterede for en Bataille, fordi
Kongen havde stor Lyst. dertil. Min salig Farbroders (General C.
Arenstorff) og min Faders vota gik ud paa, at man ikke skulde le
vere noget Slag og det af følgende Grunde:

1. Fordi den kongelige svenske Armee kom frisk og udhvilet
og ikke havde udstaaet nogen Anstrængeise, medens den kongelige
danske Armee havde ageret under hele Kampagnen og var meget.
fatigeret.

2. Fordi Hans Kongelige Majestæt ikke vilde vinde noget der
ved, selvom Slaget faldt heldigt ud for ham.

3. Derimod kunde et uheldigt Udfald af Slaget drage meget
betænkelige Følger efter sig.

Disse Grunde fandt saa megen Indgang, at man først besluttede
sig til ikke at levere noget Slag.

Der var imidlertid andre, som ivrigt forestillede Kongen , der
ogsaa uden denne Paavirkning følte sig meget tilbøjelig til at lægge
sin Tapperhed for Dagen, at han ikke burde lade denne Lejlighed
dertil slippe ud af Haanden, ja der var endogsaa dem, der ikke
utydeligt lod forstaa, at det vilde vise stor Mangel paa Kækhed at
skyde dette heltemodige Foretagende fra sig. Derved lod den salige
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General C. Arenstorff sIg bevæge til at bede min salige Fader ind
stændig om, at han dog vilde rette sig efter Kongens Ønsker og,
naar Sagen igen blev forebragt Hans Majestæt (som da ogsaa skete)
tiltræde Kongens Mening, hvilket han (g: C. Arenslorff) havde fore
sat sig at ville gøre. Dertil svarede min salige Fader ham, at naar
det først kom til Træfning, vilde det nok vise sig, hvem der val'
Helt, men saa længe det kun gjaldt om at fatte Beslutning, maatte
enhver følge sin Overbevisning, hvilket han da især vilde lægge sin
Broder paa Hjerte« 1).

Denne Fremstilling kan umulig være rigtig. Man ser det blandt
andet af Punkterne.

Hvad det første Punkt angaar, saa var man paa dansk Side
saa nøje kendt med Forholdene i den svenske Hær, at man godt
vidste, at den hverken var »frisk ellel' udhvilet e, men at den var
svækket gennem Sygelighed og mangelfuld Forplejning. Det andet
Punkt el' ligefrem ubegribeligt. Et Slag, der faldt heldigt ud, g:

endte med Fjendens Nederlag, vilde nemlig være ensbetydende med
Sveriges Erobring, thi det vilde være umuligt fol' Carl XI at stille
en ny Hæl' paa Benene. Derimod skal det - med Hensyn til
det tredie Punkt - erkendes, at et tabt Slag maatte drage betænke
lige Følger efter sig for Christian V, men det var jo ikke noget nyt,
thi det gør et tabt Slag som Regel altid.

Del' er derfor al Grund til at tro, at der slet ikke er bleven
foretagen Overvejelser om, hvad man skulde gøre eller ikke. Og det
var ogsaa fuldstændig overflødigt, thi man var slet ikke i Tvivl
derom. Man holdt fast ved den Grundanskuelse om Fjendens Hen
sigter, hvorefter man uafbrudt havde opereret, og derfor indledes den
danske Beretning ogsaa med, at den svenske Hær var brudt hemme
lig op om Natten, val' gaaet over Aaen ved Borreby (?) og »tænkte
først at naa Lund og saa at gaa til Malmø«. Derpas hedder det:
» Man havde i den danske Lejr noget sildig faaet Kundskab om, at
Fjenden val' brudt op, men der blev strax given Løsen, og Hæren
brød ufortøvet op og tog Vejen lige mod Fjenden i den Mening at
træffe ham. førend han kom ovel' Aaen«. Det stemmer ogsaa med,
hvad del' skete.

Da General Carl Arenstorff havde modtaget Daniel Kochs Mel
ding, »ilede« han mod venstre Fløj og gav undervejs Befaling til, at
Hæren skulde sætte sig i Bevægelse venstre afmarcheret. Da han
naaede Generalmajor Sandberg, gav han ham en Irettesættelse, fordi

') C. I. von Arenstorff. 23.
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der ikke var bleven passet bedre paa, og derpaa red begge Generaler
til venstre Fløjvagt. Her saae General Arenstorff, at Kornet Daniel
Koch havde meldt rigtigt, men han saae tillige, at den svenske Hær
defilerede paa Marchen til Lund. Han befalede derfor Oberstløjtnant
Basse med den Styrke, han havde hos sig, at rykke frem venstre af
marcheret som Hærens Fortrop og følge efter den svenske Fortrop,
»bevæge sig, naar den bevægede sig, og staa stille, naar den gjorde
Holdt« , Efter at denne Befaling var given, red begge Generaler til
Hærens venstre Fløj, der synes at være svinget ind, saa at den slod
i Slagorden, men det varede i alle Tilfælde kun et Øjeblik; thi her
traf de Kongen, og det blev befalet, at Hæ ren skulde rykke fr-em for
at forhindre den svenske Heer i at naa Muhuo. Efter nogle For
klari nger maa tte den venstre Fløj derpaa kontruma rchere, men efter
alt, hvad der foreligger, synes den kun at have foretaget en Front
fora ndri ng, saa at den kom til at marchere i Kolonne parallelt med
den svenske Hæl'. Detle slemmer ogsaa med den svenske Beretning.

Det vil heraf ses, at man ikke havde noget Blik for hvilken
uhyre Fordel, der havde ligget i at lade den svenske Hæl' gaa forbi
og selv stænge sig inde i en Krog af Sver-ige, afskaaren fra enhver
Forbindelse med den øvrige Del af Riget. Ligesaa lidt lænkte man
paa Forrielene ved al kaste sig OVCI' den svenske IIærs venstre Fløj,
del' val' bagest, medens Hrcren endnu var paa Marchen, uagtet det
jo ogsaa ad denne Vej val' muligt at bringe den til at slaa . Man
glemte alt uden det ene, at den svenske Il ær ikke maatte komme
til Ma lmo, og derfor jagede den dansko venstre Floj afsled for om
muligt at naa Lund føl' Svenskerne.

Del' opstod paa denne Maade et Kaplob. under hvilket Carl XI,
Helmfelt, Ascheherg og Dahlberg val' i Spidsen for den svenske og
Chrislian V, Prins Geol'g og Cai-l Arenstor-tf i Spidsen for den
danske Hær.

Da Kapløbet begyndte, havde Svenskerne Forspr-inget, Den
Halvdel af deres Fortropper, der kommanderedes af Oberst Rolshau
sen, havde passel'et Va lkærra, da de danske Fortropper nærmede sig
Terrænet ø. for denne By, FOl' at sikre Defileringen gennem Byen
standsede General Ascheberg den anden Halvdel af Fortropperne
under Oberstløjtnant Lodde og Iod den tage Stilling ø. for Va lkærra ,

Genera llejnant Fersen. der var uvidende om denne Disposition,
fortsatle Marchen og naaede Møllebakken N. for Lund »ved Solens
Opgang o : Klokken mellem 8i og 8~ . Da de danske Fortropper
nærmede sig, befalede han Oberst Rolshausen at stille sig ø. for
Møllebakken og red derpas hen for at beordre Oberstløjtnant Lodde
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til at stille sig V. for samme. Først derved opdagede han, at Lodde
ikke var fulgt efter, og han sprængte strax til Kongen med Melding.
Kongen stillede Drabanterne til Fersens Raadighed, men paa samme
Tid var Oberstløjtnant Lodde bleven afløst, og han indtog derfor
SID Plads.

De danske Fortropper under Oberstløjtnant Basse havde nærmet
sig Møllebakken, og, da Fjendens Fortropper tog Stilling ved denne.
blev ogsaa de staaende i Overensstemmelse med Instruxen. Derpas
begyndte begge Parter at beskyde hinanden.

General C. Arenstorff, der tilligemed Kongen og Prins Georg
val' foran venstre Fløj, slog strax an i et meget forceret Tempo.
Regimenterne havde derfor ondt ved at følge med, og det saa meget
mere, som Gærder og Grøfter fremtvang idelige Afbrydninger og Op
marcher, ja der var endog Steder, hvor man kun kunde komme frem
med 2. Hele Fløjen dannede en Kolonne; Regimenterna fulgte bag
hinanden, uden at anden Træfning var udskilt, og del' jagedes afsted
paa en saadan Maade, at Oberst Kruse, der stod paa Hovedvagt foran
Svenstrup, for at naa op paa sin Plads som det næstbageste Regi
ment i Kolonnen, uafbrudt maatte ride i fri Trav og Galop, ja til
Tider endog i Karriere. Følgen deraf var, at Sammenholdet gik
tabt, fordi Afstanden ikke kunde holdes, og at Hestene var over 
anstrængte, da det kom til Attake. Men det kunde der have været
raadet Bod paa. Thi. da General Arenstorff KI. 8t riaaede saa langt
frem, at han saae begge Hæres Fortropper staa ved Møllebakken,
hastede det ikke længere. Den svenske Hær kunde nu ikke naa
den stærke Stilling ved Allehelgensbakke. men var nødt til at gøre
Front og slaas i Terrænet mellem Lund og Valkærra . Den venstre
Fløj havde derfor ikke andet at gore end at opmarchere i Slagorden
og vente, til den øvrige Hær kom op. Men det vilde Carl Arenstorff
ikke indlade sig paa . Som der val' jaget afsted fra Lejren saa hur
tigt, at end ikke alle Afdelinger havde faaet Feltrasbet - »Hjælp,
Jesus r - og uden at Kommandoforholdene var ordnede, saa at der
ikke var Træfningkommandører for venstre Fløj, saaledes lod Gene
ralen Regimenterne gribe ind med Eskadronerne enkeltvis, efter·
haanden som de kom op.

Arenstorff begyndte med at sende sin Regimentskvarterrnester
til Oberst IIans Stenson. del' holdt bag de danske Fortropper, og be
fale ham at fore disse mod Fjenden. Men Stensøn svarede, at
Oberstlojtuant Basse næppe vilde finde sig i, at han blandede sig i
Kommandoen over Fortropperne. Regimenlskvartermesteren sendtes
derefter til Oberstløjtnant Basse og bragte ham Generalens Ordre,
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Fortropper-ne rykkede saa frem, men de svenske Foru-opper gik imod,

og Sammenstødet førte til, at Basse maalle trække sig tilbage.

Kampen mellem den danske venstre og den svenske højre Fløj.

Det første danske Regiment, del' riaaede op, var Oberst Brocken
hus rode Dragoner. Da Arenstorff saae Basse gaa tilbage, sendte
han delte Regiment frem til Understøttelse, Men, saasnart Carl XI
opdagede dette, forstærkede han sine Fortropper med 2 Eskadroner

finske Dragoner under Oberst Budberg. Dcnnc Gang maatLe Sven

skørne vigr-, thi Brockenhus angreb med en sandan Kraft, at FUI'

tropperne blev kastede, og af deres Førere lilr-v Oberst Rolshausen

dødelig saaret og Oberstløjtnant Lodde saaret. Værst gik 11pt dog

Finner-ne, thi Oberst Budberg blev sanret og fuugen, og hans DI'a
gunel' blev splittede som Avner for Vinden.

For at standse Brockenhus Dragoner, del' forf'u lgte, sendte

Car-l XI Drabanterne og Livregimentets Liveskadron imod dem. Men,

saasnart Arenstorff saac delle, hofnledo han sit nationale Regiment,

del' begyndte at kumme up, al nngt-ibe . Selv salle han sig i Spidsen

for den forreste Eskud rou, d('I' va l' formeret, og gav de bagved ve-rende

Eskudroner »rn ed Snhlon Tegll til, at de skulde følge efter«, uagtet

den bages lo Eskadron var ifun-d med at defilere, hvilket ligeledes

VnI' Tilfu-lrlet 1lIt'11 Oberst Schr-stcda Regimont, der fulgte umitlrlelbart
pfl('I' Aronstoi-tfs.

Val' del Oll Fejl, at Arenstoi-ff' begyndte Kam peu, for-indon rlen

venstro Fløj var opmarcheret, sau val ' dpI cu r-ndnu slru-rc Fejl, at

han sallc sig i Spidsen for don fOl'l'oslo Eskadl'on, I hi r-n Genorals

Liv el' fUl' kostbart til, uden bydende Nud\'l'lIdiglll'd, al StI'IlPf; i Vove
paa den Maado.

Ved Sammenstedet kom det til en hidsig Karup Da dr-n havde

varet noget, trak man sig fra hinanden, Svenskerne til Mcllebakken

og de Danske til Foden af Galgebakken, de førstnævnte, fordi Dra

banterne havde lidt meget, de sidstnævnte, fordi General Arenstorff

havde faaet sin højre Arm skudt itu, saa at han maatte forlade Val

pladsen og begive sig til Lejren. Christian V var til Stede, men

han gav ingen Bestemmelse om, hvem der skulde træde i Areustorffs

Sted, og Hæren var saaledes overladt til sig selv, Klokken val' dr-n
Gang omtrent 9,

Christian V befalede, at del' skulde rykkr-s frem paany, saa al

Brockenhus Dragoner og Arenstorffs Regiment blev forstærkede med

Oberst Sehesteds Regiment, del' var under Opmarche, og Gotfried
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Rauchs Regiment, der fulgte efter dette. Men allerede nu begyndte
Uordenen at gribe ind, thi Oberstløjtnant ørtzens Eskadron af Sehe
steds Regiment kom til at rykke op paa Linjen til Venstre for
Brockenhus Dragoner, uagtet disse skulde være paa den yderste
venstre Fløj.

Paa svensk Side havde man paa dette Tidspunkt Iaaet formeret
1. Træfning. Oberst Nils Bjelke var opmarcheret med hele Liv
regimentet, ialt 5 Eskadroner-; paa hans højre Fløj stod Drabanterne
under Oberst Siegroth og paa hans venstre Fløj 4 Eskadroner finske
Ryttere under Oberst Baranoff. General Fersen, der kommanderede
Træfningen, havde allsaa 10 Eskadoner paa samme Linje, og med
<lem gik han frem til Modattake, Drabanterne angreb Brockenhus
Dragoner j disse blev nødte til at vige, maaske væsenligst fordi Oberst
Brockenh us fik Hesten skudt under sig, saa at han blev fortraadt og .
saaret. Hvad Oberst Bjelke havde foran sig, blev kastet. Derimod
gik det Baranoff og hans Ryttere ilde, thi Obersten blev saaret, og
hans Regiment blev kastet tilbage i en saa fuldstændig Uorden, at
Carl XI og hans Generaler forgæves søgte at faa Mandskabet til at
standse. Denne Tilbagegang nødsagede Drabanterne og Bjelke til at
opgive de vundne Fordele og gaa tilbage mod Møllehakken.

Svenskernes Stilling var i det Øjeblik meget kritisk . De havde
kun l3 Eskadroner - Drabanterne og Nils Bjelke - at sætte imod
et Angreb fra dansk Side, og de saae, at en lang Kolonne - det
val' .T . Bu lows, Reventlows, Kruses og Sandborgs Regimenter 
rykkede frem fol' at forstærke den kæmpende danske Floj.

Generalløjtnant Fersen sendte derfor Bud paa Bud til General
major Wittenbsrg om at komme til Hjælp med 2. Træfning.

Wittenberg val' bleven standset paa den vestlige Side af Lund
Valkærra Vejen, fOl'di hans Ryttere ikke kunde komme avet' Gærderrie.
lIan havde givet Ordre til at lave Gennemgange, og Arbejdet val'
begyndt, men inden det blev færdigt, blev han saaret, saa at hans
'I'ræfning val' uden Kommandør. Da Fersen fik Melding herom,
saae han ingen anden Udvej end strax at gaa frem til Attake, for
inden hele den danske venstre Fløj kom op og fik ordnet sig, Hol
dende foran Midten af sine l3 Eskadroner befalede han, at del' skulde
angribes a la francaise. Trompeterne gav Signalet, og han rykkede frem .

Fra dansk Side mødte man Angr-iberne med Karakellen. Man
blev noget forundret over, at Svenskerne ikke brød sig om Karabin
salverne og fortsatte Fremrykningen. Men, da Svenskerne, efterat
have afskudt Pistolen, pludseligt greb til det blanke Vaaben og hug
gede ind i Galop, stod man overfor noget Nyt og vidste ikke at finde
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sig til Relle. Del' opstod nu en bludig Kamp mellem Mand og Mand.
Under den mistede det svenske Livregiment Slørstedelen af sine
Officerer, saa al 2 Eskadroner kommanderedes af Kornetter, og DI'a
hanternes ta pre FOI'er Oberst Siegroth faldt med mange af sine Under
givne. Men desuagtet holdt Svenskerne ud, li I do fik Hjrel p.

Klokken val' henimod 10.
Den danske yderste venstre Fløj var dou svageste, fordi den

uafbrudt havde maattet ko-mpe. Thi, da del val' umuligl al fo1'111 ere

Linje paa sædvanlig Maade af Hensyn til, al del' muatte gøres Front
mod Syd, maalle Formeringen ske ved Opma rche, og den foregik
derfor eftm-haanden og lil Højl'e.

Cad XI havde opdaget dette, og med el I'igligl taktisk Blik lod
han 2. Trrofnings 6 Eskadroner - den syvonde holdtes tilbuge for
al bevogte Fanger - saasnat-t de kunde komme frem, rykke ud
til Ilojre, saa al de korn op paa Linje merl 1. 'I'ru-fning, og snu ledes,
at den høji-e Fløj val' ved Vejen til Christianstad og den venstrø stud le

til Drabanterne. Hele den svenske hojrc Floj val ' saaledes formei-et
paa en Linje, og ved den Udstrrekning, dPI' var given denne, blev
del {lIuligl al overlloje de Danskos yderste venstre F'luj . Efter al

Formationan VUI' indtagen, iustruer-edc Cad XI Mandskabet 0111 »ikke
at spilde Tiden med Skydning, nu-n gaa recla paa Fjenden, hænge
pflel ' hU1l1 og ikke g ivc ham Tid til al gUI'e Front «. Saa blev An
gl'p hssiuu il lpl gi vet,

DpI' opstod n u on Kamp, 11\ is Enkeltheder saa vel de danske
som dl' svenske Berotuiugei- el'klll~I'pl' sig ude af Stand til ut heski-ive,

Fordi den VUI' saa hidsig, al (let. oflr: VUI' um uligt al skr-lne VPII fl'a

Fjende. Cai-I XI kom snuledes ved en ("l'jltagplse pllldsC'lig i Spidsen
for en dansk Eskadron. Han havde netop hofulct 'I'rnmpctcrcn al
blæse til Ångreh, da han opdagede Fejltagelsen, ug del lykkedes ham

at naa sine egne Tropper. Prins Geul'g bll'\ uudor Kaiu pon onn-inget
af svenske Ryttere, men han huggede sig en Vej gennPlll dem, Sven
skerries overftojende Manøvre lykkedes. De tl'tf'ngle de danske Af
delinger, dej' var yderst til Venstre, mere og niere indefter og angreb
lilligp bagfl'a. Del Tryk, som der-ved udoverles paa de danske

Eskadl'onel', hvoraf en Del først kom op paa Linjen under Kampen,
skabte Uorden ug Forvi n-ing, saa al nogle af disse Eskadroner kun

kom til al angr-ibe 2 Gange, ja der' val' endug Eskadroner, der kun
angl'eb en Gang. Den danske yderste vensh-e Floj ]wgyndte al 1'01'

lade Valpladsen, først i ruiudro, derpas i slcrre Hobe. Det slette
Exempel smittede, og pludselig gjorde alle dc ovrige Eskadroner Om

kring og jagede lilbage mod Lejren i fuld Flugt. FUI'g<pvps ophed
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Officererne all for at faa Mandskabet standset. Oberst Kruse stodte
en Korporal og en Menig af sit Regiment ned; Oberst Brockenhus,
der som saaret var paa Vejen til Lejren, statuerede ogsaa Exernpler,
og General Sandberg brugte sin Klinge for at s animere og straffe e samt
bad de. Flygtende om at blive siaaende og kæmpe som æi-lige Folk.
Men intet hjalp.

Cln-istian V og Prins Georg, del' som det hedder i Beret-
ningen - "under Kampen havde udført Generalernes Funktionel' og
anført samt opmuntret Folkene« , søgte ogsaa at holcle de Flygtende
tilbage. Men heller ikke deres Bestræbelser lykkedes. Kongen og
Prins Georg maa dengang tilligemed Kongens Følge,' hvoi-iblandt
synes at have været en Eskorte af Garden til Hest under Ritmester
Krabbe, have opholdt sig paa Galgebakkens vestlige Affald. HC!'
stødte Oberst J. Bulow paa Kongen.

Bulow, del' val' Chef for 2. jydske Hyllerregiment, havcle
under Kampen Iaaet Heslen skudt under sig og kæmpede saa tilfods
med Pistolen, indtil han blev reden over Ende. Da kom en Kornet
af hans Regiment ham til Hjæjp og gav ham sin Hest. Paa den
jagede Bulow efter de Flygtende for at standse sit Regiment, men
Mandskahet vilde ikke hot-e ham. Han søgte da at faa samlet Be
falingsmænd og Mandskab af de andre Regimenter, og det lykkedes.
Oberslojtnant '\'ortmann og Ritmester La Mar-e af Carl Arenstorffs
og Ritmester v. Kahlen og nogle Løjtnanter ar Sandborgs Regiment
samt henved 70 Mand af begge de nævnte Regimenter sluttede sig
til Oberst Bulow, som inddelte dem i 2 Eskadroner l ), Da Carl Aren
storffs Regiment var paa venstre og Sandbergs paa højre Fløj under
Kampen, vil man heraf se, hvor stor Forvin-ingen har været, efter
som disse Regimenter var blevne blandede sammen, Med den Styrke,
Bulow havde faaet samlet, vilde han søge at naa den danske hejre
Floj, og det var paa Vejen derhen, at han stødte paa Kongen, som
han meldte sin Hensigt. Kongen befalede da Oberstløjtnant 'Vort
mann »a t sende en Løjtnant til den venstre Fløj, for at han skulde
melde, at den højre Floj endnu val' i Behold, og at den venstre Floj
skulde sætte sig« ('J : lage Stilling). Men Løjtnanten (Moltke) kunde
ikke komme til venstre Fløj, »fordi Fjenden allerede val' kommen
imellem dem e 2).

Oberst I-Ians Stenson af
Fløj, da den kom i Uorden.

I) og ' ) U. S. Februar 1677. 199-200 og Vidneforklaringerne i den Sand
bergske Sag.
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vilde søge hen til Allehelgens Kirkegaard for at sætte sig fast del',
red han derhen og traf derved paa Brockenhus Dragoner. Disse
vilde søge at naa højre Fløj, og Stensøn sluttede sig til dem. Men
undervejs blev Dragonerne opdagede af Christian V, del' gav dem
Ordre til at følge sig for at naa nævnte Floj ; men Kongen riaaede
kun Centrum.

Næsten alle Bet-etuiuger gaal' ud paa, at Klokken var 11!, da
den danske venstre Fløj blev slaaet af Marken. Men det kan ikke
være rigtigt, og del' foreligger Vidnesbyrd derom, Løjtnant P. A.
Pulow var den 3. December bleven sendt til Lund. Hel' hørte han
den 4. om Morgenen Skydningen og red tilbage til Lejren. Under
vejs traf han Ritmester Artruar med en lille Rost af Foru-oppci-no

u nder Tilbagegang. Men denne Styrke fulgtr Pulow til Lejren, Iler
traf han paa 4-5 Eskadroner af Søhesteds og Rovcntlows Regimentei-,
som det val' lykkedes at faa samlet af de Flygtende. Pulow sigel' i
sin Beretning, at Klokken den Gang val' 10!, og det maa omtrent
være rigtigt. Thi Løjtnantens Opgivelse slottes nemlig Ira anden
Side. De Vidneforklar-inger. del' blev afgivne af Rytterofficererne,
gaar ud paa, at ingen af dem hal' set el ler vidste, hvor det danske
Centr-u m, Fodfolket, val' . Men Fodfolket begyndte, hvad senere vil
hlive omtalt, Kampen Klokken omtl'ent10! i en Afstand af 12-1500
Alen fra Galgebakken med en stusi-k Ai-tilloi-iild, Dette kunde umuligt
have u ndgaaet alle Ryttorofficerues Opmærksomhed, og havde de hørt
Skydningen, vilde de sikkert have søgt at faa den flygtende Strøm
lil at trække sig bag Fodfolket fOl' del' at samle og ordne sig. Klin
en eneste, Kornet Schneidawind, del' hørte til Fortropperne, gaven
anden Forklaring. Han udtalte, at han, da RJ'ller'iet val' slaaet,
havde set noget af Infanteriet komme marchereude »buta illonsvis bag
hinanden«. Men ogsaa denne Forklar-ing bestyrker, al Rytteriet hal'

været paa Flugt, da K!. vat' 10~.

Generalløjtnant Fersen forfulgte de Flygtende med Drabanterne,
Livregimentet ug 4 af anden Træfnings Eskadroner over Ladegaards
marken. Ved Ladegaarden skal del' have været opkørt danske Ka
noner. De blev erobrede, inden de kom til Skud.

Da FOl-folgelsen sattes i Gang, opdagede Cai-l XI, at hans Cen
trum formerede sig til Kamp. For at dets højre Fløj ikke skulde
savne Dækning af Rytteri, gav han Oberst Erik Dahlberg Befaling
til at rykke det til Hjælp med 2 Eskadroner fra anden Træfning.
Derefter sprængte Kongen afsted for at slutte sig til Generalløjtnant
Fersen. Feltmarskal Helmfelt og General Asehoberg ledsagede Kongen,
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del' i sin Sejrsrus glemte, at fordi den
slaaet, val' Sejren endnu ikke vunden.
svenske Hæl' blev saaledes overladt til
IIelmfelt blev hos Kongen .

Det flygtende danske Rytteri søgte tilbage til Lejren. Undervejs
lykkedes det enkelte Officerer at faa samlet Smaatrops, hvormed de
anbragte Standsningsstod, del' dog ikke fremkaldte nogen Virkning
af Betydning. Ved en af disse Smaakampe fik Carl XI's Hest et
Skud i Panden, saa at Kongen maatte tage en anden Hest.

Det lykkedes, som omtalt, at samle 4-6 Eskadroner tæt N. for
Lejren. De gjorde Front, men synes ikke at have været i den bedste
Orden. Thi Ritmester Bugenhagen af Reventlows Regiment, del' paa
Grund af et dasr-ligt Ben ikke havde deltaget i Slaget, og som traf
Generalmajor Sandberg med denne Styrke, sagde til ham: »Fjenden
rykker imod os, og vi staar her i Konfusion e. Sandberg svarede :
»Ja, nu vi) vi træffe« 'J: a rig ribe og red saa til Venstre. Svenskerne
rykkede derpaa frem mellem Lejrhytter-ne og ordnede sig hinsides
disse, De danske Eskadroner rykkede 30 Skridt frem, men gjorde
saa atter Holdt. Del' blev ikke fra nogen af Siderne afgiven Salver,
men kun enkelte Skud, Derpas rykkede Svenskerne frem, formerede i
en Halvbue med fremskudte Fløje, saa at de overfløj ede de danske
Eskadroner og angreh dem bagfra. I samme Nu forlod de danske
Ryttere deres Officerer- og flygtede trods disses Tilraab til Aaen. Flugten
blev bestandig vildere, fordi Hestene tog Magten fra Rytterne. Disse
delte sig, saaledes at den største Del gik over Kjeflinge Aa ved Krudt
møllen, medens mindre Hobe passerede den ved Fladmandsvad og
nordfor Svenstorp. Da alle trængte paa ved Overgangsstederne fol'
at komme over, brast Isen paa enkelte Steder, saa at en Del af de
Flygtende druknede. Det varede noget, inden Svenskerne, del' ikke
val' saa godt beredne som det danske Rytteri, kunde vinde med, og
derfor kom det kun til Kamp med de bageste danske Ryttere,

Under Flugten opholdt Sandberg sig bestandig nærmest Fjenden,
men hans FOl'SØg paa at faa Rytterne standset viste sig umulige.
Ved det afbrændte IIoby svarede han Ritmester Bugenhagen paa en
Bemærkning af denne om Nødvendigheden af at faa Eskadronerne
samlet, at »Generalen maatte være forudae , Han maa dermed have
ment General Carl Arenstorff, del' som haardt saaret havde forladt
Valpladsen og maatte formodes at være paa Vejen til Landskrona,
Det val' da Sandbergs Haab, at det vilde lykkes Carl Arenstorff
gennem sin Autoritet at faa de Flygtende til at staa . Sandberg var
en af de sidste, del' gik over ved Krudtmøllen.

N . P. Jensen : Den akaanake Kri g, 13



Under Forfølgelsen havde Svenskerne delt sig efter de forskel
lige Overgangssteder. som Fjenden benyttede. Men, da de naaede
Aaen, blev Forfølgelsen standset. Ternenel mellem Lejren og Aaen
"ar dog endnu ikke renset, Fra dansk Side havde man søgt al
bringe en Del af Trosset i Sikkerhed, men Svenskerne opdagede
Transporten og bemægtigede sig den , Heller ikke Lejren var renset.
Iler fandtes endnu en Del, der var bleven tilbage paa Flugten, og en
Del Syge, som man havde været nødt til al eftm-lade. Ikke faa af
de svenske Ryttere kunde ikke modslaa Fristelsen til at plyndre
Lejren og begav sig uden Tilladelse derhen, Det førte til en Kamp,
hvorved de efterladte Syge blev kaputerede. men nogle af de danske
Ryttere slap bort, og de medbragte det svenske Livregiments Pauker,
der blev erobrede under Kampen i Lejren. Men alle disse Omshun
digheder Iorte til, at den forfølgende svensler- Styrke val' spredt over
et stort Terræn og behøvede Tid fOJ' at hlive samlet,

Ved den sidste Kamp med del flygtende HyLLel'i val' General
løjtnant Fersen bleven saarøt i Ansigtet al' 2 Kugler. Han blev
kort hOl" Ira Valpladsen, men under Truusporten lil Malmø stødte
han pau en dansk Rytterstyrke und er Oborstløjtnant Schwanwedel,
der vendte tilbage Ii-a en Expcdition mod Mulrnø. Schwanwedel tog
Fersen lil F[lng-e og l)J'agte hu m til Lnudskrona.

Fra svensk Siri" blev rler given Ordre til al samle Styrken, og
under denne Samling synes mu n ikke at have været opnuerkso m
paa, at mindre danske Åfdeliugm- fru andre Dele af Valpladsen søgle
tilbage til Aaen og passerede den. Da rlcn svenske Styrke val' bleven
samlet, begyndte Kongen at faa øjet op I'Ul' del. Fui-lig« i Situationen .
Man var over 1 Mil fra Karnppladseu og fuldstrondig uvideride 0111,

hvad der var hleven af den øvr-ige svenske Lltcr. Kongen sammen
kaldte derfor de højere Kommanderende til I't Ki-igsrand.

Meningerne var delte, Nogle vilde Iortsu -tte Forfelgelseu hin
sides Aaen, andre vilde, at der skulde gives Mandskabet Frihed lil
al plyndre den danske Lejr, men de Besindige, og deriblandt Oberst
Nils Bjelke, ansaa del rigtigst al vende lilbage til Lund for at se,
hvad del' val' bleven af den øvrige Hæl', Kongen sluttede sig til
rlisse og befalede, al Marchen skulde tiltnodes til Lund, saml at 3
Eskadroner skulde blive lilbage for at observere Aaen og dens OVeJ"
gangsstedeJ', Da Hestene var overanstrtengle, befalede Kongen end
videre, at Marchen skulde forelages i Skridt.

Kolonnen var ikke kommen langt, fur den blev forstærket med
2 Eskadroner af Budbergs finske Dragoner, som del val' lykkedes al
faa samlet, og den talte nu ialt 9, men kun svage Eskadroner.
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Marcheretnipgen gik i en Linje paa Lund, midtvejs mellem Stångby
og den danske Lejr.

Da Kolonnen kom ud for Lejren, saaes en Rytter nærme sig j

fuldt Firspring. Det var den svenske Hofmarskal Rosenhane, del'
bragte Efterretning om, at den svenske venstre Fløj havde lidt et
fuldstændigt Neder-lag. Lidt senere ankom Oberst Erik Dahlberg.
Han havde ikke mindi-e Fart og meddelte, at det svenske Centrum
val' bleven nødsaget til at trække sig tilbage.

Den Sejl', paa hvilken Carl XI troede, syntes altsaa at skulle
ende med et Nederlag, og dog tabte han ikke Modet. Han besluttede
at opbyde alt for at fremkalde et Omslag. Men, da han ikke vidste,
hvorledes Forholdene havde udviklet sig, efter at Rosenhane og Dahl
berg havde forladt Tropperne, maalte Fremrykningen foretages med
en vis Forsigtighed, indtil man fik Klarhed, Foreløbig rettedes
Marchen paa Valkærra.

Kampen i Oentrum fra KI. lOi til Kl. 12~,

Det svenske Cenh-um havde været ude af Stand til at følge
den højre Fløjs hurtige Bevægelser, og derfor var Afstanden bleven
større, end den skulde være. Hertil kom, at Defiler-ingen gennem
Valkærra tog mere Tid end paaregnet. Efter at den var sket, fort
satte Generalløjtnant Schultz Marchen, men pludseligt opdagede han,
at Teten af det danske Fodfolk var paa Veje til at komme op i
Højde med hans Tete, og derved blev han nødt til at lage Stilling.
Han lod derfor svinge ind til Venstre, saa at han kom til at staa
med sin første Træfning paa Bakkedraget mellem St. Liherts Høj
(Sliparemøllan) og Valkærra, højre Fløj ved nævnte Høj. Kanonerne
blev trukne frem i første Linje, og anden Trø-fning stillede sig bagved
i Træfningsafstand.

Saasnart det danske Centrum val' bleven alarmeret, rykkede
det træfningsvis ud af Lejren. Da Generalmajor J. Schack kom
udenfor denne med 1. Træfning, lod han den svinge til Venstre om
en Bakke, del' ligger V. for Lejren, og rykkede saa frem langs et
Gærde, del' i sin Fortsættelse løber langs med Chausseen. Da han
saae det fjendtlige Centrum i Bevægelse paa denne gennem Valkærra,
forcerede han Marchen, saa at alt rykkede frem, »saa stærkt Mu
sketererne kunde løbe e. Da Svenskerne svingede ind og tog Stilling,
svingede ogsaa Schack ind, saa at hans 1. Træfning fik en paralel
Stilling bag Gærdet. Begge Parter skiltes af en Fordybning, hvori
der flyder en Bæk, del' dog ikke dannede nogen Hindring for Frem-

13"
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kommeligheden, og den indhyrdes Afstand val' 300 Alen. Efter Ind
svingningen trak Sclrack sine Kanorier frem, og del' begyndte en gen
sidig Kanonade.

Oberst Cieignon, del' kommanderede den danske anden Træfning,
kunde først komme frem paa den Plads i Lejren, hvorfra Afmarchen
skulde finde Sted, eftarat Sclrack val' afmarcheret, Ilan havde derfor
ondt ved at vinde med og kunde, da han kom ud i Terrænet, ikke
strax se den Retning, Iørste Træfning havde taget, paa Grund af den
omtalte Bakke. Men han fandt sig dog til Rette i god Tid, saa at han,
da Kanonaden val' begyndt, indtog sin Plarls hag første Træfning.
Foreløbig raadede han kun over 5 Batailloner, for-di de 3 Matros
batailloner stod s afsidøs« ved Svenstorp, da Alm-uicr-ingeu skete, og
de val' endnu ikke stødte til.

Da det danske Artil leri var overlegent, varede det ikke leT'lIge,
før de svenske Kanoner blev bragte til Ta Il S IH'd, og de dallske I'et
tede saa Ilden mod det svenske Fodfolk. Dette INI saa betydeligt,
at Genei-alløjtnant Schultz kun havde Valget imellem at gaa tilbage
for at soge sig rn anden Stilling el lor rykke frem for at kaste Fjenden.
l [an valgte Angrebet,

No-ppe saac Sehaek Svenskerne rykke frem, føl' han sendte sine
Tropper til Modangrch. Begge Partr-r val' altsaa i Bevægelse. Sehaeks
I'lll'ste Tru- 1'11 i lig skud furst , 1111'11 Svenskerne svarede ikke, før de
unaede ind paa 80 Skridt, Saa vexledes et Pal' Salver, ug doi-paa

skete Indhrudet. I heggr lIu-re tj1'11te Inange higserfarne Officerer,
ug de udtalte eftel' Slaget, at en blodigm-e Kamp end den, der 1111

opstod, havde ingen af dem deltagr-t i.
De to svenske Gnrdebatailloner, del' havde den yderste højre

Floj, havde Dronningens Livregiment til Modpart, Det hlev tvunget
til at gaa tilbage og rev Bataillonen Pløn, der' stod i 2, Tru-f'ning,
med sig. Den tredie Bataillon af den svenske Gni-de kom til at
kæmpe med Weyhers Regiment. Bataillonen begyndte at vakle, da
den fik den første Salve. Regimentschefen, Oberst Gyllenstjerna,
satte sig derfoi- i Spidsen for den. Men han hlev haai-dt saaret,
segnede af Hesten og laa paa Valpladsen blødende af mange Saar,
netop som de øvrige Afdelinger af det danske Centrum gik frem med
det blanke Vaaben og tvang alt, hvad det havde foran sig, til at
vige. Kongens Livregiment, dm', efterfulgt af Bataillonen Lutkr-n,
havde den danske højre Fløj, udmærkode sig særligt og kastede
Norlands, Nerikes og He-lsinge Regimenter, som det havde Iigeoverfo I'

sig; men under Forfølgelsen kom Livregimentet og Bataillonen Lutken
saa langt ud til Højre, at de ikke havde Forbindelse med de øvrige
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danske Batailloner. Prins Georgs Regiment søgte derfor at forlænge
Fronten til Højre, men derved opstod der et Hul eller et svagt Punkt
mellem det og Bataillonen Stuart.

Ved Angrebet lykkedes det at erobre Svenskernes Kanoner. De
angives af disse til 8, af Erobrerne til 10-12. Oberst Ashton, der
var Svenskernes højstkommanderende Artiller-iofficer, faldt. Det var
Batailloner af Weyhers, Cicignons og Lutzows Regimenter, der eroh
rede Kanonerne. Disse blev strax vendte, betjente af Oberstløjtnant
Hans Stensøn, Kaptajn Brincks af Bataillonen Lutzow, General 
adjutant Major Puttkamer og »adskillige andre s ; de afgav 20-30
Skml.

Generalmajor Schack besatte derefter det Bakkedrag, paa hvilket
Svenskerne havde staaet inden Angrebet, og trak sin Kanoner frem
for at beskyde de vigende Svenskere. Disse trak sig tilbage til Dal
sænkningen ø. for Nøbb eløf.

Da Generalmajor Mortaigne, der kommanderede den svenske 2.
Træfning, havde set de to svenske Gardebataillonei- kaste Dronningens
Livregiment og opdagede. at de førte en isoleret Kamp, vilde han
komme dem til Hj ælp. Han befalede derfor de 3 Eskadroner, der
dannede hans højre Floj, at I'ykke frem; men det viste sig umuligt
at faa Mandskabet til at lystre Ordren, Da opdagede han det svage
Punkt, der var mellem Bataillonen Stuart og Prins Georgs Regiment,
og han besluttede at benytte sig heraf for at bringe Hjælpen
paa en anden Maade. De 3 Eskadroner, del' dannede hans venstre
Fløj, fik derfor Befaling til at rykke frem gennem det svage Punkt
i den danske Linje samt at søge at generobre de tabte Kanoner. De
i-ykkede frem, og de fik en uventet Understøttelse.

Som omtalt sendte Carl XI, da han gav sig til at forfølge den
slagne danske venstre Fløj, Oberst Erik Dahlberg med 2 Eskadroner
til sit Centrums højre Fløj. Undervejs stødte Dahlberg paa de 2
Eskadroner- af Budbergs finske Dragoner, der val' blevne splittede
ved Kampens Begyndelse, men som det nu val' lykkedes Oberst Grev
Carlsøn at faa samlet. Med disse 4 Eskadroner besluttede Dahlberg
at angribe Dronningens Livregiment og Bataillonen Pløn i venstre
Flanke og Ryggen .

Medens dette skete, var Oberst J. Bulow paa Vejen Ior at naa
den danske højre Fløj. Men, siger han i sin Beretning, »da vi ikke
var langt borte fra denne, saae vi nogle fjendtlige Eskadroner, del'

. endnu ikke havde været i Drabning, men afgivne til Bagagen, til
Højre for os (det var Mortaignes 3 Eskadroner) og andre (det var
Dahlbergs 4 Eskadroner) som forinden forfulgte vor venstre Fløj, som
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havde mærket vor Hensigt, Ira Venstre og bagfra. Vi val' saaledes
afskaarne og blev nødte til at gaa over Aaen og følge efter de audre e
o : den slagne venstre Fløj).

Da Generalmajor Mortaigne rykkede frem, detacherede han 30
Dragoner for at erobre Kanonerne, og med sin Hovedstyrke hrød
han igennem mellem Pr-ins Geol'g og Stuart, hvorved en af Prins
Georgs Batailloner skal være bleven reden ned. Derpaa angreb han
Oberst Cicignons 'l'ru-Ining i højre Flanke og bagfra.

Cicignon havde kort forinden været fremme i første Træfning
og befalet Bataillonen Croy at afgive Bedu-kui ng til Kanonerne.
lIans Hest, der forinden var saaret, blev vr-d dounr- Lejlighed skudt,
og han begav sig derfor tilbage for at faa en allden Hest, Da jagede
de 30 svenske Dragoner mod Kanonerne, Lojtnanten, der komman
derede Bedækningen, spurgte Bataillonens Mnjor, Oberstlojtnant
Brtlnnigker, om han skulde fornagle Kanonerne, men fik til Sval':
» Lad Kanonerne og skyd paa Fjenden l« Men netop som Lojtnanteu
vilde give Befaling dertil, gjorde sanvel Bedækningen som BaLaillonen
Ct'Oy omkr-ing og løb . Bruunigkør begav sig strax foran BatailIanen
for at fan den standset, men del hlev misforstaaet, som om det val'
ham, dPI' ga\' det slette Exenrpel . Bataillonen Stuart gjorde heller
ingen Modstnurl. 1111'11 hlev revr-n med paa Flugt. De svenske DI'a
gonet' genr-robrode dci-fo I' ikke nlr-ue de tabte Kanoner, men de log
tillige dem, Gouoru lmajor Sclrack havde larlet In-inge frem.

Oberst Cicignon havde ligf' Iaaot en anden Hest og holdt foran
sin Bataillon, da Mor-taignus Llovedstyrke attakerede. Angrebet kom
saa overraskende, at (lrt' kun blr-v levnr-t Tid til al afgive 2 Salver,
hvoraf Bataillonen Bulow afgav den elle knu-Icndo. Men saa 11I'od
ikke alene Mol'laignes, men ogsaa Dahlborgs Eskadroner ind i de
danske Batailloner, og der opstod en stor Uorden, som forøg edes ved,
at Bataillonerne CI'oy og Stuart flygtede ind mellem de Kæmpende,
U nder Forvirr-ingen blev Oberst Cicignon med en Del Officerer og
henved 200 Mand af forskellige Regimenter skilt fra de andre Tropper
og kom til at staa i en Fordybning, omringet af Fjendens Ryttere og
uden al kunne se de andre Tropper. Cicignon havde afsendt General
adjutant Puttkamer for at søge Kongens Livregiment og Balaillonen
Lutken og faa dem til at bringe Hjælp. Men, da Hjælpen udeblev,
saae Cicignon ingen anden Udvej end at gaa tilbage mod Kjetlinge
Aa, Urider Tilbagegangen maatte han slaa sig gennem det svenske
Rytteri, og, da han naaede Aaen og passerede den e, fik han flere

Mand skudt. Cicignon medførte 2 svenske Estaudai-ter, som han
havde ladet sin Tjener opsamle paa Valpladsen.
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Christian V val' Øjenvidne til en Del af disse Begivenheder.
Han holdt bag Centrums venstre Fløj og »for-manede Fodfolket« til
at staa. Men, da det svenske Rytteri angreb, da Kongen saae, at
»nogle Batailloner blev kastede over Ende e , og »da han næsten var
omringet af Fjenden e , hesluttede han at hegive sig til den højre Fløj.
Men, hvad del' var umuligt for Oberst .T. Bulow og Oberst Cicignon,
maatte selvfølgelig ogsaa blive umuligt for Kongen. lIan blev derfor
tvungen ind i nordlig Retning, hvor han kunde gm'e sig IIaah om at
finde den venstre Fløj, hvis denne havde efterkommet hans Befaling
om at standse. Men Kongen traf ikke Fløjen, del' val' gaaet over
Kjeflinge Aa, og derved naaede ogsaa han Aaen, som han passerede
enten, hvad der er det sandsynligste, ved RinnebækmølIe eller ved
KrudtmolIen. Fjenden val' :ti Anmarche for at disputere Passagen«,
men det kom ikke til Kamp.

De svenske Rytterangreb val' komne meget overraskende, og
alle Beretninger, svenske som danske, el' enige om, at det kun varede
meget kort, inden Derouten indtraadte ved de danske Batailloner.
Bulows, Cicignons og Kongens Tilbagegang maa derfor " OOI'e sket
omtrent ved Middagstid.

Begivenhederne havde tvunget Generalmajor Schack til at trække
hele Centrum tilbage. Under Tilbagegangen blev han angrehen
af Generalløjtnant Schultz, der, saasnart han saae Virkningen af
Rytteriets Angreb, strax var rykket frem. Men, da Schack naaede
det Gærde, fra hvilket han begyndte Kampen, gjorde han Holdt, og
her fik han i Hast bragt saa megen Orden til Veje, at Svenskerne,
da de rykkede mod Gærdet, blev modtagne af en saa hæftig Ild, at
de maatte tage Stilling paa Bakkedraget ved Landevejen, og Kampen
blev staaende. Men den fik en brat Ende. Thi pludseligt saae
Generalløjtnant Schultz først enkelte svenske Ryttere saa større og
mindre Rytterhohe, del' kom flygtende fra Egnen ved Valkærra, og
snart kom han til Overbevisningen om, at den svenske venstre Fløj.
som havde kæmpet der, maatte være siaaet. lIan tiltraadte derfor
et saa overilet Tilbagetog i Retning af Nøbbeløf', at han ikke alene
efterlod de erobrede danske, men ogsaa sine egne Kanoner,

Saasnart Generalmajor Schack saae dette, fulgte han efter, til
han naaede Svenskernes forladte Stilling, hvor' han blev staaende
for at afvente Ankomsten af den danske højre Fløj. De 3 Matros
hatailloner synes at være indtrufne paa dette Tidspunkt.

Klokken maa den Gang have været 12j.
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Kampen mellem den danske højre og den svenske venstre Fløj,
Da Generalløjtnant F. Arenstorff kom ud af den danske Lej I',

saae han den svenske venstre Fløj i Marchekolonne umiddelbart N.
for Valkærra, Kun en svensk Eskadron - Hagedorn - havde
den Gang passeret nævnte By. Arenstorff benyttede sig af Forholdene,

lIan lod strax sine 25 Eskadroner opmarchere i Slagorden, saa
at de fik Front mod Sydvest, og med Valkærra som Direktionspunkt
for sin yderste venstre Fløj satte han i T'rav Ior at angribe Svensker-ne.

Generalløjnant Galle, der kommanderede Svenskerne, havde kun
19 Eskadroner, Han saae, at Arenstorff val' ham numerisk over-legen,
men han havde intet Valg, Kampen maatte optages. lIan lod derfor
svinge ind, gjor-de Front og rykkede frem.

Paa dansk Side var ørtzens Dragoner- pun yderste hnjro Fløj,
saa kom Garden til IIest og derefter Livrcguucutot, Disse tre Regi
mentel'S Attake maatte ramme Burghausens finsko Dragonr-r og Pehr
l Ijertas Vestgøtadal Regiment. Da Gallc iudsnn, at den storslc Fare
truede paa delle Punkt, begav han sig derhen, og, da begge Linjer i
fri Trav nærmede sig hinanden, val' hnn i Spidsen for en af Hjertas
Eskadroner, Men ved en af de første Salver blcv Galle dræbt, og
Fløjen val' saaledes uden Fører, Burghansens Finncr blev stra x
omgaaede; de sl)\'ung af Hestene og kæmpede til Fods, men des
uagtct trrcngtos do Il1CI'C og 11101'0 sammen. Pehr Hjerta opbod alt
for at skuffe dem Luft, mcn hun blev haardt trængt af Livregimentet,
()Iu','st :\ll'lIins finske Ryuerc, dm' kremperle til Højre for Hjertu, hlev
sarutidig angrebne med stor Kraft af Oberst Levetzow med 2. sæl
landske nationale Regiment og kort CftCI' overftejede af Duneans og
Rantzaus Regimenter,

Efter en rasende Modstand blev Bu "gha uscn s Dragoner om
ringede og tilintetgjorte af 0rtzen, Garden til Hest og Livregimentet,
Oberst Burghausen blev dødelig saaret, 8 af hans Officerer faldt, 6
Officerer blev saarede, og Resten af Regimentet blev hugget ned for
Fode. Nils Bjelke fortæller derom, »og var ingensteds saa mange
Døde at se, som da disse Finner blev kaputerede.«

Den svenske første Træfning var saaledes hurtig ødelagt. FOl'
at hjælpe dens Rester tilbage, gik Oberst Lichton frem med Adels
fanen og Oberstlojtnant Wachtmeistar med Enkedrottingens Liv
regiment. Men trods al udvist Tapperhed maatte de vige, thi dels
var Overmagten paa dansk Side for stor, og dels vejede det med, al
Tropperne blev førte med stor Dygtighed af Træf'ningskommandøret-ne,
Generalmajorerne Meerheirn og Rantzau.

Svenskernes Tilbagegang skete i stor Uorden, til de naaede
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Gærdet S. for Valkærra, hvor de søgte at faa bragt Orden til Veje.
Tabet havde været meget betydeligt. De Eskadroner af Burghausens
Regiment, der havde haft Plads paa yderste venstre Fløj, existerede
ikke mere. Af Hjertas Regiment var Chefen, Majoren og 2 Ritmestre
haarrlt saarede, og Oberstløjtnanten samt 2 Ritmestre faldne. Oberst
Lichton havde faaet den ene Arm skudt itu og adskillige Kugler i
Livet; Oberstløjtnanten og 3 Ritmestre af hans Regiment faldt.
Enkedrottingens Livregiment mistede Majoren og 2 Ritmestre.

Den danske Beretning nævner dem, der særligt udmærkede
sig under denne Del af Kampen . Generalmajorerne Meerheim og
Rantzau fremhæves for deres Tapperhed og Dygtighed som Træfnings
kommandører. Garden til Hest roses, fordi den attakerede 12 Gange.
Obert Levetzow fremhæves ikke alene for den Dygtighed, hvormed
han førte sit Regiment, men tillige fordi han med egen Ilaand havde
nedlagt 20 Fjendtlige. Han havde dog sin Overmand, thi om General
major l\Ieerheim siger Beretningen, at han »efter sin Sædvane e ned
lagde 20 med egen Ilaand.

II vis den Hyttersand havde levet i Generalløjtnant Arenstorff,
som fandt sit Udtryk i den Instrux, som Carl XI gav, da han satte
sin anden Træfning ind, vilde Arenstorff have befalet sine Regimenter
at følge umiddelbart efter Fjenden, »hænge i c og forhindre ham i
at samle sig og tage Stilling. Var det sket, vilde Slaget have været
afgjort paa dette Tidspunkt o : omtrent ved Middagstid. Men Aren
storff begik den store Fejl at blive staaende N. for Valkærra, for at
Regimenterne kunde ordne sig. Derved skaffede han Svenskerne
Pusterum og gav dem Tid til at or-dne sig til for-nyet Kamp.

Marquis de Feuquieres havde om Morgenen opholdt sig ved
den svenske højre Fløj. Da han saae Baranoffs Ryttere flygte, begav
han sig til li,entrum og venstre Fløj. Her val' han Øjenvidne til
Svenskernes Tilbagetog og Nederlag. Han betragtede derfor Slaget
som tabt, begav sig til Malmø og afsendte en Indberetning derom til
Ludvig XIV. - Alt, hvad Feuquieres førte med sig af Heste, Bagage,
Sølvservice o, s. v. blev erobret af Oberstløjtnant Schwanwedel.

Johannes Gyldenstjerna, en Del af det svenske Hofpersonale
samt Kancelliet fulgte med Feuquieres til Malmø, og det varede ikke
længe, før Vejen til denne By var fyldt med Sanrede og Maraudører
samt med højere Officerer, der ikke havde nogen Kommando. Alle
fortalte om det tabte Slag, og Efterretningen derom bredte sig til alle
Sider.

Generalmajor Schønleben overtog efter Generalløjtnant Galles
Død Kommandoen over den svenske venstre Fløj. Saasnart det var
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lykkedes ham at faa samlet nogle Eskadroner, satte han sig i Marclie
langs Gærdet, til han riaaede Centrum, hvor han lod Eskadronerne
tage Stilling paa højre Fløj. Oberstløjtnant Wachtmeister samlede
den øvrige Del af den slagne Fløj og førle ogsaa den til Centi-um.

Efter at hele Styrken val' bleven samlet, overtog Generalløjtnant
Schultz Kommandoen og lod den sætte sig i Marche langs Gærdet
for at naa tættere ind til Lund. Men, da de danske Tropper ikke
forfulgte, fandt han del I'ettest paany at gøre Holdt for al faa tilveje
In-agt en regelmæssig Slagorden. Hele Rytteriet blev formeret i
18 Eskadroner, del' med Halvdelen placeredes paa hver af Centrums
Fløje, og Fodfolket, del' dannede Centr-um, sundedes i 5 Batailloner-,

Generalmajor Schønleben og Obersl Gyntersborg fik Kommandoen
paa højre, og Oberst Wallirig og Oberstløjtnant Wachtmeister Kom
mandoen paa venstre Fløj. I Centrum førtes Kommandoen som lid
ligere af Generalerne Schultz og Morlaigne. Da del val' skel, salte
Svensker-ne sig i Marche paa Lund; men nu gl'eb Generallojtnant
Arenstorff ind.

Arenstorff val', efter al have faael sine Regimenter ordriet ved
Valke-n-a, afmarcherot til del danske Cenu-um. Del' hlev saa fa1'

ureret en Slagorden nINI Rytteriet paa Fløjene, men om dens Enkelt
heder vides intet, Dermed herigik i Time. Saa rykkede Arenstorff
efter Svenskei-ne fol' al Ior-hiudrø dem i al naa Allehelgenshakke,
h vad han formodede val' deres Hensigt. Svenskerue blev derved
tvungne til at gøre Holdlog optage Kampen,

Hovedstyrkernes Kamp med hinanden fra KI. 1-3,

Del danske Artilleri havde tagel Stilting paa Galgebakken, men
liden gjorde ingen Virkning, fordi Afstanden VUl' Ior stor. Kampen
rasede navnlig ved Foden af St. Liberls Iloj. Svenskerne opbød
all for al standse Fjendens Fremrykning, navnlig gik den svenske
Garde, hvis Chef val' bleven funden blødende paa Valpladsen og
hragt tilbage, i Spidsen som et lysende Exempel. Den greb Offen
siven, rykkede over Landevejen og kastede alt, som vilde spæl'l'e
den Vejen, men den smeltede bestandig mere og mere sammen.
Andre svenske Infanteriafdelinger fulgte dens Exempel. Men del
svenske Rytter-i paa højre Fløj hlev kastet af det danske, og derved
blev Gardens Stilling umulig. Den maalle opgive de vundne Fordele
og vilde have haft ondt ved at komme ti!bage, hvis den ikke havde
faaet en uventet Hjælp.

Som del vil erindres, havde Carl XIIadel en Eskadron blive
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tilbage ved Lund for at bevogte de tagne Fangel'. Den bestod af
skaanske Dragoner under Oberstløjtnant Gås. Da Obersten saae, at
Garden var i Fare, gik han frem til Attake i det danske Rytteris
venstre Flanke, og derved skaffede han Garden Luft. Men, da den
danske Hær kort efter udførte en Frontforandring til Venstre, hvorved
den overfløjede Svenskerne, maatle disse gaa tilbage til en Stilling,
hvis højre Fløj stod foran Allehelgensbakkens nordvestlige Fod, og
hvis Linje gik tæt foran Lund med Front imod Nord. F. Arenstorff
lod den danske Hær følge efter, saa al den fik en paralel Stilling
med Frorit imod Syd, men istedenfor at forfølge gjorde han Holdt.
Atter indtraadte der en Kamppause. del' paa begge Sider blev be
nyttet til al ordne Tropperne.

Paa dansk Side følte man sig den Gang overbevist om, at Hoved
arbejdet var gjort, saa at det kun gjaldt del sidste Fremstød for at
opnaa Svenskernes fuldslændige Nederlag. For at forberede dette
Angreb blev Artiller-iet trukket frem til St. Liberts Høj, men inden
det begyndte al beskyde Fjenden, lod F. Arenstorff det skyde 3 Gange
dansk Løsen som Tegn for den slagne danske venstre Fløj paa, al
Slagel val' vundel.

Klokken var dengang 3 Eft.
Efter at Løsnet var givet, begyndte de danske Kanoner at be

skyde Svenskerne, Disse havde ingen Kanoner al svare med; deres
Tab voxede betydeligt, og hvert Haab om Frelse syntes udelukket.

Men netop i det Øjeblik, da F. Arenslorff vilde give Befaling
til Fremrykning, opdagedes fra St. Liberts Høj Tropper, del' nær
mede sig fra Valkærra. En mindre Styrke blev sendt frem paa
Rekognoscering. Den vendte tilbage med Melding om, al Tropperne
val' Svenskere, men at deres Styrke kun val' ringe.

Slutningskampen.

Den Styrke, del' nærmede sig, var Carl XI med Drabanterne,
Livregimentet, Drakes, Rhenskølds og Budbergs Rytteri, ialt 9, men
stærkt sammensmeltede Eskadroner. Kongen havde fra Valkærra
set, at den svenske Hovedstyrke var trængt op imod Lund. Hvor
liden Sandsynlighed der end var for at vende Slagets Udgang, saa
havde han intet Valg; han rnaatte gøre Forsøget. Styrken cprnar
cherede paa Linje med et Stengærde paa højre og el Kær paa venstre
Fløj og rykkede saa frem for at komme udenom den danske højre
Fløj og naa den svenske Hovedstyrke.

Men General Arenstorff havde erkendt Nødvendigheden af at
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eller i alle Tilfælde Størstedelen deraf »i fujd Marche« mod Fjenden.
Svenskerne rykkede frem i Skridt. De danske Ryttere maatte under
Fremrykningen passere en Bakke; det førte til en Deling. I samme
Øjeblik Svenskerne saae dette, gik de Irem til Attake, og Carl XI
benyttede Lejligheden til, ledsaget af Ascheberg, Dahlberg og en
Drabant, at jage gennem Aabningen fol' at naa sin Hovedstyrke.
Svenskernes vensti-e Fløj blev kastet og forfulgt af 4 danske Eska
droner, men til Gengæld kastede Nils Bjelke med de andre Eskadroner
Resten af det danske Rytteri tilbage mod et Ga-rde, del' val' besat af
dansk Fodfolk. Dette standsede Svenskerne, De d danske Eskadroner,
der havde forfulgt, vendte om, men Nils Bjelko gjorde Frorit imod
dem, tvang ogsaa dem til at søge bag Fodfolk et og for-fu lgto dorn
saa hæftigt, at hans og de danske Rytter-o val' hlundcdr- suuuuou , da
de naaede det danske Fodfolk, Dette ble v bragt i en sandan Uor-den,
at det ved Afgi velsen af Ilden gjorde sine egne Tropper slem-e Skade
end Svenskerne.

Attakeri havde medtaget det svenske Rytter-i i hojeste Grad.
Drabanterne talte nu kun 2 Officerer og 50 Mand, Af Livregimentet
val' kun i'iils Bjelke, 2 Hil.mestre, 2 Løjtnanter, 1 Kornet og Halv
delen af Mandskahot tilbu gp, og de øvrige Eskadroner havde ikke
lidt miud rc. Bjolkr- sn rn lodc Mandskabet af sit eget Hegiment i en
Eskad ron og fik Hr-slou af HyltPl'ipt til at slutte sig til.

D nd er Hytterkampr-» ha vde df'n dansko Hæl' foretaget en Front
forandring hagud, saa al den slod vod Lu url-Val keurravejcn med Front
imod Vest.

Fra den svenske Stilliug foran Lund havde IIlHn opdagpI, at en
Del af den danske Hæl' tog Front inlor1 ~o l'd og gik f'reiu i denne
Retning. Kort efter hørtes en stærk Sk ydning. Man tænkte sig
..trax Muligheden af, at det val' Carl XI, dPI' kom til Hjælp, ug det
varede ikke længe, saa fik man Vished. En lill« Ryttertrop kom
jagende frem mod Fronten. Pludselig opdagede man, at det val'
Kongen med et lille Følge. Han blev modtagen med endeløs Jubel.
Næppe ankommen, gav han Befaling til Fr-emr-ykning.

Det svenske Rytteri jagede forud, og selv satte Kongen sig i
Spidsen fol' den Del deraf, del' dannede hojre Fløj,

Nils Bjelke havde paa dette Tidspunkt faaet ordnet sit Hytteri.
lIan havde set, at det danske Hytteris Hovedstyrke val' bleven
formeret og syntes at have til Hensigt at gaa imod ham. Delle val'
foruroligende, men Faren forøgedes ved, at en Rytterstyr-ke, som han
ansaa for at være dansk, saaes til Venstre, bevægende sig henimod
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det danske Rytter-is Hovedstyrke. Val' dette rigtigt, og han blev an
greben, vilde hans Stilling være fortvivlet, Da opdagede han til sin
store Glæde, at Rytterstyrken til Venstre førtes af Carl XI, og al
den jagede frem til Attake. Bjelke fulgte øjeblikkelig Exemplet, og
del varede ikke længe, saa kom Generalerne Ascheberg og Schultz til
med den øvrige Hæl'. Den danske Hæl' saae sig derfor pIudselig
angreben i begge Flankei- og Ryggen.

Begivenhederne fra det Øjeblik, man paa dansk Side opdagede
Tropper under Fremrykning fra Va lkreri-a, val' fulgte paa hinanden
Slag i Slag. Arenstorff', del' betragtede Slaget som vundet, blev
derved bragt ind i en Situation, som der hørte ovei-legen Dygtighed
til at redde sig ud af, men den besad han ikke. Nu, da det gjaldt
om at handle i en Fart, stod han raadvild, og inden han fik taget
nogen Beslutning, val' han angreben fra alle Sider. Derfor varede
det kun et Øjeblik, føl' den danske Styrke val' trængt sammen i en
nordnet Hob, saa at Kanonerne ikke kunde komme til Skud, og
kun den mindste Del af Tropperne kunde finde Plads til at forsvare
sig. Om del' tillige, som en af de danske Beretninger fortæller. val'
Marigel paa Ammunition, skal være usagt, men Muligheden deraf
lader sig i alle Tilfælde ikke benægte. Omvendt val' Svenskerne
udviklede paa Linje, saa at de overalt kunde gøre den fulde Brug
af deres Styrke og Vaaben, og deres Beretuinger taler ikke om
Ammunitionsmangel. Nils Bjelke val' med sin og en af Baranoffs
Eskadroner kommen ind i de 3 Matrosbatailloner. De haandterede
disse, ifølge Bjelkes egen Beretning, »saa at Gud maa sig derover
forbarme« , Del' val' ikke Tale om Pardon; Matroserne mejedes ned
for Fode, indtil Carl XI kom til og raabte til sine Soldater: »For
Guds Skyld giv Pardon «, Men den Gang var der ikke mange af
Matroserne tilbage.

Det Øjeblik kom, som maatte komme fol' den danske Hær.
Da Soldaterne opgav Haabet om Frelse, søgte de, først enkeltvis
senere i større ellei- mindre Trops at redde sig ved Flugten. Lidt
efter lidt smittede dette Exempel de øvrige. Men del' val' dog en
Elite, der holdt ud til det sidste og trak sig ordnet tilbage. Den
bestod af henved 400 Mand af Kongens Livregiment under Oberst
Bibow og en Del Ryttere af Levetzows Regiment, hvilke kæmpede
til Fods under Levetzows Føring. Denne Styrke trak sig kæmpende
ti~bage til Valkærra, hvor den tog Stilling. mellem Gaardene og
Husene og standsede de forfølgende Ryttere. Da det svenske Infanteri
kom til, trak Bibow sig tilbage til Kirkegaarden, der var omgiven
af el meget højt Stengærde, hvilket strax blev besat. Da Svenskerne
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manglede Stiger, kunde de ikke komme over Gærdet ; men de fik at
vide, at Adgangen til Kirkegaarderi var paa den nordlige Side, og
derfor vendte de sig mod den. Oberst Bibow havde forudset, at delle
vilde ske, og, da der laa nogle Bygninger, som Svenskerne først
maalte passere, havde han ladet sætte Ild paa disse. Svenskerrie blev
derved standsede og synes at have trukket sig tilbage uden at efter
lade nogen Observation. Thi skjult af Morket og en tæt Taage
lykkedes det Bihow at føre sine brave Folk tilbage til Landskrona.

Carl XI havde befalet, at den slagne Fjende skulde forfølges,
men det blev ved Ordren, thi Mandskab saa velsom Heste val' bragt
til den yderste Grad af Anstrængelse.

Det val' det svenske Livregiment og dets tapre Forer, Nils.
Bjelke, som var IIovedaarsagerne til, at Sejren blev vunden. I tak
nemmelig Erkendelse heraf omfavnede Kongen Nils Bjelke, da Slagel.
var endt, i Ilterens Paasyn, thi »Kongens Krone havde siddet pUH

Nils Bjelkes Kaardespids« ,1)
Sent paa Aftenen og i Løbet af Natten Ilaaede de sørgelige

Rester af den danske Hæl' Landskrona, hvor de forefandt Kongen
og dplI slagne venstre Fløj. Men mange Soldater vaj' flygtede i
andre Rctn inger, og af dem nuuede en Del til Christianstad.

Den danske venstre Fløjs FIugt ti I landskrona.

Da den slagne Fløj kom over Kjeflinge Aa, blev den ikke læn
gere forfulgt. Men de, der val' forrest, vedblev at jage afsted, og den
Omstændighed, at Overgangen var sket paa forskellige Steder, førte
til, at de Flygtende naaede Landevejen 1lI Landskrona til forskellige
Tider, saa at der var lang Afstand mellem de Forreste og de Bageste.
Skulde Flugten standses, maatte det ske fra Teten, men Officererne
havde af naturlige Grunde holdt sig tilbage, og deres Heste var saa
anstrængte, at det var vanskeligt for dem at naa frem. Desuagtet.
blev der fra deres Side gjort alt muligt for ved Tilraab at faa Mand
skabet til at staa, ligesom der af Trompeterne uafbrudt blev blæst
Signalet Holdt, Men intet hjalp, fordi Skrækken endnu sad i Blodet.

General Sandberg val' blandt de Sidste, der gik over ved Krudt
møllen. Kommandoen var gleden ud af hans Haand, og han kunde
som enkelt Mand intet udrette, naar Regimentsofficererne ikke kunde
faa deres Mandskab til at staa, Men han blev uafbrudt blandt de
Bageste.

l) Fnnor och Standur. 99.
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Efter Overgangen taler dog Rimeligheden for, at der ikke blev
jaget slet saa stærkt paa som fra Lejren til Aaen, thi Kampen og
Jageriet havde overanstrængt Hestene; derimod blev Afstanden mel
lem de Forreste og de Bageste ikke formindsket.

Oberst J. Bi.ilow var den, der efter Overgangen først stødte til
Sandberg med de 2 Eskadroner af C. Arenstorf'fs og Sandbergs Regi
menter. Bi.ilow var ikke bleven forfulgt og omtaler heller ikke, at
han har maattat kæmpe, da han gik over Aaen. Derimod forklarer
han, at han førte de 2 Eskadroner til Landskrona, og at de først
der samledes med det øvrige Rytteri. Dette er ikke ganske korrekt.
Thi de 2 Eskadroner blev, som det senere vil ses, hos Sandberg ;
derimod omtales Oberst Bi.ilow ikke af nogen af dem, der kom til
at give Forklaring om, hvad der passerede mellem Kjeflinge Aa og
Landskrona .

Den næste, der kom til Sand berg, var Kongen, der var ledsaget
af Brockenhus Dragoner. Overgangen synes som omtalt at være sket
ved Rinnebækmølle, og Kongen stødte til Sandberg lidt over halv
vejs mellem dette Sted og Broen over Saxaaen paa Vejen til Lands;
krona.

Kongen havde forladt Centrum under Vilkaar, der varslede alt
andet end godt. Han havde haabet at træffe Sandberg S. for Aaen;
han traf ham N. for samme, og hans Tropper saas flygtende ad Vejen
til Landskrona . Kongen befalede Sandberg at standse og samle Trops,
saa godt som det var muligt. Men Sandberg havde kun faa Offi
cerer hos sig; de andre havde han sendt forud for at faa de Flyg·
tende til at gøre Holdt. Han forklarede derfor Kongen, · at hvis det
havde været muligt, vilde han have søgt at indhente alle de Flyg·
tende og bringe Orden til Veje, men selv havde han mistet sin bedste
Hest og savnede de øvrige. Kongen red saa videre ad Vejen til
Landskrona, uden undervejs at give- nogensomhelst positiv Ordre,
rimeligvis fordi han snart kom til Erkendelsen af, at der ikke var
noget at gøre. Han betragtede Slaget som tabt, thi omtrent paa det
Sted, hvor han traf sammen med General Sandberg, hørte Major
Grabow af Reventlows Regiment, at Kongen sagde tilOverjægermester
Hah n, der var i Følget, »a t denne Dag var en ulyksalig Dag ; det
var bedst, at de gik langsomt (sacht) til Landskrona«.

Da Kongen forlod Sandberg, lod han Brockenhus Dragoner blive
tilbage, og foruden dem og J . Bi.ilows 2 Eskadroner lykkedes det at
faa samlet 2 Eskadroner af Kruses Regiment. Med denne lille Styrke
blev Sandberg staaende, maaske i Haab om at det skulde lykkes
Kongen at faa det flygtende Mandskab til at gøre Gavn og vende om .
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Men, da Sand berg ikke blev forstærket, trak han sig tilbage og stil
lede sig foran Broen over Saxaaen, hvor Vejen gaar af til Anneløf.

Her ankom kort efter den haardtsaarede General Carl ArenslorIf.
Hvor og naar Generalen er passeret Aaen, vides ikke. Da han naaede
Sandberg, var han ledsaget af Kaptajnløjtnant Esemann af sit eget
Regiment og desuden af Løjtnant P . A. Pulow, som var stødt til
undervejs og havde faaet Befaling til at blive hos Generalen. Denne
udtalle for Sandberg sin Misfornøjelse over, at han ikke havde været
ista nd til at samle sine Tropper. Sandberg forsvarede sig paa samme
Maade som overfor Kongen. Forinden Samtalen havde Arenstorff
sendt Esemann og Pulow forud for at befale det f1ygtt-lnde Mandskab
at standse og danne Trops. Da Løjtnant Pulow var kommen et godt
Stykke frem, traf han paa Oberst Stensøn af Rytteriet, der var kom
men over med Kongen, og som, medens denne fortsatte Ridtet til
Landskrona, var bleven tilbage og red sammen med Major Grabow
og Ritmester Bugenhagen. Da Pulow bragte de to sidstnævnte Offi
cerer Genera lens Ordre, fik han til Svar, at Kongen havde givet Be
faling til at gaa tilbage til Landskrona. Dog samlede Grabow og
Bugenhagen noget Mandskab, med hvilket de gjorde Holdt, da de
naaede en Stilling. Pulow red tilbage for at bringe General Arens
torff Melding, og Oberst Hans Stensøn fulgte med.

I Mellemtiden havde Sandberg ladet den Styrke, han havde hos
sig, passere Broen og tage Stilling bag den. Selv opholdt han sig
paa Broen. Nu stødte Oberst Cicignon til. Han var kommen over
Aaen med 26 Officerer lig 200 Mand, og, saasnart han traf paa
Sandberg, opfordrede han ham til at rykke frem. Sandberg svarede,
at de fleste af hans Officerer val' faldne. Cicignon tilbød derfor at
stille de Officerer, han medbragte, i Spidsen for Eskadronerne. Under
denne Samtale kom Oberst I-Ians Stensøn forbi. Cicignon udtalte sig
paa samme Maade overfor ham, hvad der gav Stensøn Anledning til
at erklære, at han gerne vilde gaa med til højre Fløj. Denne Er
klæring har stor Betydning, thi den vidner om, at saavel Cicignon
som Oberst Stensøn, der med Kongen havde overværet den Del af
Kampen i Centrum, da de Danske blev slaaede tilbage, betragtede
Slaget som tabt baade for venstre Fløjs og Centrums Vedkommende,
og, naar de desuagtet vilde rykke frem, var det kun fGI' at hjælpe
den højre Fløj tilbage.,

Under Samtalen mellem Cicignon og Stensøn udbredte det Rygte
sig, at Kongen havde giveL Befaling til, at Tropperne skulde gaa til
Landskrona.

Efter at have talt med Sandberg .begav General Carl Arenstorlf
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sig til Anneløf, hvor han blev forbunden, Da han derfra begav sig
paa Vej, ankom Løjtnant Pulow med Melding. Generalen passerede
derefter Broen over Saxaaen, ledsaget af Esemann og Pulow samt
Oberst Stensøn. som stødte til, og fulgte Vejen til Landskrona. Om
trent i Mil fra Broen traf Generalen Major Grabow og Ritmester
Bugenhagen. Da den sidstnævnte meddelte, at Kongen havde be
falet, at alle skulde marchere til Landskrona, svarede Arenstorff, »at
hvad der var Kongens naadigste Vilje og Befaling, var ogsaa hans e ,

Derpaa blev der given Ordre til Sandberg og Cicignon om at tiltræde
Marchen ti l Landskrona.

Ener all, hvad der blev oplyst ved den senere Undersøgelse,
maa det betragtes som afgjort, al Kongen ikke har givet en saadan
Befaling. Derimod synes Kongens Udtalelse til Overjægermester Hahn,
som blev hørt af Major Grabow, hurtig at have furidet Udbredelse,
og den blev udtydet som en Befaling; thi en Mængde Vidneudsagn
i den Sandbergske Sag gaar ud paa, at der var bleven hørt »ein
Gemurmel s eller »ein Geschrej« blandt Mandskabet om, at Kongen
havde befalet, at Tropperne skulde marchere til Landskrona.

Medens General Carl Arenstorff opholdt sig hos Grabow og
Bugenhagen, hørtes Kanonskydning i Retning af Lund. Nogle mente
at have hørt dansk Løsen, andre at det var bleven gentaget 3 Gange,
andre at de ikke kunde forstaa Betydningen, men at de frygtede for,
at Svenskerne vilde lokke dem i en Fælde. General Sandberg, Oberst
Kruse samt Oberstløjtnant Wortrnann og Ritmester La Mare, der
marcherede med den lille samlede Rytterstyrke, hørte dog ikke noget
til denne Skydning, hvilket kan have ligget i Terrænomgivelserne
paa det Sted, hvor de den Gang opholdt sig.

Denne Skydning kom fra St. Liberts Høj, hvorfra der, som
tidligere omtalt, Klokken 3 Eft. blev given dansk Løsen for at kalde
den venstre Floj tilbage. Men, selvom Skydningen var bleven rigtigt
opfattet, vilde det have været for sent at ile til, thi Tropperne, der
var paa Vejen til Landskrona, var 2-2-} Mil fra det Sted, hvor der
blev kæmpet.

Kongen, der, uden at standse sit Ridt, var paa Vejen til Lands
krona, ankom dertil Klokken omtrent 4. Generalmajor Sandberg,
Oberst Kruse og den Rytterstyrke, der fulgte dem, indtraf Klokken
noget over 6, og Oberst Cicignon med sit Fodfolk IC!. 7. General
Carl Arenstorff synes at være ankommen kort efter Sandberg.

Da Sandberg naaede Landskrona, fik han af Ritmester Krabbe
af Garden til Hest Befaling til at tage Stilling mellem Kanonerne
o : besætte Volden. Senere fik han en ny Befaling. hvorefter han

N P. Jensen: non skaanske Kri~. 14
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skulde sadle op med venstre Fløj og søge Genera llojtnant F. Aren
storff, hvor han kunde •a urapere« ham. Om den første Befaling
skyldtes Kongen og den sidste Carl Arenstorff, kan ikke oplyses, men
Rimeligheden taler derfor. Sandberg kan ikke være kommen langt,
inden han stødte paa den flygtende Hær, og med den vendte han til
bage til Landskrona.

Slaget ved Lund er et af de blodigste, som Krigshistorien ken
der; thi paa Valpladsen skal der være funden 8357 Lig. Det store
Antal Døde skyldtes dog vistnok noget den Omstændighed, at det val'
umuligt at bringe de Saarede Hjælp i rette Tid, og derfor bukkede
mange af dem under for Vinterkulden. For at faa de Døde samlede
og begravede, blev der udskreven Bønder. Men Begravelsen skete
saa skødesløst, at den maatte foretages paany i Foranret 1677, fordi
det Jord lag, der dækkede de Døde, var saa tyndt, at de atter kom
til Syne.

1"1'8 dansk Side har man ingen fuldstændig Tabsliste. Af Offi
cerer rirevnes som Faldne: Oberst Grev Holck, Oharstlojtna nterue
Ilo1stein, Jean Paul og Blichert, Majorerne Diebschutz og El,ik 131'0

cken hus samt Ritmestrene F. Gersdorff, Pultz, Reventlow og Hop.
General Car-l Arenstorff', del' val' bleven haardt saaret, døde i

Kjøben havn den 10. December efter Amputation. Desuden saaredes
Oberst J. Brockenhus, Oberstløjtnanterne Kaas, Bibow, Schilder og
Claus v. 0rtzen, Major Rugenart samt Ritmestrene Brockdorff',
Prehn og 'Vi n terfald. Hele Tabet kan anslaas til 6-7000 Døde, Saarede
og Fangne. Svenskerne angiver at have fanget 167 Officerer og Lige
stillede samt 1325 Underofficerer og Menige. Blandt de fangne Offi
cerer "al' Obersterne Sehested og Ørtzen, del' dode af deres Saa r,
Oberstlojtnanterne Baron Schulenburg, C. A. v. Plcssen, Hans Sten
søn og Dederding, Majorerne Hagedorn. Lever, Dewitz og Berger,
Hitmestrene Brockenhus og S. Hopf, 27 Kaptajner, ·1 Kaptajn løjt 
nanter, 3 Regirnentskva rtermestre, 44 Løjtnanter, 48 Kornetter og
Fændriker.B Feltpræster, 6 Adjutan ter m m. Under Kampen erobl'ede
de Danske 26 Faner og Estandarter og et Par Paukere.

Svenskernes Tab angives i »Fa nor og Standar-e til 2-3000
Ma nd, men det el' sikkert altfor lavt. Generalløjtnant Galle, Obersterne
Burgha usen og Ashton, Oberstløjtnanterne L. Xlørner, Siegroth og
Lodde, Major v. d. Linde og 9 Ritmestre faldt. Generalløjtnant Fer
sen og Oberst Budberg blev sanrede og fangne. Svenskerne erobrede
51 Kanoner', 64 Faner og Estaudarter. 2 Par Pauker-e, en Mængde
Tros- og Ammunitionsvogne samt hele den danske Lej I' med dens
Materiel og Hærens Arkiv. Af de erobrede Estaridarter tilhørte ,i,
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Oberst Kruses Regiment; de blev tagne paa Bagagevognene, hvortil
de var afleverede, fordi Regimentet ikke var stærkt nok til at for
svare dem.

Efter endt Kamp blev den svenske Hær staaende ved Lund.
Biskoppen havde, medens Slaget stod paa, truffet Anstalter til et
Gæstebud for den Konge, der sejrede. Derfor mødtes om Aftenen
hos ham Carl XI med sine højere Officerer. Den følgende Dag
holdtes Takkegudstjeneste paa Valpladsen, og den 6. December rykkede
Svenskerne ind i den danske Lejr, hvor den forefandt store Forraad
af Levnetsmidler og Drikkevarer. Den 7. ankom en Bataillon Upp
lændinger, og 2 Dage senere Ebbe Uifeld og Grev Pentus de la Gardie
med deres improviserede Hære, der talte henved 3000 Mand.

Den 5. December holdt Christian V Mønstring over Resterne 8 f
Hæren ved Landskrona. Da han kom til højre Fløj, tog han sin
Hat af og takkede Officererne og de Underordnede, fordi de havde
kæmpet som ærlige Soldater, samt lovede »at have saadant udi Hu
kommelse. Men, da han kom til venstre Fløj, red han den forbi
uden at sige et Ord « 1).

Mønstringen kan ikke have frembudt noget opbyggeligt Skue.
thi Rytteriet havde lidt meget, og Fodfolket var næsten fu ldstændig
ødelagt.

Frygten for, at Svenskerne skulde benytte Sejren til et Forsag paa
en Tilbageerobring af Christianstad, førte til, at Generalmajor Meerheim
endnu samme Dag, den 5., fik Befaling til at afmarchere til Christianstad
med Livregimentet, J. Bulows og Gotfried Rauchs Rytterregimenter samt
Ørtzens Dragoner. Da Oberst Ørtzen var bleven dødelig saaret, førtes
Kommandoen over hans Regiment af Major Aderkas. Disse Regi
menter synes at have været de talrigste, thi efter en Styrkeliste fra
Januar 1677 talte Livregimentet 379, Bulows 311, Rauchs 212 og
Ørtzens 261 Mand. Samtidig blev det befalet, at hele den øvrige
Hær skulde overføres til Sjælland for at reorganiseres, dog skulde
Landskrona beholde en Besætning. Denne kom foreløbig til at be
staa af 1 Bataillon af Kongens Livregiment, en af fynske, en af
Martin Bartholds og Bataillonen Neubauer af Bremers Regiment sam t
F. Arenstorffs og Levetzows Rytterregimenter samt Brockenhus
Dragoner.

Generalløjtnant F. Arenstorff fik Kommandoen over alle de i
Skaane værende danske Tropper med Hovedkvarter i Landskrona, og
Oberst Schønfeldt, til hvem Kongen synes at have fattet en særlig

') Sthen Jacobsen. 76.
14"'
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Han naaede Hoved
til alle Indbyggeres,
saaledes fortæller i
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Tillid, blev sendt som Kommandant til Helsingborg for at afløse
Oberstløjtnant Georg Møller.

Efter at have ordnet disse Forhold rejste
Prins Georg, til Kjøbenhavn den 7. December.
staden samme Dag «under Kanonernes Torden,
saavel Højes som Laves, Fornøjelse og Glæde« ,
all Fald Beretningen.

Det gjaldt nu om at dække over Nederlaget og give det Ud
seendet af, at den danske Hærs Tilbagetog til Landskrona var sket
af frit Valg. Som Indledning blev de ved Lund tagne Faner og
Estaridarter- saavelsom Paukerne den 12. December førte i højtideligt
Optog under Paukers og Trompeters Lyd gjennem Kjøbenhavns Gader
til Tøjhuset.

Men Carl XI lod høre fra sig. lIan befalede, at der den 3,
.Januar 1677 skulde afsynges et te deum i alle Landets Kirker som
Tak for Sejren ved Lund . Næppe var delle bleven bekendt, føl' den
danske Civilguvernør i Christianstad. Christopher Lindønow, den 29.
December 1676 udstedte følgende Proklamation til Præsterne i Skaane
og Bleking: »Saasorn Biskoppen i Lund har anbefalet Præsterne i
Skaaoe og Bleking at celebrere en Bøn- og Bededag den 3. Januar
næstkommende og da tillige gøre Taksigelse for en indbildt Sejl', som
han urigtig beretter, at de Svenske skal have opnaaet ved Lund over
vor allernaadigste Konge og Herre, tillades det vel Præsterne paa
denne Dag, nemlig den 3. Januar, paa hvilken en dansk Bededag
ogsaa er foreskreven. at afholde en almindelig Bøn- og Bededag, dog
paa Betingelse af, at de ikke misbruger den saaledes pasbudte Guds 
tjeneste til at skaffe Indgang for en urigtig og falsk Fortolkning hos
den simple Mand om nogen stor Sejr, da ingen med Sandhed kan
rose sig af en saadan. Skulde mod Formodning nogen Præst, i hvem
det være vilde, alligevel understaa sig til at tale om en saudan ind
bildt Sejr eller gøre Taksigelse for den, da har vedkommende Præst
uafviselig at forvente, at sligt Hykler-i mod Gud og Bededag overfor
den simple Mand, som derved for-urettes af ham, vil blive straffet
haardeligt paa ham og hans Hus med Ild og Sværd. Hvorefter en·
hver har sig at rette og for Skade at tage vare« l).

Christopher Lindenow havde dog kun søgt at hævde, at ingen
af Parterne kunde rose sig af nogen Sejr. Men derved blev man fra
dansk Side ikke staaende. Kongen sendte Gyldenløve en Beretning
om Slaget, der var konciperet i Kongens Navn af Generalauditør

') Martin Weibull. VI. 22.
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Mejer. Denne Beretning gav Anledning til, at Vicestatholderen, Ge
heimeraad Jens Juel, den 21. December sendte Biskoppen i Trond
hjem følgende Brev: »Saasorn det har behaget den allerhøjeste Gud
end ydermere at lyksaliggøre Hans Kongelige Majestæts Vaaben med
en herlig Sejrvinding over Hans Kongelige Majestæts Fjender udi
Skaane ved et offentligt Feltslag den 4. ds ., hvis sandfærdige (I) Be
skrivelse var saaledes, at endog Fjenden var moxen dobbelt saa stærk,
saa er det dog saa lykkeligt ved Guds Bistand og Hans Kongelige
Majestæts højlovlige Konduite udfalden, at der paa Valpladsen er
bleven dræbt mere Folk paa Fjendens Side end paa vor. Da Fjen
dens Tab er 3000, vort 800, saa at en saadan stor og herlig victoria
er det højeste Forsyns og Hans Kongelige Majestæts Vaabens Ret
færdighed at tilskrive, er den naaderige Gud derfor alene Ære, Lov
og Taksigelse at tilkomme« . Biskoppen fik derfor Befåling til at
lade afholde en Takkegudstjeneste for »den store Naade og Velsig
nelse, som Hans Majestæt ved saa herlig en important Sejrvinding
er bleven kronet med e l ).

Slaget ved Lund fik et Efterspil.
Generalløjtnant F. Arenstorff havde faaet Befaling til at ind

sende en Betænkning om den Plan, der burde følges i det kommende
Aars Felttog. Men i denne indstillede han, at Generalmajor Sand
berg skulde sættes under Tiltale for sit Forhold i Slaget ved Lund.
Indstillingen blev tagen til Følge, og den 16 . Januar 1677 fremsatte
Generalfiskallen en Klage mod Generalen, hvori han beskyldtes foi-:

At have vist Forsømmelighed ved Udførelsen af Forposttjenesten,
at have jaget for hastigt og i Uorden til Kampen og derved at

have givet Anledning til den Konfusion, som br-agte venstre Fløj til
at flygte, uden at Sandberg samlede de Flygtende, saa at Flugten
fortsattes, efter at Forfølgelsen var ophørt,

at have undladt at efterkomme Kongens mundtlige Ordre samt
de Ordrer, Kongen sendte ham ved visse Betjente og højere Officerer 
om at samle de Flygtende og sætte sig, samt ikke at have agtet paa
det danske Løsen, hvormed Generalløjtnant F. Arenstorff kaldte ham
tilbage til den højre Fløj,

at have vist Mangel paa Tapperhed ved ikke selv at blive paa
Valpladsen, om end Rytterne flygtede,

og at have undladt at anvende de fornødne Midler for at tvinge
de Flygtende tilbage.

1) U. S. Oktober-December 1676. 1640 og r. s. Februar B. 1677. 146.
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Generalfiskallen indstillede derfor, al Sandberg skulde lide Straf
paa ÆI'e, Liv og Gods,

Efter al Sandberg i en Erklæring af 29, Januar havde forsvaret
sig mod Beskyldningerne, blev del' den 5, Februar under Forsrede
af Rigsmarsk Kørhitz nedsal en Kommission, del' skulde paadomme
Sagen, Da Kongen havde udnævnt F, Arenslorff til al være Medlem
af denne Kommission, androg Sandberg den 7, Februar paa, al
Gencrallojtnanten paa Grund af sil Slægtskab til General C, Aren
stod'!' maalle vige Sædet. Del blev lagf'l til Folge, og ligeledes ud
traadte Vicekantsler Ove Juul af Kommissionen paa Grund af sil
Slægtskab til Sandberg. F. Ar-enstorff' indgav saa el Forsvarsskr-ift

fur sin Broder, hvori han kastede Skylden for, hvad del' val' skel
med vensu-e Floj, over paa Sandberg. Da F. Arcnstorff ikke havde
deltaget i Kampen pas denne Fløj, burde hans Indlæg have været
afvist, men del kom desuagtet til al danne Hovedgrundluget for
Kommissionens Udtalelse, skønt del sn-ed mod de mange Vidnefor
klaringer, del' blev afgivne. Der blev ialt afhørt 31 Vidner, del' hvert
blev forelagt 32 Spørgsmaal til Besvarelse"): men der skulde have
været a Ihørt el endnu større Antal Vidner. At det ikke skete, var,
fordi de vedkommende Officerer stod ved de Regirnenter , del' val'
sendte til Clu-istianstad, og man mente ikke at kunne forsvare al
kalde dem bort derfra.

Kun paa et Punkt kunde man rarrime Sandberg. og del angik
Forposttjenesten. lIer var del' Natten til den 4 , December' vist 1"01'

sømmelighed. Men i det, del' maaLLe siges al være Hovedpunklet i
Anklagen, støttedes. han af Vid neforklaningcrne, der bekræftede hans
Forsvar, I dette fremhævede han nemlig : »Hans Excellence, den
salige Genei-al har været den eneste Aarsag til den Uorden i venstre
Fløj, del' opstod af den første hidsige Attake, da han defilerede med
Eskadronerne over besværlige, dybe Grøfter i Fjendens Paasyn uden
at l'angCl'e Fløjen end sige den hele Hær, fra hvilken vi vat' ganske
adskille med venstre Fløj, og fra hvilken vi og blev jagne mod
Fjenden uden Feltraah, medens jeg som Generalmajor efter min
Skyldighed maatte følge harn «.

Med Kongens »mundUige« Ordre til Sandberg maa del' sigtes
til den Samtale, del' fandt Sted mellem Kongen og Generalen mellem
Kjetlinge Au og Saxaa, Derimod foreligger del' intet om, at Kongen
hal ' sendt Befaling »rned visse Betjente og hojere Officerer«. Kun
Oberstlojtnunt Wortman n havde faaet en saadan Ordre, men den gik

I) U. S. Februar A 1677. 173-174.
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ud paa at sende en Løjtnant til Sandberg, og Gr-unden til, at denne,
Løjtnant Moltke, ikke kunde udføre sit Hverv, el' alt omtalt. Det
maa derfor alene skyldes Generalfiskallens Uvidenhed, at Klage
punktet ikke støttedes paa, hvad del' virkelig V8l' passeret.

Paa lignende Maade gaar det, naar Generalfiskallen sigtede
Sandberg fol' at have vist Mangel paa Tapperhed og bebrejdede ham,
at han, selvom alle andre flygtede, ikke selv blev tilbage paa Val
pladsen . Under Flugten til Aaen val' Sandberg uafbrudt blandt de
Bageste, altsaa nærmest Fjenden, og deri laa jo tilstrækkeligt Vidnes
byrd om, at han ikke manglede Mod. All, hvad han kunde opnaa,
hvis han val' bleven tilbage paa Valpladsen alene, var enten at blive
dræbt eller fangen, men det vilde jo ikke have hjulpet paa For
holdene.

Naar det bebrejdedes Sandberg. at han ikke huggede nogle af
de Flygtende ned fol' at statuere et Exernpel, el' det alt omtalt, at
saavel Oberst Kruse som Oberst Brockenhus anvendte dette Middel,
uden at det frugtede. Mon det da havde nyttet mere, om Sandberg
"Val' tyet til det. Han brugte den flade Klinge og opmuntrede Mand
skabet til at blive staaende og kæmpe som ærlige Folk. At det ikke
lykkedes, laa i, at Mandskabet var grebet af Panik, og saalænge
en saadan Tilstand varer, har man intet Middel til at faa Pligt
følelsen rejst.

Den største Vanskelighed ved Sandbergs Forsvar var, at en
Undersøgelse af, hvad del' var passel'et, ofterat den venstre Fløj val'
kommen over Kjeflinge Aa, ikke kunde føres til Bunds, fordi dertil
krævedes, at man fra Kongen fik en Erklæring om hvilke Befa
1inger, han havde givet Sandberg, samt om han havde givet Befalinger
til andre. Istedenfor en saadan Erklæring holdt man sig til, hvad
en enkelt mente at have hørt eller havde hørt paa anden Haand.

Endnu et Punkt, der maa berøres, er Bebrejdelsen mod Sand
berg for, at han ikke havde efterkommet det tre Gange gentagne
danske Løsen, hvor-ved Generalløjtnant F. Arenstorff ICI. 3 søgte at
kalde Sandberg tilbage. Da Sandberg ikke havde hørt denne Skyd
nin g, maaUe han være sagesløs, og det saa meget mere som Oberst
Kruse og de Officerer, der fulgte med ham, heller ikke havde hørt
Skydningen. Derimod maaUe man vide, at den var bleven hørt af
General Carl Arenstoff', og, da han var til Stede, var det ham og
ikke Sandberg, der skulde give Befaling til, hvad der skulde gøres.
Naar Arenstorff desuagtet lod Tropper-ne marchere til Landskrona,
efter at Løsnet val' hørt, saa var det paa ham og ikke paa Sandberg•
at Ansvaret maatte falde,
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Kommissionen skulde ifulge den Skrivelse, hvorved den blev

nedsat, paadomiue Sagen, men det Cl' meget betegnende, al den ind
skrænkede sig til , da Forhm-r-rno val' sluttede, al afgive en Betænk
ning i Sagen. Oprindeligt talte den 12 Medlemmer, men under
Sagens Gang val' del' skel Iorskellige Forandringer i Sammensæt
ningen, og, da don sluttedes, talte den kun 8 :\Iedlemmer, Af disse
udtalte Obersterno B. Bulow, v. d. Osten og Levetzow, Generalauditør
Mejer, Generalmajor Bibow, Genornllujtuant Rysenslen og Rigsmarsk
Kørhilz sig imod Sandberg. navnlig Iursaavidt angik Bestridelseu af

Forposttjenesten og for ikke at have "fLel'koBllnel Kongens Ordrer,
men de lod Sporgsmaalet om Genr-ral C, Arcnstortfs Skyld ligge
uberørt, El af disse 7 Medlenuurn-, Generallojtnant Rysenslen ind
stillede dog samtidig, al Sandberg hu rrlc pardouuoros. Dor-imod stillede
del 8. Medlem, Generalkrigskommissær Powisch, sig ufgjOl'l pua Sand
bergs Side og er-klon-ede, al del val' General C. Arr-nstorfl' og ikke
Sa nrlberg, del' havde fort Hæren, al Sandberg havde Il"jol'l, 11Yad hall
kunde, og al dot vat' efter C. Arcnstorffs Befaling, al han trak sig'

lilbage til Landskrona.
Kommissionens Betænkning indsendles den 30. April. Den 5 ,

Maj indgav Sundhpl'g el Audragonde til Kongen om al blive befriet
for Generalflska llcus T'iltale og fastholdt sine tidligere Udtalelser om,

al han havde frjol'l sin Pligt, saml al han fremdeles lovede al tjeno
Kongen tro og lydig. Paa delle Åndragende blev del' den 7. Maj
skreven følgende Hesol u lian;

»K om missrr-re ruc udi Generalmajor Sanrlhergs Sag hal' offentlig
al foreholde ham, hvorudi og imod hvilke Artikler i Krigsrotten efter
deres allerunderdanigst afgivne Vota i bemeldte Sujr, han sig udi

senest holdte BalailIe udi Skanne har forset ug derhos al lilkende
give ham, al Vi ham af sæl' kongelig Naade Ior den Straf', som Krigs
retlen ornformelder-, hal' pardonner-et, dog al han sin Charge skal
have fortabt og her indtil videre Ordre til Stede blive,

Skrevet paa vort Slol Kjøbenhavn den 7, Maj 1677,

Christian. «

Del ses ikke, hvorledes Kommissionen hal' efterkommel denne

Or-dre: men del synes, som om den hal' indskrænket sig til al sende
Sandberg del Andragende, han havde indgivet til Kongen, med den
derpaa skrevne allerhøjeste Resolution, thi under denne slaar skrevet:
»Al Or-iginalen af dette el' mig over-leveret, bekender jeg med egen
Haa nd .« - Anders Sandberg m. p. p.l)

l) Aktstykkerne i den Sandbergske Sag findes i >Appendix 1677 e ,
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Den samme Kommission, del' havde behandlet den Sandbergske,
kom ogsaa til at behandle en anden Sag.

Oberst Cicignon havde faaet Nys om, at man vilde ham til
Livs i Anledning af Slaget ved Lund. Da han var sig bevidst at
have gjort sin Pligt, »saa vidt det var ham muligt, saa at han ogsaa
ved lignende Lejligheder og under de samme Omstændigheder, hvis
de atter skulde indtræffe, ikke vidste at gøre det bedree , androg han
den 24. Januar paa at faa sit Forhold undersøgt. Det blev bevilget,
saa at den Kommission, der skulde undersøge Sandbergs, ogsaa skulde
u ndersøge hans Sag.

Generalfiskallen havde opstillet 4 Punkter, som Cicignon skulde
erklære sig over:

. 1. Om han som Brigadier havde kommanderet Fodfolkets
venstre Fløj og opfyldt sine Pligter saavel i Stillingen som under
Anførslen af denne Fløj.

2, Om han havde kæmpet som ærlig Mand,
3. Om han kunde forsvare, at han saa frisk og usaaret havde

forladt Slaget og saa tidlig var løben til Landskrona, og
4. Hvorfor han ikke var bleven ved den højre Fløj og de

Kærnpende.J)
Cicignon besvarede disse Spørgsmaal paa en Maade, der skulde

synes fuldt tilfredsstillende, men, da han følte, at Generalfiskallen
vilde ham til Livs, forlangte han at føre Vidner. Det blev ham tilladt,
og Generalfiskallen opstillede 13 Spørgsrnaal, som hvert af Vidnerne
maatte besvare. Ogsaa Vidneforklaringerne var til hans Fordel.
Derpaa skulde Dommen afsiges.

Voteringen fandt Sted den 7. Maj.
Alle Dommerne frifandt Cicignon i de 2 første Spørgsmaal.

Powisch frikendte ham i et og alt. 5 af Dommerne slog det 3 og
4 Spørgsmaal sammen i et og voterede, at Cicignon var strafskyldig
efter Krigsartiklernes § 100, :th v i s det kunde bevises ham, at han
kunde være kommen til den højre Fløj c. Præsidenten, Rigsmarsk
Kørhitz, voterede, at efter alt, hvad der forelaa, maatte det anses som
usandsynligt, at Cicignon kunde have naaet denne Fløj, og derfor var
der i alle Tilfælde formildende Omstændigheder. Generalauditør
Mejer udtalte, at hvad det 3. Punkt angik, maatle han henstille, om
5 fjendtlige Trops var brudt gennem Regimenterne Prins Georg og
Stuart og derved havde afskaaret Cicignon samt forhindret ham i at
komme til det øvrige Infanteri. Samtidig maatte han dog erkende,

1) U. S. Februar 1677. 176.



218

at de fleste Vidneudsagn gik ud paa, at det fjendtlige Rytteri val'
kommen hagfra. Det-imod fandt Mejer Cicignon strafskyldig, fordi
»han val' loben saa langt og i noget C!) havde handlet imod den for
valtende Charge og Indholdet af den 100. Artikel,

Generalmajor Bibow val' den eneste som dømte Cicignon rent,
idet han udtalte : »Da han hal' beordret Major Puttkamer at ride til
højre Flnj, hm' han dog vidst, at del' val' en hojre Floj, og, da han
ikke hal' liegivet sig derhen, hal' han handlet mod Artikel 100«.
Men Bibow var ikke selv sagesløs, og derfo I' burde han ikke have
været Medlem af Kommissionen, thi det val' nelop ham, der havde
højre Fløj, og som ved under Angrebet at truikke sig langt ud til
Højre havde været Aarsag til det svage Pu nkt, rler opstod i 1. Trrof
ning. Dertil kommer, at Bibow heller ikke havde Ret i sin Be
grundelse, Thi Major Puttkarner var ·Generaladjutant, og at sondr
en Adjutant til en Fløj, som man ikke ved, hvor staai-, for at han
skal finde den, det er noget, del' hyppigt fer-efalder u nder Kr-igs
forhold. Men den samme Hegel kan ikke anvendes, naar Talen el'
om Troppeføring. Der kan man ikke gaa iblinde, men maa vide,
hvor man fører sine Tropper hen.

Efter denne Votering val' der jo Grund til at vente . at Obers t
Cicignon vilde blive frikendt; men det skele ikke, Thi Generalauditør
Mejer formulerede Voteringerne i følgende Dom:

_Paa Grundlag af Klage, Svar og alt, hvad der er forelagt rets
lig saavelsom nødtørftigt indhentede Erklæringer og Vidnesbyrd, hal'
denne høje Krigsret kendt for Ret, at Tiltalte, Oberst Johan Caspar
Cicignon, fr-ifindes for det første og andet Punkt i Generalfiskalens
Klage. Men, hvad det tredie og fjerde Punkt angaar, hal' han
ikke fuldt iagttaget sine Pligter, og derfor bør han ifølge Artiklerne
100 og 137 misle sin Charge« 1).

Resultatet var altsaa, at man havde faaet Sandberg og Cicignon
straffet for deres Forhold i Slaget ved Lund, og derved faaet begge
udpeget som dem, der var Skyld i, at Hæren ved denne Lejlighed
havde lidt et Nederlag.

b. Helsingborg tilbageerobres af Svenskerne.
Af de danske Tropper, der fra Landskrona blev sendte til Sjæl

land, dirigedes Dronningens Livregiment, Prins Georgs Regiment og

') I. S. Maj 1677 C. 480.
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Sehesteds Rytterregiment over Helsingborg for derfra at overføres til
Helsingør. Denne Marche gav Anledning til et Rygte om, at det
danske Rytteri var marcheret til Helsingborg. Carl XI fik Melding
derom , og det bragte ham til at bryde op fra Lejren den 11. Decem
ber. En Del af Hytteriet efterlodes ved Saxlorp, en anden Del ved
Bælleberga, men Hovedstyrken fortsatte Marchen og ankom den 14.
December foran Helsingborg. Undervejs lod Kongen 10 Byer, der
laa i en Halvbue omkring Landskrona, afbrænde for at forhindre
Fæslningsbesætningen i at faa Fourage og Brændsel derfra. Tillige
søgte Kongen al sætte Bom for Snaphaneuvæsnet ved den 19. De
cember al udstede en Plakat, der skulde oplæses fra Prædikeslolene.
I denne lovede han at tilgive alle, der havde forset sig mod de
undersaatlige Pligter ved paa den ene eller den anden Maade at være
Fjenden behjælpelig, naar de fremtidig vilde tjene ham med Troskab
-og Lydighed. Samtidig blev det forbudt at bringe Efterretninger til
eller slaa i Brevvexling med Fjenden eller at lilføre ham Fourage
eller Levnetsmidler. Den, der forsyndede sig mod dette Forbud,
skulde miste Hus og Ejendom og slraffes som Meneder og Forræder
med Livsslraf.

Efter Svenskernes Ankomst foran Helsingborg blev det besluttet
al skride til Storm den 15. December. Oberst Sanitz sendtes med 5
Batailloner og nogle Eskadroner mod den sydlige og Generalløj tnan t
SchuJtz med en lignende Styrke mod den nordlige Port af Byen.
Selv stod Kongen med Rytteriet udenfor samme for al mod lage det
danske Rytteri, som man formodede var i Byen, hvis det forsøgle at
sIa a sig en Vej.

Efter at der var given svensk Løsen, rykkede Stormkolonnerne
frem. De fandt ingen Modstand i Byen, thi Dronningens Livregi 
ment, Prins Georgs Regiment og Sehesteds Rytterregiment var alt
blevne overførle til Helsingør, og Kommandanten, Oberst Schønfeldt,
havde trukket Besætningen lilbage til Slottet. Derimod blev Sven
skerne beskudt fra 4 danske FregaLler, der under Kommando af
Oberstløjtnant Wibe laa i Sundet. Kommandanten paa Slottet blev
derefter opfordret til at dagtinge. Da han afslog Opfordringen. blev
Generalløjtnant Schultz befalet til at belejre Slottet med Bistand af
Oberst Erik Dahlberg. Carl XI begav sig derpaa med Rytteriet til
Bælteberga, hvor han tog sit Hovedkvarter og trak Detacheringen ved
Saxtorp til sig .

Belejringsarbejderne var snart færdige, og Beskydningen af
Slottet begyndte. Oberst Schønfeldt optog i Begyndelsen Forsvaret
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med megen Kraft og tilfojede Fjenden ikke ringe Skade. Han havde
desuden, efter et forud aftalt Tegnsystem, Forbindelse med Helsingør,
hvorfra han ventede Undsætning. Men denne udeblev, og en Bombe,
der faldt i et af Slottets Krudtmagasiner, dræbte Artillerikaptajnen,
Fyrværkeren og en Del Artillerister. Denne Begivenhed virkede saa
ledes paa Kommandanten, al han den 30. December, uagtet hele hans
Tab kun var ringe, uagtet han var godt forsynet med Levnetsmidler
og Ammunition, og uden at der blev afholdt Krigsraad, traadte i
Forhandling med Fjenden. Samme Dag sluttedes en Overenskomst,
hvorefter Svenskerne skulde besætte Fæstningen. Den danske Be
sætning skulde overføres til Sjælland, men efterlade Faner, Vaaben ,
Vogne og øvrigt Materiel.

Den 31. December afmarcherede Schønfeldt til Havnen for der
fra at overføres til Helsingør. Men nu erklærede Generalløjnant
Schultz, del' havde været med til at underskrive Overenskomsten, at
Carl XI havde befalet, at de danske Tropper skulde marchere gen
nem Sverige til den norske Grændse for at afleveres der. Da Schøn
feldt protesterede, henviste man ham til, at den svenske Garnison i
Landskrona, der skulde have fri Afmarche, var bleven ført til Riga,
saa at man kun øvede Gengæld .

Sch onfeldts vaabenlose Tropper blev derpaa satte i Marche over

Halmstad, konvoyerede af svenske Tropper. Undervejs lykkedes del
Kaptajn Aderpohl, Auditoreri og Proviantforvalteren at undslippe. De
meldte, at Svenskerne behandlede Transporten paa den mest oprørende
Maade. Fangerne fik ingen Levnetsmidler. saa at der paa en Nat
døde 23, og dem, der ikke kunde folge med, skød man paa Stedet.

Under utrolige Lidelser ankom Fangerne den 12. Juni 1677 til
Norge. Ved Afmarchen fra Helsingborg talte de over 300 Mand, nu
var Styrken gennem Sult og Nød svunden ind Lil 2 Kaptajner og
154 Ma nd foruden Oberst Schøn feld t.

De Oplysninger, der blev givne af Kaptajn Aderpohl, Auditøren
og Proviantforvalteren om Oberst Schønfeidts Forhold ved Overgivelsen
af Helsingborg, var af en saa graverende Natur, at han ved Tilbage
komsten den 22. Juli 1677 blev arresteret og stillet for en Krigsret.
Den dømte ham til Kassation for uden bydende Nødvendighed at have
overgivet Helsingborg Slot. Dommen blev fuldbyrdet den 9. August
3. A, i Lejren ved Landskrona .



Stillingen ved Aarets Udgang.

Fel ttoget i Sverige havde ført til Erobringen af Helsingborg.
Landskrona, Christianstad, Christianopel og Carlshamn Skanse. Men
ved Aarets Udgang gik Helsingborg atter tabt, og den danske Hær
.havde i Slaget ved Lund lidt saa betydeligt, at den maatte rømme
Marken og gaa til Sjælland for at blive reorganiseret.

Gyyldenløve var gaaet tilbage til den norske Grændse, og i No
vember rejste han med Kongens Tilladelse til Kjøbenhavn. Men, da
han, som tidligere omtalt, den 14. ankom til Kongens Hovedkvarter
paa Svenstorp, fik han samme Dag en skrifllig Befaling l) til at gribe
Offensiven og alarmere, fordi man gik ud fra, at, da Carl XI havde
trukket saa mange Tropper til Skaane, kunde der kun være en svag
Styrke ved den norske Grændse. Som Følge heraf vendte Gyldenløve
tilbage til Norge, og den 17. December brød han op med en Styrke
paa 1700 Mand, hvoraf t RyLleri, og 6 Kanoner under Generalmajor
Løvenhjelm og rykkede ind i Daisiand . Samtidig samledes en Styrke
paa 1000 Mand ved Vinger for at gøre Indfald fra delle Punkt.

Ved Toftedal i Daisiand stødte Løvenhjelm paa en Del af det
svenske Østgøta Regiment. Den hlev sprængt, og Løvenhjelm fældede
med egen Haand en Fændrik og fratog ham Fanen. Andre Partier
sendtes langs Kysten af Bohuslehn og angreb og kastede svenske Par
tier, der rykkede mod dem fra Marstrand. Men efter Slaget ved
Lund fik Gyldenløve Befaling fra Kongen til ikke at vove sig for
langt frem . Dette i Forbindelse med, at Vinteren meldte sig i al
sin Strænghed, bragte Gyldenløve til at gaa tilbage til Grændsen.

Danmark havde faaet en Modstander mere, thi den 28. August
1676 erklærede Frankrig, som Sverigs Garant for Roskildefreden,

') U. S. Oktober-December 1676. 1612.
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- Danmark Krig. Christian V protesterede mod at have brudt,

denne Fred, men befalede samtidig, at alle franske Skibe og deres

Ladning skulde opbringes og tages i Forvaring, løvrigt havde Krigs

erklæringen ingen direkte Følger, da Frankrig ligesaa lidt kunde

sende en Flaade til Østersøen som en Hær mod Hertugdømmerne,

Kongressen i Nijmwegen, der skulde være traadt sammen ved

Aarels Begyndelse, samledes paa Grund af Formaliteter først i No

vernber Maaned, og selv da spillede Etikettespørgsmaal saa stor en

Rolle, at Aarel gik til Ende, uden at del' blev lagen fat paa Freds

forhanrllingome. Men Danmark var ikke uden Skyld heri, thi det

onskede nemlig ikke at begynde Forhandf ingerne, før Rendsborg

forl iget med Hertugen af Gottorp val' bragt til Udforelse. saa al det

var kommel i Besiddelse af hele Slesvig. Nodvendigheden heraf blev

saa meget større, som Hertugen af Gottorp forlangte al deltage i

Kongressen . Chrislian V havde i Maj Maaned opfordret Hertugen

til hur-tigst al forny Belehniugen af sin Del af Slesvig. Hertugens

Svar var saa imødekommende, navnlig i en Skrivelse af 25, Juli, al

Kongen der-i saae el Bevis for, al Hertugen frit havde givel sig ind

under dansk Lehnshøjhed. Men Sverige fik Hertugen til at p1'0 te

stere herimod under Henvisning ti], at de Danske havde sløjfet Fæst

ningsværkerne ved Tønning og Stapel holm og dermed ødelagt Fæst

ninger, der efter Hendsborgtraklalen skulde gives ham tilbage. Kon

gen forsvarede sig med, al han ikke kunde tilstede, al Ilerlugen val'

i Besiddelse af saadanne Fæstninger, fordi han »idag eller imorgen «

kunde føre en Politik, del' val' uheldig for den danske Stat, Derfo l'

maattø man berøve ham ethvert Middel til ved Sveriges Hjælp al sætte

sig Op mod den danske Krorie. I Overensstemmelse med denne Op

fattelse satte Kongen sig ved Paterit af 19. December 1676 i Besid

delse af den hertugelige Del af Slesvig i Troen paa, at Hørtugens

Forlangende om at blive repræsenteret paa Kongressen i Nijmwegen
vilde blive afvist.

Foreløbig var der for de krigsførende Magler ikke andet at gøre

end al ruste for at kunne møde enhver Eventualitet. Danmark var

samtidig henvist til at slutte sig til Brandenborg, da deres Interesse"

mødtes. Det førte til, at Traktaten, der var bleven afsluttet i Do

lieran 1675, blev fornyet i Kjøbenhavn den 23. December 1676, saa

at begge Magler lovede hinanden at holde sammen, saa længe Kri

gen varede, og at lade deres Sti-idakræfter virke i Forening. Lykke

des det en af Parterne al fordr-ive Fjenden og derved faa Frihed,

skulde den komme den anden Par-t til Hjælp. Danmark lovede med

sin Flaade at forh indrø Svenskerne i at sende Tropper til Pommern.
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De Tropper, der af den ene Part sendtes den anden til Hjælp, skulde
underholdes af Afsenderen, men have Fourage, frit Kvarter og Andel
i det Bytte, der blev gjort. Ingen af Parterne maatte slutte Fred,
Forbund eller Stilstand med Fjenden, før der var tilvejebragt en Fred,
som kunde sikre fuldstændig Ro. Ved hemmelige Artikler blev det
bestemt, at Hertugen af Gottorp skulde stilles paa samme Maade som
før Fredslutningerne i Roskilde og Kjøbenhavn. Begge Parter lovede
at hjælpe hinanden til at faa deres retmæssige Part af Bremen, og
Kongen lovede at understøtte Kurfyrsten, hvis dennes Land blevan·
greben af Kongen af Polen. Sluttede Holland eller en anden af de
forbundne Magter en separat Fred, eller hvis nogen af de forbundne
Magter ikke opfyldte de ved Traktaterne indgaaede Forpligtelser,
skulde der føres en ny Raadslagning om Maaden, hvorpaa Krigen
kunde føres til en lykkelig Afslutning. Traktaten ratificeredes den
23. Januar 1677.





Felttoget 1677.

.N P . Jensen : Den sknanske Krig, 15





Fortsættelse af Vinterfelttoget Skaane.

Vinteren 1676-77 blev saa stræng og varede saa længe, at
man i Mands Minde ikke havde oplevet noget lignende.

Fæstningerne i Skaane og Bleking, der var besatte af danske
Tropper, var foreløbigt overladte til sig selv dels paa Grund af Vin
terens Strænghed, men tillige fordi man var ude af Stand til at
komme dem til Hjælp, for Fodfolket fik Erstatning for de lidte Tab.

Landskrona havde en Besætning paa 4 Batailloner, 2 Rytter
regimenter, 1 Dragoru-egiment og 2 Artiller-ikompagnier. Oberst
Bibow, der den 5. December 1676, paa Grund af sine Fortjenester i
Slaget ved Lund, val' bleven forfremmet til Generalmajor, var bleven
ansat som Guvernør i Fæstningen med Oberst Georg Møller som
Kommandant. Men Besætningen val' saa svækket gennem Fægtnings
tab og Sygdom, at den i Januar Maaned kun talte 1421 Kombat
tanter og 1368 Syge af Fodfolket og Rytter-iet, og 186 Kombattanter
og 24 Syge af Artilleriet. Antallet af Døde gik i en enkelt Uge op
til 169. Bibow indberettede dette og tilføjede, at hvis Veji-liget ikke
blev bedre, maatte Besætningen gaa til Grunde, samt at Manglen paa
Offi~ere,' val' saa stor, at hvis man ikke sendte ham Forstærkning
fra Kjøbenhavn, var han ude af Stand til at udføre Kongens Tjeneste.

I Christianstad val' Oberst Ægidius Lytzow Kommandant. Be
sætningen val' undergaaet nogle Forandringer, saa at den bestod af
Langes sællandske Regiment, der ved Afgivelse kun talte 5 Kompag
nier, 1 Bataillon af det fynske Regiment under Oberst Fuchs, 1 af
Baudissins Regiment under Major Kriiger og 1 af Lytzows eget
Regiment, 3. jydske. Besætningen havde faaet en Tilgang af 2
Dragondetachementer, der kommanderedes henholdsvis af Oberstløjt
nant Knoblauch og Kaptajn Auerswaldt, og som var dannede af den
Del af Trops Dragon regiment, del' val' kommen tilbage fra Slaget

15$
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ved Fylle 131'0. Detachementerne afmarcherede fra Landskrona den

30. September 1676, Desuden havde Generalmajor Mr-erheim den 5.
December faael Befaling ril al r-ykke derhen fra Landskrona med 3
Hytterregimenter og el Dragonregiment. Han afmarcherede samme Dag,

men, rla han naaede frem Lil en Mil fra Møllet -od, fik han Efterretning

om at GI'ev Pentus de la Gardie stod med 4000 Mand ved Stoby og

havde besal Passel med 800 Mand. Foreløbig turde Meerheim derfor

ikke fortsrette Marchen ; han blev slauende og udsendte Patrouiller.
Men, da han gennem dem erfarede, . al Grev Pontus val' marcheret
Lil Lund, fortsatte han sin Marclie ug linnede den 12 , December
Chr-istianstad , hvor han nu Log Overkouuuundocn. IIan vat' su-ax

over-ladt til al handle paa egen Haa nd, thi som Folge af Fjendens

Operationer val' Forbindelsen med Kjøbenha VII O\'f't' Landskrona saa
usikker, al en Befaling, del' ufgik fra Hovedsturlou den 15. December',
flll'sl unaede Ch ristin nstud den 8 . .J a n uu l'.

Christiauopel ug Cat-lshu m u Skanse val' endnu værre stillede,
fUl'di (lp laa sau afsides og ikke havde II age II stor Bcsu-tn iug. I

Clu-istiunupcl VHt' Ohcrstlojtuant Valenlin Lytzow Fremdeles Komman

dant: Bosu-tni ngen talte 8 KOllipagniel' (2 af Langes, 4 af Wamstedts
ug 2 af Senucks Hegiment). r Carlshamn Skanse stod Kaptajn
Krurnsce rur-d 2 Korupugniei-,

Da Kongen fl'yglede fUl'" al Clu-istianopel ikke kunde holde sig,

opstillede han et Ræsouncmont pl'O el contra for at faa besvaret
Spørgsmaalet UIII , hvad det' burde gm'es med denne Plads, og han

kom til del Resultat, al del' val' 3 Grunde, rler Lalle fat', og 7, del'

Lalle imod al holde Fuistniugeu hosnt, Den 2. J a nuar blev dur af
sendt en Ordre til Konuua ndantcn, hvorefter han skulde hevru-o Fæst
ningen saa længe sum m uliglog derpaa sal vere Bose-tui ngl'n. Den

6. Februar befalede Kongen, at del' skulde afsendes Skibe for at

overføre Beso-tningen til Kjobenhavn - senere foru ndrr-rh-s de~ til,
al Besætningon skulde gaa til Christianstad - men Udforeleen maatte

opgives, fordi Skibene ikke kunde komme ud for Is . Men ingen af

disse Befalinger usaede Kommandanten, thi fra den 1. November
Val' Fu-stningcn blokeret af Borulerhrcre, og Forhindolsen søvrerts
havde Vinteren afbrudt,

Carl XI val', efter Eroln-i ngcn af Helsingborg, bleven stanende

ved Bælteberga til den 8. Januar ; saa hrød han op, sendte General

major Schønlehen med henved 500 Mand som Besætning til Lund

ug marcherede med Ilovcdstyrken over Tor-rløsa mod Christianstad.

Skønt del' val' given strrong Befaling til, al alle skulde blive ved

Afdelingerne under Marchen, strejfede ikke faa Befalingsmænd og
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Soldater om paa egen Haand. Det fandt sin Straf. Oberstlojtnant
Schwa nwedel, der hørte til Besætningen i Landskrona, havde faaet
Melding om, at Fjenden val ' brudt op og rykkede ud samme Dag.
Først stødte han paa en Løjtnant og 23 Mand, hvoraf han skød de
7 og fangede Resten. Den 10. Januar fangede han 11 Mand, og
den følgende Dag dræbte han 37 Infanterister og 6 Ryttere,

Den 12. Januar kom Carl XI til Væ, hvor han gjorde Holdt.
Det havde været hans Hensigt at gøre et Forsøg mod Christianstad.
fordi Frosten havde gjort Moserne omkring Fæstningen samt Helge
Aa tilgængelige. Men, da han kom til Kundskab 0111, at Besæt
Ilingen var bleven forstærket, vilde han, da hans højere Officerer
udtalte sig derimod, ikke foretage en Storm. Han besluttede derfor
at benytte Tiden til at skride ind overfor Snaphanerne.

Snaphaner-ne val' dragne paa Tog navnlig under Anførsel af
Svend Ei-landsen, Ubbe paa Frisholm og Nils Tidemand og udbredte
Skræk overalt. Fangerne, som de tog, blev, hvis det ikke Val' Offi
cerer, del' kunde betale Løsepenge, pinte til Dode paa den g1'lISomste
Maade. Samlede Svenskerne større Styrker for at gøre Jagt paa
dem, søgte de til de store Skove, hvor de overalt havde Smuthuller,
eller til Christianstad, Carlshamn Skanse eller Christianopel, hvis
Kommandanter, ifølge Regeringens Befaling, forsynede dem med
Vaaben og Ammunition' samt ydede dem Sikkerhed.

Carl XI havde, som omtalt, søgt at faa Snaphallerne til at
falde til Føje ved at udstede Bekendtgørelser. Da dette Skridt ikke
førte til Maalet, udsendte han nu Johannes Gyldenstjerna med 200
Ryttere og understøttet af Størstedelen af Ebbe Ulfeids og Grev
Pontus de la Garrlies Bønderhære for at dæmpe Bevægelsen.

Gyldenstjerna hrød op den 28. Januar. Han besluttede at be
gynde med Forsøg paa at bemægtige sig Christianopel og Cai-lsharnu

Skanse for at berøve Snaphanerne disse Tilflugtssteder.
Snaphanerne kom hurtigt til Kundskab om Gyldenstjernas

Opbrud og for at vise ham, hvor lidet de respekterede Carl XI's
Paabud, fangede et af deres Partier den 1. Februar Oberst Cronhjort,
en Major og 1 Løjtnant samt 7 Dragoner. Dragonerrie blev skudt,
men Officererne bragtes til Landskrona. Som Svar lod Gylclenstjerna
Snaphanen Bendix Clausen henrette og lægge paa 5 Stejler samt
to andre Snaphaner henrette.

Den 11. Februar ankom Gyldenstjerna med en Del af sin Styrke
foran Christianopel. Fæstningen blev cerneret, svære Kanoner og
Morterer førtes til fra Kalmar, og under Ledelse af Oberst TungelI
blev der anlagt Belejringsbatterier.
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Fæstningskom mandanten, Oberstløjtnant Valenlin Lytzow, havde
indledet en Brevvexling med Tungell angaaende Udleveringeu af en
Fange. TungelI svarede i el Brev af 12. Februar. Overbringeren
medbragte en levende Hind til - som der stod i Brevet - s Fr-u

Lytzows Diver-tissement eller til en god Stege , Brevet sluttede med
en Opfordring til Kommandanten om samme Dag, eller naar del
passede ham, al begive sig udenfOl' Porten til Hest, hvor Oberst
TungelI og en svensk Kavaler vilde indfinde sig for at tale med ham
paa Kavalers Æresord 1).

Kommaudenten efterkom denne Anmodning, ledsaget af 2 af
sine Kaptajner. Men han har aldrig villet give anden Oplysning
om den Samtale, der fandt Sted, end at de to Kaptajner kunde be
vidne, al del' ikke var foregaaet noget u tilbørligt. Sandsynligheden
taler dog for, at TungelI ved denne Lejlighed har søgt at overtale
Lytzow til at overgive Fæstningen. .

Beskydningen af Fæstningen begyndte den 18, Februar og fortsattes
de 2 paafølgende Dage med meget Eftertryk, saa at mange Bygninger,
deriblandt Bryggerie; Og Bageriet, blev ødelagte.

!\INlens dette passerede, val' Oberst Axel Wachtmeister med
henved 1700 bevæbnede Bonder sendt mod Carlshamn Skanse. Natten
til den 8 . Fe!mHU' gik han over Isen for at angribe den fra Søsiden
og bemægtige sig 2 'K rigssk ibe, del' laa indefrosne. Men Snaphanerne
havde itide unden-ettet Kommandanten, Kaptejn KI'UI11See, om Faren.
Han lod strax ise omkr-ing Skibene og hugge en brod Vaage, del'
dækkede Skansens Front ug laa under dens virksomste Ild. All
val' saaledes i-ede til at modtage Angrehet,

Wachtmeister rykkede frem, men hlev standset af Vaagen og
samtidig beskudt saa efter-trykkeligt fra Skansen og Krigsskibene, al
han ruistr-de henved Halvdelen af sin Styr-ke dels ved Fjendens Ild,
og dels ved al en stoi- Del omkom i Vaagen, Kaptajn Cia ns Schmidt
af Kongens Livregiment herømmes sær-ligt for den Tapperhed, hvor
iued han fOl'te Forsvaret, Med Resten af Styrken marcherede Wacht
meister dcrpaa til Clu-istia nopel. Undervejs stødte han paa el svensk
Parti, del' fortes af hans Broder, Admiral Hans Wachtmeister-, og i
Forening naaede de Clu-istianopøl den 20. Februar.

Efter Ankomslen af denne Forstærkning lilbød Gyldenstjerna
den 21. Februar Oberstlojtuant Lytzow en hæderlig Akkord. Da
Fu-stuingeu led Mangel paa Brændsel, Lunter og Ammunition, da
den ikke kunde vente Undsætning, og, da Borgerne nægtede al

l) J. S. Oktober 1677. 471.
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])rygge og bage for Soldaterne, gik Lytzow ind paa Tilbudet. Den
22. Februar blev der sluttet en Overenskomst. Besætningen fik fri
Afrnarche med alle Ærestegn og Ret til at medtage 4 Kanoner. Den
skulde konvojeres ad den nærmeste Vej til Sjælland. Det øvrige
Krigsmateriel skulde efterlades i Fæstningen, og 2 Krigsskibe, som
laa indefrosne paa Rheden, skulde udleveres til Svenskerne.

Saasnart Cheferne for de 2 danske Krigsskibe fik Efterretning
Dm Kapitulationen, isede de deres Skibe ud og sejlede bort. Det gav
Anledning til, at Svenskerne erklærede Overenskomsten for brudt fra
dansk Side og lod det gaa ud over Besætningen. Istedenfor at kon 
vejere den til Sjælland, transportedes den til den norske Grændse,
men Størstedelen omkom undervejs. 70 Snaphaner, som fandtes i
Fæstningen ved dens Overgivelse, hlev strax henrettede.

Da Oberstløjtnant Lytzow kom tilbage til Danmark, blev han
stillet for en Krigsret, der den 26. Oktober 1677 dømte ham til Døden
med Sværdet, fordi han havde indladt sig paa Samkvem med Fjenden,
og fordi han, ved at indgaa Fcrpligtelser med Hensyn til de 2 Krigs
skibe, over hvilke han ikke havde nogen Befalingsret, havde været
Aarsag til, at Overenskomsten blev brudt. Kongen lod dog Naade
gaa for Ret, saa at Lytzow blev straffet med simpel Afsked.

Efterat Gyldenstjerria var bleven Herre over Christianopel, togede
han mod Carlshamn Skanse.

Kaptajn Krumsee fik i Løbet af den 1. Marts Efterretning om,
at Christianopal havde dagtinget. Han maatte derfor forberede sig
paa, at Toureri kom til ham, men del' blev ikke levnet ham megen
Tid, thi Svenskerne ankom samme Eftermiddag og blokerede strax
Skansen. Derpas byggede de Belejringsbatterier og aabnede Ilden,
Denne var meget voldsom og anrettede stor Skade, fordi Besætningen
manglede bombesikre Rum. En enkelt Bombe dræbte saaledes 30
Mand. Kaptajn Krumsee blev derfor nødt til at gaa ind paa en
Overenskomst, som afsluttedes den 8. Marts. Besætningen fik fri
Afmarche med alle Ærestegn samt 4 Dobbelthager og skulde kon
vejeres til Helsingborg for derfra at overføres til Helsingør. Men,
skønt der hverken fra Kommandantens eller Besætningens Side skete
noget, der kunde tjene som Undskyldning derfor, brød Svenskerne
ogsaa denne Overenskomst og lod Besætningen marchere til Røraas
i Norge, hvor den ankom den 7. Juni. Skønt den ved Overgivelsen
talte henved 150 Mand, var den nu svundet ind til 9 Officerer, 11
Underofficerer og 37 Mand, Efter Tilbagekomsten blev det befalet,
at Krumsees og de ham undergivne Officerers Forhold ved Skansens



232
•

Overgivelse skulde underkastes en retslig Undersugelse. Dommen
faldt den 2, Oktober ; den frifandt dem a lle.J ]

Gennem Snaphaner havde Genei-al Mecrheiru faaet Eftel'l'ctning
om, at Carlshamn Skanse val' truet. Han sendte strax en Styrke til
Undsætning, men den ankom først Natten, eftarat Overgivelsen havde'
fundet Sted. Den ovei-rumplede de svenske Vagtposter og kastede
dem tilbage mod Carlshamn, hval' de svenske Tropper laa i den
dybeste Søvn. Men Oberst Axel Wachtmeister del' kommanderede 1"01'

posterne, satte sig su-ax til Hest, og selvfemte værgede han sig, indtil
Svenskerne kom under Vaaben og tvang Ile danske Tropper til at.
soge tilbage til Christianstad.

Efterat være kommen i Besiddelse af Christinnopel og Carlshamn
Skanse drog Johannes Gyldenstjema fl'a øst \IIoc1 Vest, til hun nuucde
Engelholm. Overall, hvor hun kom hen, samlede hun alle Munds
personer pall OVCI' 15 Aili' sognevis og lod dem underskrive en skriftlig
Forpligtelse, hvor-ved de loved e :

1. Al benytte de Vaaben, man lod dem beholde, til al udrydde
alle Snnpha ner og til Fursvar fol' Svenskerne,

2. at istandsrette alle de af de Danske adelagte Broer og Veje,
3, ikke at huse Snaphaner, og, hvis dette alligevel skete og

førte til, at nogen svensk Mand led Skade paa Gods eller Liv, da
at udrede for hvert Sogn 1000 Rigsdaler og finde sig i, at hver
tiende Mand blev hængt,

4, at betale de Skalter og præstere de Leverancer, dPI' blev
paalagte af Carl XI saml.

5, at afholde sig fra enhver Sammonsviurgelso mod Kongen
samt fra Samkvem med Fjenden og tjene Sveriges Krone tro og
lydig,Z)

Ved en anden Bekendtgørelse, udstedt af Gyldenstjerna, blev
del' endvidere lovet enhvei-, dCI' opbragte en Snaphane, død eller
levende, dennes Ejendele samt 10 Rigsdaler Sølv.

FOl' al dømme Snaphanerne oprettedes en sU'l'lig Domstol, he
staaende af Rigsraad Ebbe Ulfeld, Hofmarskal Rosenhane. nogle
Officerer' og 3 Bønder,

Midt i Apr-il Maaned vendte Gyldenstjerna tilbage til Kongen,
der udtalte sin Tilfredshed med, hvad han havde udrettet. Men
man kom snart til Overbevisningen, om, at Snaphaneriet stadigt tio
rerede, Jo flere af dem man henreltede og stejlede, jo større Til
slutning fandt de, og desto gl'usommcl'e blev deres Optræden mod de

') I, S. Oktober 1677. 637. ') Stehn Jacobsen. 97.
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svenske Soldaler. del' faldt i deres Hænder. Kongen skrev derfor i
Maj, at Snaphanerne »grasserede« værre end nogensinde, og Ebbe
Ulfeld ombyttede derfor sit Dommerembede med Kommandoen over
1000 bevæbnede Bønder, der sendtes ud for at bekæmpe dem.

Under disse Begivenheder var Carl XI bleven ved Hæren i Væ.
Da en Del af hans Tropper val' sendte tilbage for at reorganiseres,
var han ikke stærk nok til at kunne begynde paa en Belejring af
Christianstad. Han maatte derfor nøjes med at blokere Fæstningen
fra Vest, men derved heholdt General Meerheim fri Forbindelse med
Bleking. Nogle af Kongens Generaler tilraadede, at man skulde
opstemme Helgeaa, saa at Christianstad, ved at blive sat under Vand,
hlev nødt til at overgive sig uden Kamp. Kongen gik ind derpaa,
saa at Oberst Dahlberg i Begyndelsen af Februar fik Befaling til at
opføre en Dæmning. Skønt Obersten gjorde opmærksom paa, at han
ikke troede, at det vilde fore til et Resultat, blev han den 3. Februar
sendt til Åhus med 200 Ryttere og 700 Infanter-ister for at anlægge
en Skanse, der kunde dække Arbejderne paa Dæmningen, og derpaa
opføre denne. Man pælede store Træer ned i Aaen, og det syntes,
som om det trods Dahlbergs Tvivl dog skulde lykkes at faa tilveje
hragt en Dæmning; men, da denne næsten var færdig, tog Strømmen
<len og førte den ud i Havet. Dahlberg blev syg, og Generalmajor
Stahl fik Befaling til at forisætte Arbejdet. Han gjorde et nyt Forsøg,
men ogsaa det mislykkedes.

Generalmajor- Meerheim ønskede al kaste Svenskerne tilbage>
lil Smaaland. Han anmodede derfor om al blive forstærket med
1500 Ryttere. Den 19. Februar svarede man ham fra Kjøhenhavu,
at hans Anmodning ikke kunde efterkommes, dels fordi Rytterregi
menterne endnu ikke havde faael Erstatning for det lidte Tab, men
tillige fordi del' var Brug for Rytteriet andensleds. Desuden frygtede
man for, at Fjenden vilde faa Efterretning om en saadan Forstær-k
ning og samle Tropper, saa at Angrebet vilde blive for dristigt.
Meerheim nøjedes derfor med at udsende Fourageringskommandoer.
men Udbytiet var ikke storl, thi Regimentscheferne klagede over, at
Rytteriet maatle gaa til Grunde af Mangel paa Fourage. Christoffer
Lindenow, der var sendt til Christianstad som Civilguvernør-, be
kræftede delte ved den 21. Februar at indberette til Regeringen, at
det vilde blive nødvendigt at lrække Rytteriet tilbage. Han tilføjede,
at hvis Meerheim kaldles bort, burde Kommandanten, Oberst Ægidius
Lytzow, følge med, da han var ilde lidt og ikke tilstrækkelig tjenst
ivrig, Den 24. s. 1\'1. svarede Regeringen, at Generalmajor Meerheirn
maatte forlade Christianstad med Rytteriet, hvis han var sikker paa,
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at Fæstningen kunde forsvares med 1500 ~rand Infanteri, 140 Ryttere
og 60 Dragoner. Trak han sig tilbage, skulde han gaa til Lands
krona og undervejs gØl'e den størst mulige Skade. Han skulde
saaledes »eu passant« afbrænde »Vm eller Lunch og kaputei-e de
svenske Syge og Saarede, han fandt i Kvartererne.

Da Meerheim fik denne Befaling, kunde han ikke komme til
bage, thi, efterat Christianopel og Carlshamn Skanse val' faldne, val '
Carl XI bleven forstærket med de TI'OPPCl', del' havde været deta
cherede til Bleking. At gaa forbi med cle 1000 Mand, Meerheims
Rytteri talte, vilde derfor være den visse Undergang. Han maatte
altsaa blive, uagtet Forholdene i Christianstad havde forværret sig,
Den 15. Marts indberettede saaledes Lindenow, al Rytteriet truede
med at revoltere, hvis del ikke fik Fourage, og al det - efter Meer
heirus Udtalelse - var Oberst Gotfried Ra uch, dCI' stod bag Kom
plottot. Ha n tilføjede, al Meerheim ikke kunde bryde Blokeringen ,
derfor niuutte Fæstningen undsættes, thi, skrev han, »Bønderne bliver
allevegne paa Landel saa intimiderede af de Svenske af den haarde
Medfart, do viser imorl dem med Halshugning og Stejler, saa al vi
snart ikke mere kan have nogen Tjeneste af dem; del siges selv, at
Gøngerue nu ogsaa begynder at gøre sig gale.« Kongen svarede
den 23. Marts, at han snart vilde komme til Uudsætning.



Felttogsplaner og Rustninger.

Carl XI havde af Sundhedshensyn forlagt sit Hovedkvarter fra
Væ til Aasum, og her traf Kongen Bestemmelser for det forestaaende
Felttog.

Det blev besluttet, at Flaaden skulde løbe ud saa tidligt som
muligt og angribe den danske Flaade, inden denne kunde blive for
øget med hollandske Krigsskibe. Stades tapre Forsvarer, Feltmarskal
Henrik Horn, skulde være Flaadens Øverstkommanderende. Da
Horn var ligesaa ukyndig med Hensyn til Flaadens Anvendelse som
Creutz, bad han sig fritagen for den ham tiltænkte Ære. Men det
hjalp ikke, og den 3. April fik han en Instrux. Efte,' den skulde
han først slaa den danske Flaade og derpaa sejle til Pommern for
at raadslaa med Grev Kønigsmark om Maaden, hvorpaa Stettin og
Stralsund bedst kunde undsættes. Samtidig befalede Kongen, at
Admiral Erik Sjøhlad skulde med den Eskadre, der laa ved Gøteborg,
sejle til Sundet for at forene sig med den svenske Hovedflaade,

Ogsaa ad anden Vej ha abede Kongen at komme sine haardt
betrængte Tropper i Pommern til Hjælp.

Del' var bleven sluttet et Forbund mellem Frankrig og den
polske Konge, Johan Sobiesky. Efter Frankrigs Tilskyndelse skulde
dette tiltrædes af Sverige, som derved fik fri Raadighed over
de Regimenter, der stod i Estland, .Lifland og Ingermanland. Disse
skulde da i Forening med en polsk Hær rykke frem til Angreb paa
Preussen for gennem denne Diversion at skaffe Tropperne i Pom
mern Luft.

Men Planens Udførelse var ikke mindst betinget af, at de for
nødne Pengemidler var til Stede, og her val' den Vanskelighed, Carl XI
stadig maatte kæmpe med. Indtægterne formindskedes bestandig,
medens Udgifterne uafbrudt voxede. Da det manglende Beløb ikke
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kunde helt dækkes ved Laan, blev det nedvendigt paa Tid at ophøre
med at betale Gager til Emhedsmændene og Lønninger, Subsidierne
gik vel nogenlunde regelmæssigt ind, meu med dem kunde kun Halv
delen af Udgifter-ne til l-hel' og Flaade dækkes, thi Kongen vilde op
tage Krigen med Kraft, og derfor vilde han forøge l-læren, Af denne
Grund blev der foretagen 2 Udskrivn ingei-, en or-dinær paa ,1000
Mand og en extraordinær- paa 6365 Mand, Desuden hvervedes, saa
at Antallet af Rekruter, del' i Felttoget 1677 sendtes Lil Skaa ne, ialt
gik op til 15,000 Mand. Tillige søgte Kongen at forøge Hæren ad
Frivillighedens Vej ved at minde Adelen om PIiglerne mod Fædre
landet, idet hall samtidig heil viste til, ut hun selv som Rigets første
Adelsmand gav Exemplet,

I hele Kungens Optræden val' del' foreganet en Forandring, del'
skyldtes Slaget ved Lund, Feuquieres fi-emluevcde i sine Indboret
ninger ikke alene Kongens Tapper-hed og Udholdenhed, men han
urltalte tillige, at. Kongens Omdømme i Statssager VaJ' bleven sikrere,
og aL hun i sin Natur havde fundet en almindelig Regel, som han
tilhcmpede paa alt. Den bestod i, »at han bestandig bestemte sig
lur det, del' syntes ham at være størst og forbundet med mest
Hæder«,l)

I Nijmwegen VUl' man endelig kommen saa vid L, at Magterno
den 3, Marts 1677 overgav deres Forslag i Mreglerens Hænder.
Hertugen af Harmover havde i al Hemmelighed fremsal Forslag om
pt Forlig mellem Danmark og Sverige; men, skønt det val' anbefalet
af Frankr-ig, vilde Carl XI ikke gaa ind derpaa. Omvendt mod
virkede Frankrig et Forsøg, del' blev gjort fra svensk Side paa at
komme til Forstaaelse med Holland. Denne MagL val' ikke utilbøjelig'
til at slutte Fred, men da indu-af del' Begivenheder, del' fornurh-ede

dens Stilling.
Frankrig aahnede Felttoget 1677 i Marts med ufgjOl't Held,

Vauban stormede den 20, Marts Valenciennes ved hejlys Dag, Derpaa
belejrede den franske Hæl' St. Orner og Cambrai. Sidstnævnte Fæst
ning faldt den 4, April. Prinsen af Oranien rykkede vel frem for
at undsætte St. Orner; men Franskmændene gik imod ham og tvang
ham den IO, April efter en blodig Kamp til at trække sig tilbage,
og det førte til, at St. Orner maatte overgive sig til Franskmændeno.
Hollænderne begyndte derfor paany at frygLe for, at Ludvig XIV
skulde vinde for stal' Indflydelse, og det gav Krigspartiet Overhaand ,

Dermed var Krigens Fortsættelse fra alle Sider given.

l) Cnrlson. 5~6.
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Det var Frankrigs Ønske, at Carl XI skulde føre en svensk
Hær til Pommern og tage Kommandoen over den. Planen tiltalte
Kongen i høj Grad, og han bestemte, at Feltmarskal Helmfaldt i
saa Fald skulde forsvare Skaane med en Hæl' paa 6000 Mand.
Nogen endelig Bestemmelse kunde der dog ikke træffes, føl' Kongen
modtog de Forstærkninger, der dels var paa Marchen og dels under
Organisation. Men den danske Hær krydsede disse Planer.

Da de danske Infanteriregimenter, del' havde deltaget i Slaget
ved Lund, tildels var ødelagte, var det vanskeligt at faa dem reOl'ga·
niseret. Den 17. Juli 1676 var del' bleven udskreven en Fodknægt
af hvert 140 Tønder Hartkorn til at være rede til at møde til Mikkels
dag, og iDecembel' 1676 blev der udskreven 1 Mand for hver 70
Tønder Hartkorn, ialt henved 5000 Mand. Da man desuagtet ikke
kunde dække Manglerne, foretoges en ny Udskrivning den 25. Januar
1677, og Gyldenlove fik. Befaling til at sende 12-1400 -dygtige
Knægte e til Danmark. Desuden blev der foretagen Hverving overalt
i Ind- og Udlandet, men den gav kun ringe Udbytte, rimeligvis fordi
man manglede Penge. Da man ikke kunde faa det Mandskab,
der behøvedes, blev det nødyendigt at opløse Hertugen af Croys,
Obersterne Schønfeldts og Stuarts, samt at reducere Brerners og v.
Dedens Regimenter. Det Personale, som man indvandt derved, for
deltes til de 5 gamle hvervede Regimenter, der samtidig fik Navn af
Regimei- af det kongelige lIus. Prins Frederik blev Chef for Weyhers
og Prins Christian Chef for Warnstedts tidligere Regimenter. Her
tugen af Croy samt Obersterne Stuart og Schønf'eldt skulde have nye
hvervede Regimenter, men det blev senere forandret til, at del' skulde
hverves 2 nye Regimenter under Obersterne Stuart og Elnberger
samt en hvervet Bataillon under Major Plønnies. Gyldenløve saae
sig kun istand til at alsrive 900 Soldater, og de fordeltes med 400
Mand til Kongens Livregiment, 206 Mand til 2. sja-llandske natio
nale Regiment, og Resten til Dronningens Li vregiment og Prins
Frederiks Regiment,

Af de nationale Regimenter blev 2. sjællandske, 2. fynske 
hvilket optog 1. fy~ske - 3. og 4. jydske samt det slesvigske
(plønske) Regiment kornpletterede mel! udskrevet Mandskab, men de
øvrige nationale Regimenter fik tildelt hvervet Mandskab. Det olden 
borgske Regiment blev reduceret, og dets Chef, Oberst Ellbrecht, af
skediget og ombyttet med Oberst Vogt .

For at komplettere de nationale Rytterregimenter maatte hver
RyLlergaard stille en RyLLer eller betale 40 Rigsdaler. De 16 exi
sterende RyLLerregimenter bevaredes, og Dragonerne forøgedes med et
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fjerde Regiment under Oberst Christian Juel Rysensten. Det mang
lende Mandskab skulde søges tilvejebragt ved Hverving. 1)

Den 24 . Januar 1677 ·f~stsattes den planmæssige Styrke for de
forskellige Vaaben. Staben ved et Infanteri-, Rytter. eller Dragon.
regiment kom til at tælle 11 Hoveder. Et Infanteriregiment skulde
bestaa af 1 Kaptajn, 1 Løjtnant, 1 Fændrik, 10 Underofficerer, 6
Grenaderer, 10 Gefrejtere, 3 Tambourer og 116 Menige, ialt 148
Hoveder. Et Kompagni Ryttere skulde tælle 1 Ritmester, 1 Løjt
nant, 1 Kornet, 5 Underofficerer, 3 Trompetere, 2 Haandværkere og
71 Ryttere, ia lt 84 Hoveder. Et Dragonregiment havde samme
Officersbesætning som et Rytterkompagni, men 10 Underofficerer, 3
Tambourer, 1 Haandværker, 10 Gefrejtere og 55 Dragoner, ia lt 82
Hoveder. Men man var ikke istand til at bringe Afdelingerne op
paa fuld Kr-igsstyrke, saa at man kan gaa ud fra, at der ved Felt
togets Begyndelse havdes en Gennemsnitsstyrke af 1600 Mand Ioi- et
Infanleriregiment, 'lOO Mand ved et Rytter- og 300 Mand ved et
Dragon regiment 2).

Vanskelighederne ved Rekruteringen laa i Pengemangel. Et
Infanteriregiment, et Rytterregiment og et Dragonregiment kostede
henholdsvis 4702*, 3619 og 2719t Rigsdaler mannedlig.
Den maanedlige Udgift til Hæren beløb sig til. 186 ,27,t Rigsdaler.
Deraf paaregnede man gennem Subsidier og Kon-

tl,ibutioner., 156,668
Der manglede a ltsaa . .. 29,608 Rigsdaler',

og desuden gik hverken Subsidier eller Kontributioner ind i rette Tid.
Umiddelbart efter Slaget ved Lund skrev Kongen et Brev til

IIertugen af Pløn, men det blev først afsendt den 9. December tillige
med et Brev fra Genera la uditør- Mejer, I delle blev Hertugen an modet.
om at yde sin Støtte ved Hvervingen og Indkvarleringen i Hertug
dommerne, Han svarede den 14. December fra Reinfeld, at han
takkede Gud, fordi Kongen var bleven reddet af de mangfoldige Farer
under Slaget ved Lund, saa at han aller sund og rask val' kommen
til Kjøbenhavn. Hertugen lovede efte I' bedste Evne at efterkomrne
Kongens Anmodning, men skulde det lykkes, maatte han have en
Autorisation overfor Officerer-ne for at faa dem til at gøre Gavn . IIa n
havde dristet sig til at kalde Generalmajor Walter, der val' kaldt til
Kjøbenhavn, tilbage, for al han kunde visitere Kvartererne. Hvad

') Oplysning om Organisationen findes i U. S. Oktober-December lG7G.
1644 - 1678.

~) U. S. Februar 1677. 249 og 250 samt 1. S. Marts 1677. 85.
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Hvervingen angik, da vilde den have sin store Vanskelighed. Han
bad Gud tilgive dem, der havde bragt Kongen i :tunødvendige Vidt
løftighederc med de brunsvigske Hertuger, fordi man nu kunde trænge
til deres Hjælp, men for at opnaa det maatte man slutte en Traktat.
Han vilde gerne bidrage dertil, men maatte have en Instruktion.
Naar Kongen vilde lade Erobringen af Bremen fare - a : opgive al
faa nogen Del af det erobrede Bremen, thi det var Spørgsmaalet
herom, der havde fremkaldt Forviklingerne - nærede han ingen
Tvivl om, at Hertugerne vilde stille nogle tusinde Mand til Kongens
Raadighed.

Som Følge af denne Skrivelse blev Hertugen anmodet om at
begive sig til Celle for at indlede Underhandlinger. Den 9. Januar
1677 indberettede han fra denne By, at Hertugerne af Brunsvig
Lyneborg var villige til at efterkomme Kongens Ønsker, naar Kongen
vilde give Afkald paa at faa nqgen Del af Bremen eller Verden.
Men, da Kongen ikke vilde gaa ind derpaa, førte disse Underhand·
linger ikke til noget Resultat.

Samtidig var der indledet andre Underhandlinger for al faa
Hæren forøget med fremmede Tropper, og, da dette lykkedes, maa der
maaske deri søges Grunden til, at den danske Regering ikke vilde
gaa ind paa Hertugerne af Brunsvigs Forlangender.

Kurfyrsten af Brandenborg gav sanledes Tilladelse til, at Oberst
Grev Lehndorff, der tjenle i hans Hær, maatte for dansk Regning
hverve et Infanteriregiment i hans Stater. Desuden lovede Kurfyrsten
at sende en Del af de kejserlige Hjælpetropper, der havde kæmpet
under ham i 1676, til Skaane.

General Baudissin var bieven sendt til Biskoppen af Mynster
og fik slutlet en Overenskomst, hvorefter Biskoppen forpligtede sig
til at udleje Danmark en Troppestyrke paa 3500 Mand Fodfolk, 300
Ryttere, 200 Dragoner og 60 Artilleribetjente. De skulde være fær
dige i April Maaned, og Danmark skulde afholde alle Udgifter ved
deres Underhold.

En lignende Overenskomst blev sluttet med Landgrevinden af
Hessen, der forpligtede sig til at stille et Infanteri- og et Rytterregi
ment til Danmarks Raadighed .

Organisationen af de danske Afdelinger var imidlertid bleven
fortsat, saa at de ved Begyndelsen af Maj var kompletterede, saa
godt det Iod sig gøre. Hærens Infanteri talte: De 5 Regimenter af
det kongelige Hus, 1. og 2. sjællandske Regiment, 2. fynske Regi
ment, de 4 jydske Regimenter, det slesvigske (tidligere plønske), det
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holstenske og det oldenborgske Regiment 1) samt General Baudis
sins og Oberst Schønbergs Regimenter. Oberster-ne Brerners og Lut
kens Regimenter var blevne reducerede til kun at tælle en Bata illon

paa henholdsvis 4 og 6 Kompagnier, og desuden var der hvervet en
Garnisonsbataillon under Major Plørmies.

Rytteriet talte de tidligere 16 Regimenter, og Dragonerne for
øgedes med Regi men tet u nder Oberst Juel Rysensten.

Artilleriet var bleven formeret i:

Et Haandværkerkompagni paa

Tl'e Artillerikompagnier-, hvert paa
Et Fyrværkerkompagni paa

og tre Pionerkompagn ier, hvert paa

Hærens Styrke udgjorde:

Fudfolket
Hytteriet .

DI'ugon eru c
Ai-rillet-i og Pionerer

laIt .

119 Mand.

H9

66
106

27,200 Mand,

6,400
1,200

700

35 ,500 Mand,

Af Fodfolket skulde de 5 Regimenter af det kongelige Hus

hvert rykke ud med 2 Batailloner og beholde 1 Bataillon som Be
sætningstropper. De øvrige 9 Regimenter paa 12 Kompagnier rykkede
ud med 1 Bataillon og beholdt 2 Batailloner som Besætningstropper.
Af de resterende Infanteriafdelinger deltog kun Oberst Langes Regi

ment i Felttoget; de øvrige henyttedes som Besætninger.
Alle Rytter- og Dragonregimenter skulde deltage i Felttoget med

Undtagelse af det slesvigske Rytterregiment, som blev holdt tilbage

i Holsten.
Den Kommission, der var bleven nedsat for at reorganisere

Hæren, havde tillige det Hverv at foreslaa en Felttogsplan. Men
den Plan, der foreligger, er kun underskreven af Kommissionens

Præses, Generalløjtnant F. Areustorff', og er derfor alene et Udtryk
for hans Anskuelser.

Planen er affattet i 2,.1: Punkter. Deri omtales først Fæstnin

gerne. Christianopel burde rømmes, Carlshamn Skanse om m uligt
holdes, og Christianstad, Landskrona og Kronborg forsynes med

Mandskab og Proviant. I Kjøbenhavn kunde man gøre Regning paa
Borgerne, og derfor kunde den nøjes med en mindre Besætning, men

') 1. sjællandske, holstenske og oldenborgske talte kun G Kompagnier.
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der maatte træffes særlige Foranstaltninger, hvis Vandene lagde til.
Hverken Holsten eller Jylland var truet af nogen Fare. For at for
øge Hæren vilde det være godt, om man kunde faa Auxiliærtropper.
Hvad Operationerne i Skaane angik, da kunde man ikke træffe Be
stemmelser derom, før man saae Resultaterne af Hvervingerne, men
jo hurtigere og stærkere Kongen kunde komme i Marken, jo bedre
vilde det være. Flaaden burde gøres saa stærk som muligt. Uden
særlig Motivering - denne maa vel søges i Ønsket om at faa Kom
mandoposterne godt besat - foreslog Arenstorff, at Generalmajor Sand
bergs Sag burde undersøges, og at det samme burde ske overfor General
major Duncan og Oberst Schønfeldt, naar de blev udløste af Krigs
fangenskabet. Ligeledes burde der rejses Sag mod Admiral Markvor
Rodsten, naar Gyldenløve sendte de fornødne Oplysninger. Arenstorff
endte med at forlange, at Infanteristyrken skulde bringes op paa
25,652 Mand, fordelt paa 240 Kompagnier, hvoraf Halvdelen skulde
benyttes som Operationshær og den anden Halvdel som Besætnings
tropper.

Da denne Plan ikke vandt Kongens Bifald, udarbejdede han
selv en anden:

»Fornemmelig skal Fæstningerne her, nemlig Kjøbenhavn,
Kronborg osv. og i Holsten Wismar, Gliicksladt, Friederichsort,
Rendsborg, i Norge Frederiksstad, Frederikshald, Christiania, Bergen ,
Trondhjem især, ogsaa de andre smaa Fæstninger være vel forsynede.
Flaaden skal hurtig gøres færdig for at gaa til Østersøen og derpaa
til Nordsøen . Den første skal sekundere Gulland og undsætte Chri
stianstad, have Agt paa Fjendens Kontenance, inkommodere de svenske
Kyster, mkornrnodere Øerne Øland m. m. og snart her snart der
gøre Alarm. Den norske Flaade skal holde den (svenske) indespærret
i Geteborg og flittig krydse ved Mar-strand, Varberg og Halmstad,
gøre Alarm samt sekundere Gyldenløves Intensioner. I Skaane skal
man først sekundere Christianstad, naar vi faar Hæren samlet. Hvis
Fjenden, hvad det maa antages, modsætter sig, gaar vi med al Cir
kumspektion imod ham, og, hvis Gud giver Lykke, saa at vi staar
DS imod ham, gaar vi til Halmstad, saasnar-t Christianstad er sou
lageret, for at se, hvad der er at gøre, enten at gaa ind i Sverige
eller attakere Stedet ('J : Halmstad). Naar vi Iaar Hjælp af de kej
serlige Tropper, kan vi sende et Detachement til Norge. Vore Vinter
eller Høstkvarterer maa tages ved Malmø eller Helsingborg, og de
maa forskanses paa bedste Maade. - I Norge ku nde der bedst ageres
ved at gaa ind med Hæren i Fjendens Land, ruinere Grændserne og
træffe alle Forberedelser med Skibene og med amm unition de guerre

N P. Jensen: Den sknnnske Kri~. 16
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et de bouehe . Imidler-tid kunde man enten blokere eller angribe
Marstraud, indtil Forstærkningen paa 4000 Mand kommer, og da
lægge sig for Geteborg og der forskanse sig efter Rysenstens Plan c.

Generalauditør, Krigsraad Mejer havde udarbejdet en tredie Plan.
Ogsaa han begyndte med at sørge for Fæstningsbesætningerne i Dan 
mark. Til Operationerne i Skaane vilde han anvende 5,200 Ryttere,
1500 Dragoner og 10,000 Mand Fodfolk foruden en Reserve af
Hjælpetropperne. Man skulde forskanse og forsyne Landskrona.
Christianstad skulde »sukkurderes e . og en Kommunikationspost op
rettes mellem Landskrona og Christianstad . Mødte Fjenden med lige
saa stor Styrke som vi, skulde man enten »tardere« ham og søge al
»retardere « ham ved at afskære ham al Tilførsel af Levnetsmidler

samt postere sig fordelagtigt overfor ham, eller, hvis der viste sig
stor »apparenee« eller Fordel, vove et Slag med ham . Uvis Fjenden
ikke viste sig, og man fik 4-5 Ugel's frie Hænder, burde Malrno
eller Halmstad angribes med Kraft. - Det flade Land i Skaane, del'
ikke dækkedes af Landskrona, burde ruineres, saa at Fjenden ikke
kunde subsistere, og Bønderne flyttes over til Sjælland.

Flaadens mi ndre Operationer : burde tilsigte at holde Farvandet,
fl·it til Jylland, Norge, Lubeck, Kiel og Wismar samt til et Angreb
paa Bygen . De store Operationer skulde gaa ud paa et Søslag samt
paa Forsvaret af Gulland.

I Norge burde man søndenfjelds operel'e med 8000 Mand og
enten angribe Bohus eller Ma rstt-and eller ogsaa forurolige Vester
gøtland. Nordenfjelds skulde man sende 2500 Mand til .Jæmleland
og Hærjedalen for »at agere eller defendere«. Defensionsskibene
skulde holde Kysterne rene.

Der burde ikke søges Vinlerkvarter i Skaa ne, fordi Fjenden paa
den Aarstid altid kunde angribe med en Uær. Naar Landskrona
og Christianstad var sikrede, burde Hæren gan tilbage til Danmark 1).

I Mejers Plan sporedes der i alt Fald noget af en Vilje. Men
hans Forslag om at ruinere det Land, man vilde erobre, og at flytte
dets tro Befolkning til Sjælland, var at modarbejde Kongens Inter
esser. Desuden glemte han, at ruinerede man Landet for Fjenden,
berøvede man ogsaa sig selv Subsistensmidlerne.

Foreløbig nøjedes man dog med Planerne, thi der blev ikke
tagen nogen Beslutning.

Generalløjtnant Rysenslen var den 25. Februar kaldet til Kjø
benhavn, fordi Kongen ønskede at benytte ham i Skaane. Gylden -

') De il Felttogsplaner findes i Manuskript I. Nr. 5, 13 og 14/1677.
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løve skrev om ham: »Jeg haaber og ønsker, at han vil gere Deres
Majestæt god Nytte i det forestaaende Felttog. Infanteriet og Ka
nonerne er efter min Mening hans stærke Side, desuden forstaar han
godt at omforme Terrænet, hvad Deres Majestæt ved bedre, end jeg
kan fortælle« l).

Den 7. April fik Rysensten Befaling til at kommandere Infan
teriet ved den skaanske IIær samt have Inspektionen over Artilleriet
og Pionererne.

For at træffe Bestemmelser om Operationerne i Norge afholdtes
der den 27. April et Statsraad, til hvilket Rysensten var tilkaldt.
Gyldenløve havde den 20. Januar foreslaaet, at den norske IIær
skulde operere paa Stockholm. Rysensten men te, at den burde for
berede et Angreb paa Marstrand, samtidig med at den danske Hær
opererede i Skaane, og denne skulde, hvis Operationerne lykkedes,
gaa mod Kairnar. Flaaden burde gøre en Diversion i den botniske
Bugt. Vilde man gribe Offensiven i Norge, burde den norske Hær
forøges med et dansk Korps, der skulde samles ved Aalborg, og der
paa angribe Gøteborg og Bohus. Vilde man derimod holde sig paa
Defensiven i Norge, kunde der afsendes en Styrke paa 4-5000 Mand
til Danmark for at forstærke Operationshæren i Skaane. Resultatet
af Forhandlingerne i Statsraadet blev, at man fulgte Herman Mejers
Plan, saa at Gyldenløve blev instrueret om, at han med sin Hoved
styrke skulde angribe Bohus og Værrneland og med en mindre
Styrke gøre et Indfald i .færnteland.

Til Forberedelserne hørte ogsaa, at man fik de højere Kom
mandoposter i Hæren besat. Kongen beskæftigede sig særl igt med
denne Sag, og i Krigskollegiets Manuskript Nr . 12 /1677 findes »en
Memorial om atschilligt Militsen vedkommende af Hans Majestæt
opteignøt«. I denne angives en Sammensætning af Generalitetet.
Som Feltmarskal anføres med et NB . sPudewila eller Luveni e , som
Generalfelttøjmester ' Uffein e, som General af Infanteriet ' v. d. Goltzc
og som Træfningskommandør , Da lwig c. Det var alle fremmede
Officerer, med hvem der maa have været indledet Underhandlinger,
men, inden disse var afsluttede, var allerede Felttoget i Skaane indledet.

l) r. s. Marts 1677.

16"



Operationerne Skaane.

At man fra dansk Side ønskede at begynde med en Generobring
af Helsingborg var naturlig. Allerede den 22. Marts val' der fra
Landskrona udsendt en Styrke paa 500 Mand for at foretage en
Overrurnpl ing. Men Styrken naaede kun ' til Rå; thi , da den ikke
kunde komme over Aaen, maatte den vende tilbage med uforrettet
Sag. I Begyndelsen af April overførtes Tropper fra Sjælland til
Landskrona. De stilledes under Kommando af General Jachim Schack,
der fik Befaling til »at ruinere« Fjenden ved Strøjfpartier navnlig
mod Helsingborg. Den 4. April sendte Schack en Styrke paa noget
over 300 Ryttere og henved 1400 Mand Fodfolk til Søs fra Lands
krona for at angribe Helsingborg. Landgangen fandt Sted Natten
til den 5. April, og KI. 5 Morgen val' Byen besat. Kommandanten
paa Slottet, Oberst Carl H årdh, havde dog itide aneL Uraad og der
for trukket Besætningen tilbage til Slottet. Saasnart Byen var bleven
besat, aabnede han Ilden med saa stor Kraft, at Angriberne maatte
gøre Regning paa en meget energisk Modstand . Det blev meldt til
Kongen, og han befalede, at der ikke maatte foretages noget Angreb
paa Slottet for ikke at faa Fodfolket ødelagt, føt- Felttoget var be
gyndt. Styrken fik derfor Befaling til at vende tilbage. Infanteriet
overførtes over Helsingør. Rytteriet dækkede Indskibningen og mar
cherede derpaa til Landskrona .

Carl XI havde faaet Efterretning om, at Helsingborg var truet.
Han efterlod derfor Generalløjtnant Schultz med 2-3000 Mand foran
Christianstad og brød den 6. April op fra Væ med 13 Eskadroner
og 8 BatailIaner for at ile Fæstningen til Hjælp. Men, da han
naaede Getinge Bro, fik h~n Efterretning om, at de Danske havde
trukket sig tilbage. Han besluttede derfor at ville forhindre de
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danske Partier i at gøre fornyede Forsøg mod Helsingborg, og derfor
marcherede han den 8. April til Næs.

General F. Arenstorff ankom ved dette Tidspunkt til Landskrona,
hvor han den 14. April fik Befaling til at sende et kombineret
Rytterkommando paa 375 Mand til Christianstad. Men inden delles
Afmarche fik Arenstorff Melding om, at en svensk Hær paa 3000
Mand og 10 Regimentskanoner stod ved Næs, og at den ventedes
forstærket i de nærmeste Dage. Tillige fik Arenstorff Underretning
om, at der endnu stod en svensk Styrke foran Christianstad for al
forhindre Fæstningens Undsætning.

Rytterkommandoet blev derfor holdt tilbage. Men disse Efter
retninger bevirkede, at der blev given Befaling til at fremskynde
Troppetransporterne fra Sjælland til Landskrona, samt at der N. for
Byen blev oprettet en Lejr, der kunde modtage de ankommende
Tropper. Befalingen blev efterkommen, saaledes at den danske Hær,
der skulde operere i Skaane, var samlet i Lejren inden Midten af Maj .

Den 15. Maj oprettede Christian V et Regentskab beståaende
af Storkantsleren, Rigsadmiral Bjelke og Rigsmarsk Kørbitz, Umid
delbart derefter afrejste han til Landskrona og mønstrede den føl
gende Dag Hæren. Denne bestod af:

Generalitetet:

General Baudissin, Generalløjtnant F. Arenstorff, samt General
majorerne 'Valter og Ditlef Rantzau af Rytteriet; Generalløjtnanl
Rysensten og Generalmajorerne J . Schack, Rumohr, Bibow og Her
tugen af Croy af Fodfolket. Desuden var den kejserlige General
felt tøjmester Uffeln bleven ansat ved Hovedkvarteret, men uden
Kommando.

Fodfolket:

Kongens Livregiment, General Bibow,
Dronningens Livregiment, Oberst Erhorn,
Prins Frederiks Regiment, Oberst Meldrum,
Prins Christians Regiment, Oberst Warnstedt,
Prins Georgs Regiment, Oberst Busch,
2. sjællandske Regimen t, Hertugen af Croy l),
2. fynske Regiment, Oberst Hans Schack,

l) Hertugen af Croy blev i Februar 1677 udnævnt til Generalmajor, og
samtidig fik han Kommandoen over dette Regiment, da dets Chef, Oberst
Martin Berthold, fik Befaling til at blive pna Gulland.



246

1. jydske Regiment, ?
2. jydske Regiment, Generalmajor Walter,
4. jydske Regiment, Oberst B. Bulow,
Oberst Sehønbergs Regiment.

Hvert af disse Regimenter talte 1 Bataillon med Undtagelse af
Kongens Livregiment, der talte 2 Batailloner, ialt 13 Batailloner.

Rytteriet:

Garden til Hest, Oberst Grev Øtting . . . . 3 Eskadroner,
1. sjællandske Regiment, Oberst Trolle . . . 3
2. General D. Hantzau 2
1. fynske Oberst Rathlou . . 2
2. Christoffer Schack . 3
1. jydske Levetzow 2
3. Styrke 2
4. General "'aller 2
General Baudissins Regiment 3
Oberst Johan Geweckes - 3

---=--:--:---
lait. . 25 Eskadroner.

Dragonel'ne:

Oberst Ramsteds Regiment ...
Brocken h us
Christian J uels Regiment

Ia lt .

2 Eskadroner,
1
1
4 Eskadroner.

Artilleriet:

3 18·Pd., 4 8·Pd., 12 4·Pcl. Kanoner, 3 Ha ubitzer og 2 Mor 
terer, ialt 24 Piecer samt 2 3·Pd. Kanoner for hver Bataillon.

Den samlede Styrke udgjorde:

Fodfolk 7,800 Mand,
Rytteri . 4,2(10

Dragoner 800
Ialt . 12,800 Mand .

Desuden var der som Besætning i Landskrona afgiven 1 Ba
taillon af Dronningens Livregiment, 1 af Prins Frederiks og 1 af
Prins Georgs Regiment samt et Artillerikompagni, ialt henved 1800
Mand.

Som Reserve for Hæren paaregnedes:
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1. Schilders og Kruses Rostjenesteregimenter, hvis Organisation
var bleven forsinket,

2. 4000 Mand fremmede Hjælpetropper, og
3. hvad der blev ssalveret« fra Christianstad.

Feltherrens Plads blev ikke besat, derimod fik Hæren en Felt
marskalløjtnant.

Blandt de fremmede Generaler, der var indledet Forhandlinger
med, var den brandenborgske General Joachim Rudigør Friherre v. d.
Goltz. Han gik ind paa at modtage Ansættelse, ankom den 19. Maj
til Kjøbenhavn og gjorde, da Kongen den Gang var afgaaet til Hæren,
strax sin Opvartning hos Storkantsleren. Denne meddelte ham, at
Kongen agtede at udnævne ham til General over Infanteriet. Det
tilfredsstillede ikke v. d. Goltz's Ønsker, men han svarede dog, at
han vilde overtage Posten i Haab om, at »Kongen snart vilde stille
ham gunstigere« 1). Den 21. Maj rejste han med Prins Georg til
Hæren, og - siger Manuskript I Side 106 - den 22. »blev v. d.
Gollz udnævnt til Feltmarskalløjtnante , Ansættelsen skete dog, uden
at v. d. Goltz derved traadte ud af brandenborgsk Tjeneste. Stor
kantslerens Skrivelse til Kongen om Mødet med v. d. Gollz den 19 .
Maj. og Manuskriptets Beretning staar i nøje Overensstemmelse med
hinanden. Naar der desuagtet i Krigskancelliets Arkiv findes en
Koncept 2), hvorved v. d. Goltz den 15. April udnævntes til Feltmarskal·
Iøjnant, saa kan det kun forklares ved, at Expeditionen er holdt til
bage, thi ellers maatte jo Storkantsleren have kendt den . Hvorom
alting er, saa overtog v. d. Goltz umiddelbart efter sin Ankomst til
Landskrona Posten som Feltmarskalløjtnant, og det synes, som om
han strax vandt Kongen ved at foreslaa ham en ny Slagorden . Efter

') •I. S. l\Ilij A 1677. !) U. S. April 1677. 409.
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denne skulde hele Hæren som hidtil deles i et Centrum og 2 Fløje,
men første Træfning af hele Linjen skulde dannes af Batailloner,
der hver fOl' sig flankeredes af en Eskadron til hver Side. Anden
Træfning bestod udelukkende Hf Rytteri, og desuden udsondredes del'
en Reserve af samme Vanbenart.

Paa Udkastet til denne Slagorden, der er uden Dato, skrev
Kongen: »Auf diese Weise sind 'Vir zu fr-ieden, dasz die Armee stehen
sol l. Galt gebe Gliick« 1).

Den Styrke, hvormed Carl XI stod ved Næs, oversteg næppe
3000 Mand, Da man i Landskrona antog, at den kun talte 2000
Mand, vilde Arenstorff gribe Offensiven, men han hindredes heri ved,
at Kongen befalede, at der ikke maaLLe foretages større Operationel',
før Hæren var samlet. Carl XI blev dristig som Følge af de Dan
skes Uvii-ksornhed. Den 17, Maj brød han op fra Næs og rnar
cherede til Asmundtorp, 1 Mil ø. for Landskrona. Hel-fra drog han
den næste Dag mod Nord til Rønneberga Hojder, hvor hun slog en
befæstet Lej I', Først efter Ankomsten hertil modtog han, den 20.
Maj, Forstærkninger, men disse bestod alene i Suppleringsmandskab
til Afdelingerne; dog bragtes Hærens Styrke derved op til henved
0-6UOO Mand,

Efter at Chi-istia n V den 16, Maj havde mønstret Hæren, blev
denne staaaende ved Landskrona, men der udsendtes dog Partier,

Den 19. foretoges en Expedition mod Borreby, hvor der blev
»kapu teret« 30 Svenskere, og 1 Løjtnant, 2 Korporaler og 8 Mand
toges til Fange.

Den 20 , fangedes en Løjtnant af Carl Xl's Drabanter,
Natten til den 21. Maj gik Oberstlojtnau t Schwanwedel forbi

den svenske Lejr til Årup, !i Mil ø, for Landskrona, hvor han
fangede Generalauditør Roth med Følge. Hos Roth fandt man Breve,
del' gav den danske Hær vigtige Oplysninger, samt Carl XI's Signet.

Den 21. Maj rykkede Kor-net Peder Stenson ud med 1 Vagt
mester, 1 Kor-poral og 24 Ryltere mod Kjeflinge og erobrede en Del
Levnetsmidler samt en Transport, der skulde bringe nYl3 Munderings
sager og Udrustningsgenstande til Carl XI's Drabanter.

Den 23. Maj sendtes samme Komet med 30 Ryttere til Lu nrl
for at bemægtige sig et Magasin, del' efter Sigende fandtes i Bispe
gaarden. Da han kom til Val kærra , stødte han paa en Transport
af 160 Vogne med Levnetsmidler. BI, Tobak og Brændevin, bestemt
for den svenske l Iær og eskorteret af 14 Ryttere, Transporten blev

') I. S. Maj A 1677. 496.
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erobret j 9 af Svenskerne faldt. Resten og 10 danske RyLLere efter
lades som Bevogtning, og med 20 Ryttere fortsatte Ko 1'11etten Marchen
til Lund. Undervejs erfarede han, at en Transport paa H, Kanoner
var undervejs fra Malmø til den svenske Lejr, og at den befandt sig
i Lund. Da han naaede denne By, lod han sine 20 Ryttere blive
etaaende udenfor, medens han selv begav sig ind i Byen. Iler traf
han paa Transporten. Han henvendte sig strax til Føreren og fa1'

talte ham paa svensk, at han var bleven sendt Transporten i Møde
for at fremskynde dens Marche, da de danske Tropper stod i Begr-eb
med at rykke frem. Føreren anede ikke Uraad og fulgte godtroende
med Peder Stensøn. Men næppe var Transporten kommen udenfor
Byens Bom, før han lod sine Ryttere attakere, '.1,0 Svenskere blev
dræbte j Resten, del' val' Bønderkarle, som benyttedes som Kuske,
maatte køre Kanonerne til Valkærra. Her samlede han saavel Ka
nonerne som den tidligere tagne Tt-ansport med Levnetsmidler. Da
han frygtede for under Marchen til Landskrona at blive angreben
af en overlegen Styrke, sendte han en Ryttei- sporenstreengs til Fæst
ningen for at anmode om, at der maaLle blive sendt en større Rytter
styrke frem, del' kunde hjælpe ham med at bringe det tagne Bytte i
Sikkerhed. I-Ians Anmodning blev efterkommen, og, uden Kamp,
lykkedes det at føre det tagne Bytte til Landskrona.

Cad XI havde imidlertid Iaaet Melding om, at Kanonerrie val'
blevne tagne, og derfor udsendt en Major og 100 Ryttere for at gen
erobre dem. Men Majoren »bedede og aad« for længe undervejs,
saa at Peder Stensøn kom forbi ham, og, da Majoren endelig op
dagede det og satte efter, ankom Forstærkningen fra Landskrona,
Majoren maate derfor vende tilbage uden Kanonerne. Kongen stil
lede ham for en Krigsret, der dømte ham fra Livet, men han blev
benaadet.

Fra Landskrona til Christianstad.
Christian V var utilbøjelig til at rykke frem, fOl'end de frem

mede Hjælpetropper stødte til. Men langvarig Østenvind forhindrede
deres Ankomst. Man val' kommen til Kundskab om, at den svenske
Hær var bleven forstærket, saa at den talle 6000 Mand, hvoraf
Halvdelen Fodfolk og den anden Halvdel RyLLeri, samt at den stod
paa Ronneberga Højderne, Ifølge Bjøi-lin skal Styrken paa dette Tids
punkt have været 7 Batailloner, 14 Eskadroner og 20 Kanoner med
ialt 5000 Mand.

Da den danske Hæl' havde den dobbelte Overmagt, og Carl XI
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ikke gik tilbage i Tide, val' all. lagt til Rette, saa at del' kunde til 
føjes den svenske Hær et alvor-ligt Neder-lag. Laa del' allerede her-i
en tilstruikkel ig Grund til at rykke frem, sau var del' dog ogsaa en
anden Grund, del' lalle i høj Grad derfoi-. Gen eral Meerheim havde
meldt fra Cln-istianstad, at det begyndte at skorte paa Levnetsmidler
og FUUI'age, og den 4. Apr-il havde Kongen svaret, at han ventede at
kunne rykke frem i Begyndelsen af Maj 1'01' at undsætte Fæstningen.
Nu ruct-mede man sig Slutningen af Maj, saa at det vat' paa høje
Tid at gore Alvor af Fremr-ykningen.

Den 26. Maj om Aftenen ICI. 9 brød den danske Ilter op med
13 Batailloner, 29 Eskadroner. 3 S-Pd" 7 /~-Pd. og 26 Regimenls
kanoner, ialt noget over 12,000 Mund . Marchen gik til Arrarp,
N, V. 1'01' Rnnneberga II ojrlei-ne, hvor Hæren ankom den 27 . om M01'

genen. Efter at den Slagorden VU1' indtagen, S(IIII v. Goltz havde
indfort, blev det' gi ven da usk Loseu, h vorpau Htl~I'en rykkede [rem
KI. S Formiddag.

Det vat' en Sondug.
Cai-l XI havde været tidlig paa Færde. Sansnart han opdagede

den danske HtN, alarmerede han og befalede, at Hæren skulde for
mere Slagorden og gaa imod Fjenden. Forgreves gjorde hans Generaler
ham opmrurksom paa det fur-lige i at forlade den befæstede Lejr
ug optage Kampen med dobbelt Overmagt. De fik kun knubbede Ord.

Efter at Carl XI havde laget Sakramentet, svarede han med
svensk Løsen, lod Forskansuingerne rive ned paa den sydlige og
vestlige Side al' Lejren og satte sig i Mai-elie. Selv log han med
Hel mfeldt og Asehebei-g Kommandoen over hejre Fløj. FeIlIlHU'SkaI
Mardefeld, del' atter' val' bleven lagen til Naade, kommanderede
Centrum, og Fabian Fersen venstre Fløj.

Forinden Fremrykningen havde Christian V befalet, at Mand
skabet, for at kunne slaas med sten-ø Fr-ihed, skulde aHægge Ranslen.
Den danske lItPI' skred del-fol' rask fremad. Pludseligt viste den
svenske Hær sig, og det varede ikke længe, før begge Hære val' paa
Kanonskude A(sland fra hinanden. Kampen skulde lige begynde.
Da fik Christian V Betænkeligheder. lIan havde set, at et svensk
Hytterkouunando stødte til paa Svensker-nes højre Fløj, og mere be
høvedes ikke 1'01' at faa ham til at standse og samle de højere Kom
mandereude til et Krigsraad.

Da Cad XI saao den danske Hær standse, gjorde ogsaa han
Holdt.

Feluuarskallojtnaut v. d. Goltz vat' utilfreds med Standsningen
og vilde, at man ufortøvet skulde fortsætte Frenu-ykniugen. Men
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Generalløjtnant Fr. Arenstorff og Overjæger-mester lIahn ansaa det
for nødvendigt at foretage en Rekognoscering, forinden man skred til
Angreb. Kongen sluttede sig til dem og befalede, at Hæren skulde
trække sig noget tilbage, samt at der skulde udsendes en Rytter
styrke for at rekognoscere.

Denne Styrke stødte paa et svensk Kommando paa 1 Oberst
løjtnant, 1 Lojtnant, 119 Underofficerer og Garderekruter samt nogle
lIofembedsmænd, der alle toges til Fange, hvorpaa de danske Ryttere
vendte tilbage. Men Rekognosceringen havde krævet Tid, saa at det
nu gik mod Aften, og derfor blev det besluttet at opsætte Angrebet
til den følgende Dag.

Carl XI havde ogsaa holdt Krigsraad. Det besluttede, at den
svenske lIær burde søge at undgaa alle afgørende Kampe, indtil
den blev yderligere forstærket. Da Stillingen paa Røn neberga des
uden kunde omgaas, og man stod overfor en Overmagt, der var stor
nok til gennem Detacheringer at afskære Forbindelsen med General
løjtnant Schultz, der stod ved Christianstad, var det nødvendigt at
gaa tilbage. Kongen befalede derfor-, at Tilbagetoget skulde tiltrædes
samme Nat, saa skjult som muligt. Bivuakilden blev tændt overalt.
Saasnart Mørket faldt paa, gik først Trosset, saa Artilleriet, derpaa
Fodfolket og tilsidst Rytteriet tilbage over en Snævring, der laa bag
Ronneberga Højderne. Alt gik efter Ønske, saa at den svenske lIær
den 28. Maj om Morgenen ankom til Torrløsa, uden at de danske
Forposter havde opdaget Afmarchen. Feltmarskal Fabian Fersen
hejede undervejs af med en Styrke, som han førte til Malmø, for at
forøge Besætningen.

Da det den 28. blev Dag, opdagede de danske Forposter, at
Fjenden var forsvunden. »Begyndelsen vare - siger Manuskr-iptet

- »Iykkelig, men Enden ej, som man havde ønsket«. Men Skylden
dertil val', at den danske Hæl' havde gjort Holdt. Krigerske Kom
binationer gentager sig aldrig paa samme Maade, og derfor gælder
det um at benytte Øjeblikket. I dette Tilfælde laa alt klart for. Den
svenske Hær var opmarcheret og rykkede frem. Fra dansk Side
kunde man overse alt, saa at der ikke kunde være den fjern es te
Tvivl om, at den danske Hær var dobbelt saa stærk som den svenske.
Carl XI og alle de fremragende Officerer, Sverige raadede over,
befandt sig ved denne; dens Nederlag var sikret, og det maatte føre
til, at Sverige blev nødt til at slutte Fred. Men alt blev forspildt
ved, at Angrebet blev opsat, og nu var det tvivlsomt, om del' kunde
opnaas noget gennem en Forfølgelse, da Svenskerne havde faaet et
saa langt Forspring.
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Den danske Ilrer satte sig i Bevægelse, men, da det var en
ualmindelig varm Dag, naacde Hæren don 28, Maj kun til Strø.
Det lykkedes dog Oberstlojtnant Schwanwedel, del' for-te Fortroppet-nc,
at faa Bcrcr-ing med Svenskernes Bagtrop, som han fratog nogle
Fanger.

Den svenske Hæl' korn den 28, Maj over Rønne Aa, som den
passerede ved I-Iassle Bro, tæt N, V. for Rønneholm. Natten OVCI'

blev den staende ø, for Aaen. Den 2B. Maj fortsattes Marchen N.
om Ringsjun over Munkarp og HØl' til Linderød. og den følgende
Dag forenede Carl XI sig ved Vre med Generalløjtnant Schultz.

Den danske IIæl' naaede den 2B. \-TUl' og den 30. Maj Linderod.
Efter Foreriingen talte den svenske l Iær 8000 Mand, og med

denne Styrke tog Carl XI den 30, Maj om Eftermiddagen Stilling
mellem Væ og IIærløf for at modtage et Slag. Atter maalle Gene
raler-ne all vende hele deres Indflydelse, forend de fik Kongen til al
opgiv e delle Forsæt, Det danske Bylteri begyndte all at vise sig den
HO. Maj om Aftenen, og den følgende Morgen var dets Styl'1,;e ikke
u!lt'lydelig. FOl'St nu gav Carl XI efter, saa at Hæren endnu samme
Dag tiaaede Lommnrp, llICII Oberst Levetzow, der kommanderede det
danske Ava ntgnrder-yueri, forfulgte saa haardt paa denne Dag, at
den svenske Livgui-de maattc rykke Bagdækningen til Ilju-Ip. Her
med standsede Forfølgelsen fra dansk Side, saa at Cat-l XI ufor
styn-et kunde fortsrette Tilbagetoget over Mol ler-ød, Perstorp og Ebbarp
l il Herrevadsk loster, hvor Hæren ankom den 8. Juni. JIOI' vilde
Kongen afvente Forstærkningernes Ankomst,

Den danske I-hel' riaaede den 31. ~laj v,», og df'I'Int'd val'
Clu-istianstad befr-iet,

General Meerheim havde ikke ligget ledig i Mallemtiden. Da
Cai-l XI afmarcherede til Næs og efterlod Gcuornllojtnnnt Schultz,
foretog han et stærkt Udfald fra Christianstad. Men Schultz drev
ham tilbage og gik derpas over Helge Aa ug anlagde N. for Fæst
ningen en forskanset Linje, del' strakte sig tværs over den Land
tunge, paa hvilken Christianstad ligger, Foreløbig maatte Meerheiru
derfor indskrænke sig til Udfald. Den 17. Maj gjorde han et
saadant mod General Schultz's befæstede Linje. Det lykkedes al
trt.... nge ind i en af Skanserne, hvor Soldaterric plyndrede, bro-ndtr

nogle Hytter og dræbte en Oberst, en Major ug 16 Mand samt saa
rerle 25 Mand, Men Svenskerno samlede 'l'ropper og tvang de Danske,
trods al Tapperhed, til at gaa tilbage med et Tab af 2 Officerer og
50 Mand, del' faldt, samt 11 Fanger. Desuden blev Oberst Gotfi-iod
Rauch dødelig saarøt, og Oberst J. Bulow saavelsorn Oberstløjtnant
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Knoblaueli og ikke faa Menige saarede. Oberst Rauch døde kort
efter, og Feltmarskalløjtnant v. d. Goltz blev udnævnt til Chef for
hans Regiment.

Den 22. Maj satte et svensk Parti sig fast ved Enden af den
lange Bro, og 2 Dage senere stak de Ild paa Blokhuset, del' Iorsva
rede Adgangen til Broen. Blokhuset ln-ændte fuldstændigt, og Ilden
forplantede sig derfra til Broen. En Del af denne gik op i Flammer,
ug nogle Kanoner, der val' opstillede paa Broen, maatte trækkes til
bage . - Besætningens Stilling begyndte at blive kritisk, men Meer
heim haabede paa den Hjælp, Kongen havde tilsagt ham, og dette
Haab gik endelig i Opfyldelse. Thi den 31. Maj hørte man i Fæst
ningen til almindelig Glæde, at del' fra Væ blev skudt dansk Løsen.
Meerheim steg strax til Hest, og i Spidsen for 300 Ryttere red han
Kongen i Møde. Kongen takkede ham for den Maade, hvorpaa han
havde ført Forsvaret og gav ham som Belønning en livsvarig Pension
paa 1200 Rigsdaler, der efter hans Dod skulde gaa over paa hans
Sønner.

Den 1. J uni holdt Kongen Indtog i Christianstad. I Kirken
blev del' afsunget et te deum for Undsætningen, og efter endt Guds
tjeneste bragte Kongen Befolkningen og Besætningen sin Tak for
dens Udholdenhed og Taalmod under Belejringen.



Operationerne til Søs.

Kampen mellem Niels Juel og Erik Sjøblad,

Den svenske Admiral El,ili: Sjoblad afsejlede den 20. Maj fl'a
Geteborg med 8 stør-re og 10 mindre Skibe, der tilsammen forte 416
Kanorier. Ifølge Inslruxen skulde han gaa ti] Sundel for der al
forene sig med den svenske Hovedtlaade. Men, da han var uvidende
om, hvorvidt denne var løben ud, besluttede han - for al undgaa
al støde paa den danske Flaade - al søge Forbindelsen gennem
Store BelL.

Den 23. KI. 6 F. riaaede Sjøblads Eskadre ud for Nyborg. Kom
mandanten, Oberstløjtnant Offenberg, indberettede den folgende Dag
til Kjøben havn , al en svensk Flaade paa 20 Sejlere havde lagt sig
mellem Sprogø og Knudshoved, samt al han val' beredt lil aloplage
Kampen . Sjøblad gjorde dog inlel Forsøg mod Nyborg, men holdles
lilbage i nogle Dage af Vindslille og sejlede derpaa ind i Østersøen.

Niels Juel havde netop paa delte Tidspunkt faael en Eskadre
færdig paa 11 Orlogsskibe, 2 Brandere saml en Galiol med 582 Ka
noner og forle Kommandoen fra »Christianus V, (82 IC). Den 23.
Maj forlod han Kjøbenhavns Rhed, og tlen 26. s. M. laa han mellem
Hobbarnæs og Gedser, hvor han var bleven nødt til al gaa til Ankers
for Vi ridsti Ile,

De myristerske Lejetropper var den 24. April blevne mønstrede
af General Baudissin paa Rhellinger I-lede, hvorefter de marcherede
lil Holsten. Herfra skulde en Del af Slyrken overføres til SIwane
fra Kiel, medens Reslen skulde marchere gennem Slesvig. Fyn og
Sjælland . Men Modvind og Uvejr kastede en Del af 'I'ransportskibenc
der afgik fra Kiel, ind mod den meklenborgske Kyst.
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Saasnart Niels Juel fik Efterretning herom, sendte han 2 Fre
gatter og 3 veludrustede Baade til Assistance for Transportskibene.
De stødte paa en svensk Kapel' paa 8 Kanoner, der blev erobret, og
fandt saa Transportskibene, som de konvojerede paa Vejen til Skaa ne .
I Mellem tiden havde Niels Juel faaet Melding om. at Admiral Sjø
blad havde passeret Store Belt og maatte formodes at være i Øster
søen . Den 29. Maj afholdtes et Krigsraad, der besluttede, at man
burde opsøge Fjenden og angribe ham . Flaaden lettede strax, og
den 30. om Eftermiddagen saae man den svenske Eskadre, liggende
til Ankers 3 Mil fra Rostock. Sjøblad, der havde opdaget de danske
Sejlere, blev liggende, fordi han troede sig sikret ved Vindstille. Men,
da dette viste sig al væ re en Fejltagelse, kappede han Ankrene.
hejste alle Sejl og søgte at komme bort. Da det ikke gik hurtigt
nok. satte han Baade ud for at bugsere Skibene, til de fik Vind, for
om muligt at naa Bornholm, hvor han ventede at træffe den svenske
Hovedtlaade.

Niels Juel havde befalet alle sine Skibe at søge ind paa Fjen
den, og den 31. Maj KJ. 7 Aften naaede han op, saa at han beskød
Fjendens bageste Skibe. Beskydningen varede til Midnat.

Den 1. Juni KJ. 2 om Morgenen blæste det op med en gunstig
Vind for den danske Flaade, der med »Christianus Ve i Spidsen gik
frem til Angreb. Admiral Sjøblad, der førte Kommandoen fra Linje
skibet »Amarante (60 K .), blev nødt til at optage Kampen . Det
varede ikke længe, føl' 6 svenske Skibe, hvoriblandt »Amaran t., var
stærkt engagerede. Niels J uel overlod. sine Sekundanter at føre
Kampen mod de øvrige Skibe, lagde sig paa Siden af det svenske
Admiralskib, og efter 2 Timel's haard Kamp tvang han det til at
stryge Flaget. Derpaa angreb han »Engel Gabriel e (50 Kanoner),
der havde sekunderet s Amarant«. Et glat Lag berøvede Englen
Masterne, saa at den blev nødt til at overgive sig. Admiral Christian
Bjelke, der kraftig havde understøttet Niels Juel fra s Kurpr-insen e
(74 Kanoner), lagde sig paa Siden af det største fjendtlige Skib sKal
mar Kastel« (74 Kanoner), del' blev erobret, Men efter Overgivelsen
blev det af sin svenske Chef skudt isænk. Kaptajn Dreyer paa
»Enighedenc (62 Kanoner) erobrede •Wra ngels Palæe (·14 Kanoner).
og de Wiu paa -Lindormen « (60 Kanoner) tvang s Haffrun e (44
Kanoner) til at stryge Flaget.

Hvad der endnu var tilbage af Admiral Sjøblads Eskadre, søgte
Frelse i Flugten for dels gennem Sundet og dels gennem Store Belt
a t naa Geteborg. Efter Mankells Oplysninger var der dog kun 2 af
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Orlogsskibene, der naaede Maalet; det ene af dem, »Rosen e , frelste
sig ved at hejse engelsk Flag.

Af Fanger toges Admiral Sjøblad, 7 Kaptajner og 8 Løjtnanter
af Marinen, 1 Oberstløjtnant, 1 Major, 1 Kaptajnløjtnant, 4 Løjt
nanter og 1 Fændrik af Landlropperne og 1500 Underofficerer, Ma
troser og Menige. Tabet af Døde og Saarede paa svensk Side ken
des ikke, og om det danske Tab indeholder Arkiverne intet l).

l) Manuskript r. Nr. 22.'16i7 .



Operationerne Skaane.

Fra Christianstad til Malmø og Malmøs Belejring.

Efter at Christian V var kommen til Christianstad, blev der
holdt Krigsraad for at bestemme, hvad der burde gøres. Man mente,
at det vilde være forbundet med for stor Fare at følge efter den
svenske Hær, fordi den bestandig kunde undgaa Slag ved at trække
sig tilbage, indtil den gennem Forstærkninger voxede sig saa stærk,
at den kunde optage Kampen . Omvendt maatte den danske Hær
ved uafbrudt at rykke frem give Afkald paa at trække Forstærkninger
til sig. Krigsraadet besluttede derfor, at Hæren skulde vende om og
marchere til Malmø for at belejre denne Fæstning.

Forinden Opbrudet fik Livregimentet, J . Bulows og Gotfried
Rauchs Rytterregimenter samt Nymphius Dragonregiment (det tid
ligere Ørtzenske) Befaling til at støde til Hæren. Bulowa Regiment
var dog smeltet saa meget sammen, at det maatte sendes til Holsten
for at kompletteres. Som Erstatning for Regimentet fik det slesvigske
Hytlerregiment, der under Reventlow stod i Holsten, Befaling til at
marchere til Skaane. Af Besætningen i Christianstad fik Lytzows
Bataillon ligeledes Befaling til at følge Hæren j den skulde erstattes
med en Bataillon af 2. fynske Regiment. Chefen for sidstnævnte,
Oberst Hans Schack, fik Befaling til at overtage Posten som Kom
mandant i Christianstad.

Den 3. Juni brød den danske Hær op og marcherede over Linde
rød, Hørby og Getinge Bro (V. for Gårdstånga) til Lund, hvor den
ankom den 6. Juni. Den følgende Dag stødte de mynsterske Tropper
til fra Landskrona. De stod under Kommando af Generalmajor
Grandvillier og talte: Grandvilliers. Tecklenburgs og Netzows Infanteri-

N P. Jensen : Den skaanske Kri~. 16
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regimenter og Grandvilliers RyLlerregiment samt Oberstløjtnant Brau
nes Artilleribataillon. Desuden ankom Oberst Schultz med 2 Eska
droner kejserlige Dragoner. Hele Styrken udgjorde henved 4000
Mand med 14 Regimentskanoner og 7 Morterer. Samtidig val' den
danske Hær bleven forstærket med Obersterne Kruses og Schilders
Rostjenesteregi men ter.

General We lter, der under Fremr-ykni ngen dannede Fordæk
ningen, naaede den 6. Juni Skræflinge, hvorfra han begyndte at
indeslutte Malmø. Den 9. Juni ankom den danske Hær og gik i
Lejr mellem Skræflinge og Hyllie for at paabegynde Belejringen af
Fæstningen 1).

Malmø ligger ved Sundet og strækker sig i en langagtig Fir
kant fra øst mod Vest. I Nord var Fæstningen beskyllet af Havet,
mod Syd af nogle Moser. Befæstningen mod Landsiden bestod af
en bastionøret Vold, foran hvilken gik en bred Grav, og Portene val'
dækkede af Udenværker. I den vestlige Ende laa, op imod Sundet,
et befæstet Slot, der samtidig med at tjene som Kastel skulde for
svare Fæstningen mod Søsiden.

Fæstn ingen havde 3 Hovedadgange : Den østlige Port (Stock
hol msporten), som førte ind i Byen ad Vejen fra Lund, den sondre
POI't, der lau midt paa Fæstningens lange Side, og hvortil Vejen
forte over en Dæmning, og en Port, der fra Vejen langs Stranden
forte ind i Kastellet.

Besætningen udgjorde 2-3000 Mand, og Guvernøren, Felt
marskal Fabian Fersen. var fast besluttet paa a t forsvare Fæstningen
til det Yderste. Vel havde han ingen Overfiodighed paa Levnets
midler, men med klog og forudseende Sparsommelighed sorgede han
for, at de kunde holde ud i længere Tid, idet hun lagde Beslag paa
alle Levnetsmidler. Derved sikrede han sig tillige, at Borgerne, del'
bestandig havde vist sig hengivne for den danske Sag, blev afhængige
af ham . Den personlige Interesse førte dem desuden til urider Be
lejringen at oprette Smaakorps, der benyttedes til at forh indre, at de
Ildebrande, som Beskydningen fremkaldte, kom til at udbrede sig.

Da Generalmajor Walter den 6. Juni ankom udenfor Fæstnin
gen, bemægtigede han sig strax 400 Heste og 50 Stykker Kvæg, der
græssede uden for. Den følgende Dag opfordrede han Fersen til at
udvexle de danske Krigsfanger, der fandtes i Fæstningen. Fersen
var ikke uvillig dertil, men man kunde ikke enes om Vilkaarene, og
de rfo I' fandt der ingen Udvexling Sled.

l) Manuskript I . Nl'. 24/W77. Belejringen af Malmø.
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Efter at Kongen var ankommen med Hæren, blev der den 10.
Juni given dansk Løsen, der besvaredes fra Fæstningen med svensk
Løsen. Der blev derpaa sammenkaldt et Krigsraad, der besluttede,
at Angrebet skulde rettes mod 3 Punkter:

1. mod en Bastion mellem den østre Port og Stranden under
Generalmajor Bibow,

2. mod den søndre Port under Hertugen af Croy, og
3. mod Kastellet under General Grandvillier.

Orlogsskibet .Enhjørningen« (14 IC) lagde sig udenfor Havnen,
og man begyndte Anlæget af Løbegrave. Arbejdet paa disse fremme 
des med Energi, saa at man den 14. Juni var riaaet saa nær ind
mod Kontreeskarpen, at Musketererne kunde begynde Ilden.

Major Harboe var allerede den 4. Juni sendt til Kjøbenhavn
for at afhente Belejringsartilleri. Det ankom den 12. Juni og bestod
af 48 24 Pd . og 18 Pd. Kanoner, 27 Morterer og 9 Haubitser. Heraf
benyttedes 26 Kanoner og {) Morterer ved Angrebet paa den søndre
Port, 18 Kanoner og 6 Morterer mod Kastellet og 6 Kanoner og
Haubitser ved Bibows Angreb.

Beskydningen begyndte den 18. Juni .
Fersen søgte efter bedste Evne at forstyrre Belejningsarbejderne.

Den 15. Juni lod han en Styrke paa 300 Mand, hvoraf Halvdelen
Ryttere, foretage et Udfald mod General Grandvillier. Svenskerne
mistede 1 Officer og 25 Mand, der faldt, samt en Del Saarede, Gene
ral Granclvillier mistede en Major, der faldt, og en Kaptajn samt
nogle Menige blev fangne. Den 17. Juni lod Fersen 60 Ryttere til
Fods, der kun var bevæbnede med Pistoler og Spyd, rykke ud af den
søndre Port mod Hertugen af Croy. De drev Besætningen tilbage
fra de længst fremskudte Linjer, fangede 1 Major, 1 Løjtnant og 4
Mand og vendte derpaa tilbage. Den 19. om Morgenen rykkede
Oberstløjtnant Frits Wachtmeister med 250 Ryttere og 150 Infante
rister mod General Bibows Linjer. Det kom til en heftig Kamp, der
varede en Time og kostede mange Livet. Paa dansk Side faldt Rit
mester Krag, Kaptajn Wilster blev haardt saaret, og Kaptajn Ader
pohl samt Kaptajn Roepstorff af Prins Georgs Regiment og nogle
Menige blev fangne. Til Gengæld fangedes en svensk Officer og 2
Mand. Den 20. forsøgte Belejrerne paany et Angreb mod Hertugen
af Croys Linjer, men de mødte strax en heftig Artilleriild, der tvang
dem til at gaa tilbage. 2 danske Officerer faldt i Løbegravene.

Nu begyndte man at gaa offensivt til Værks fra dansk Side.
Natten til den 22. Juni blev der angreben paa hele Linjen, men kun
Generalmajor Bibow opnaaede et Resultat, idet det lykkedes en Del

16"
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af hans Mandskab at sætte sig fasl paa Esplanaden foran Stockholms
Bastion. Kampen kostede ham henved 100 Manel. I de følgende
Dage anlagde Bibow en forskanset Linje, der strakte sig ned mod
Stranden. Bombardementet forelages uafbrudt, snart stærkere, snart
svagere. Nallen til den 23. Juni kastede Belejrerne 32, i Lobet af
Dagen 32, og den følgende Nat 27 Bomber ind i Byen. Samme Nat
indlogerede en Del af Bibows Tropper sig paa Brystværnet af den
dækkede Vej foran Bastionen Stockholm og anlagde der et Batteri.

Saaledes stod Sager-ne, da Chr-istian V fik Efterretning om, at
den svenske IIovedflaade val' løben ud. Gaaende ud fra, at den var
den danske betydelig overlegen, saa at denne ikke kunde oplage
Kampen, for de hollandske Krigsskibe stødte til, blev Kongen ængsle
lig. Han fryglede for, al den svenske Flaade skulde gaa ind i Ore
sund og afskære den danske Hær fra Forbindelsen med Sjuil laud.
Dette i Forbindelse med, at han fik Efterretn inger om, at Carl Xl
havde modtaget Forstærkninger og val' paa Marchen for al undsætte
Malmø, førte til, at han befalede, at der skulde foretages en Storm.
Da Beskydningen endnu ikke havde værel ødelæggende nok, og, da
der ikke var skudt Breche, var Sandsynligheden for, at Stor-men
skulde lykkes, kun r-inge, men den svækkedes yderligere ved, at
Kongen ikke vilde give tilstrækkelig Tid til Forberedelserne, Han
befalede nemlig, at Stormen skulde udføres Natten til den 26. Juni,

Ganera lmajor Bibow skulde med 1000 Mand relle sit Angreb
mod Strandporten og det saa ka ld te Gertrudes Leje og ved Hjælp af
Stormstiger søge al sælle sig fast paa Brystværriet. Tillige skulde
han beordre Major Tramp til med J50 Mand al bemæglige sig Stock
holms Baslian og sætte sig fast der.

Herlugen af Croy skulde med 1000 Mand storme Kurtinen
mellem Malmøs og Gøleborgs Bastioner, og, naar Tropperne havde
faael Fodfæste paa Volden, skulde de aabne den sondre POI'l.

Oberst Brockenhus skulde med 400 Dragoner angr-ibe den ene
Side af den søndre Ravelin og den anden Side af Malmøs Baslian
og passere Graven i Pontoner,

Generalmajor Rumohr skulde med 1000 Mand gøre el Angreb
nærmest ved Slottet mod Byen og passere den dybe Grav mellem den
søndre Ravelin og det nye Værk,

For al aflede Opmærksomheden skulde General Grandvi llier
forelage et Skinangreb mod Slotlet og søge al faa Fodfæste ved Kontre
eskarpen eller foran Havelinens Facet'.

Stormkolonnerne simide deles, saaledes al den ene Halvdel fore
log Angrebel, og den anden dannede Reserven.
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De øvrige Tropper bestemtes til at danne Hovedreserven og
skulde formeres med Infanteriet under Generalløjtnant Rysensten i
Centrum og Rytter-iet under General Baudissin paa begge Fløje.

Tøjmester Anders Karlsen skulde sejle fra Kjøbenhavn med 100
Slupper og Amagerbaade for at angribe Fæstningen fra Søsiden .

12 Kanoner af det mynsterske Artilleri skulde give Signalet til
Angrebet, og Felttegnet skulde være hvide Bind om den højre Arm
og hvidt i. Halten 1).

NaLlen til den 26. Juni ved Midnat begyndte General Grand
villier Skinangrebet, men Fersen var alt den Gang forberedt paa,
hvad der vilde komme. Thi han havde set, at en Mængde Tropper
marcherede til Løbegravene, uden at der fra disse sendtes Tropper
tilbage. Derfor havde han alarmeret Besætningen, saa at enhver var
paa sin Post, og selv red han fra Afdeling til Afdeling for at op
muntre til trofast Pligtopfyldelse.

KI. 1 blev der given dansk Løsen fra de mynsterske Kanoner,
og umiddelbart derefter rykkede Stormkolonnerne frem fra Løbe 
gravene.

I Spidsen for sin Kolonne lykkedes det Generalmajor Bibow at
faa Broerne kastet over Graven, hvorpaa han besteg Volden. Den
svenske Kaptajn Mattern, der førte Kommandoen, forsvarede sig med
stor Tapperhed, men blev hugget ned tilligemed Forsvarerne. Bibow
gik derpaa mod Stockholms Bastion . Ogsaa her besteg han Volden
efter en kort. men hæftig Kamp og drev Forsvarerne ind i Byens
Gader. Forsvarerne begyndte alt at opgive ethvert Haab og bort
kastede Vaabnene, thi Bibow undte dem ingen Ro. Desuden sendte
han sin Reserve Befaling til at rykke frem. Men det svenske Ar
tilleri havde i Mellemtiden udelukkende rettet Ilden mod Storm
broerne, der var kastede over Graven. Da Bibows Reserve naaede
disse, havde Broerne derfor lidt saa meget, at de ikke kunde benyttes.
Vel søgte en Del af Mandskabet at passere dem, men Broerne gik
itu, og Mandskabet styrtede i Graven og druknede. Bibow fik derfor
ingen Forstærkning, hvilket var saa meget uheldigere, som de Trop
per , der havde fulgt ham, dels var blevne splittede i forskellige Ret
ninger og dels ikke havde kunnet modstaa Fristelsen til at plyndre.
Han blev derfor nødt til at trække sig tilbage. Men næppe op
dagede Svenskerne delle, før de trængte ind paa ham fra alle Sider.
De fleste af hans Officerer faldt; selv førte han Kampen med Par
tisanen i sin Haand og opmuntrede den lille Hob, der skarede sig

') u, S, Juni A I6i7. 643-648.
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om ham, til al sælle Haardt imod Haardl. Men Fjenden trængte
paa fra alle Sider. Nogle af Bibows Folk naaede Graven, men,
da de ikke kunde komme over, fandt de kun Døden; andre faldt
under Forsøget paa al komme over Palisaderne, men ikke en eneste
slap tilbage. Selv blev Bibow dødelig saarel og fangen .

De øvrige Storm kolonner havde ikke bedre Held med sig.
Obersterne Warnstedt og Buseh, der angreb til Venstre for østre
Port, kom over' Graven og besteg Volden med deres Tropper, men
længere kunde de ikke komme. Bibows Indtrængen i Gaderne bragte
vel nogen Forstyrrelse blandt Forsvarer-ne, saa at det. et Øjeblik saae
ud, som om del skulde lykkes al fortsætte Fremrykn ingen : men, da
Bibow maalte vige, blev Modslanden stærkere og stærkere, og efter 2
Timers Kamp maalle Angriberne trække sig tilbage overalt. Gene
ralørne Rumohrs og Grandvilliers Tropper' opnaaede del mindste H.e·
sultat, thi de Stormbroer. de skulde benytte, viste sig at være for
korte, saa al Soldater-ne forgæves søgte al komme over Graven, hvor
ved en Del af dem druknede.

Klokken ,!, um Morgenen var alt forbi. Stormen var afslaael.
En stal' Del Løbebroer. Stormstiger og Ponloner maa lte efterlades i
Fjendens I·Iænder.

General Rysensten havde udseridt en Generaladjutant for at samle
Hovedreservens Infanteri, men Adjutanten vendte kun tilbage med
Fanevagterne, der bestod af Kvartersyge og let Saarede, Men, selv
om det var lykkedes Rysensten at samle en større Styr-ke, vilde det
dog ikke have været muligt at forandre Resultatet, fordi Tropperne
ikke kunde komme over Broerne. Han søgte del-for at samle de
Tropper, der kom tilbage fra Kampen, men det Fodfolk, del' havde
deltaget deri, var saa betaget, al det blev nødvendigt at besætte en
Del af Løbegravene med Rylleri og Dragoner,

Paa dansk Side faldt eller saaredes dødeligt Generalmajor Bi
bow, Obersterne Warnstedt og Buseh, 20berstløjtnanlel', 1 Ritmester,
1 Kaptajn, en Det Løjtnanter og Fændrikker og henved 1000 Under
officerer og Menige. Hertugen af Croy, Obersterne Meldrum og
Brockenhus, 5 Oberstløjtnanter, 1 Major, 1 Kaptajn, en Mængde
Løjtnanter og Fændriker og over 500 Mand blev saarede.

Om Eftermiddagen blev der fra dansk Side begæret Vaabenhvile,
for at man kunde faa begravet de Døde. Svenskerne udleverede
Ligene af dem, del' var druknede i Graven, men de. der var' faldne
paa Volden eller i Gaderne, jordfæstedes i Malmø.

Efter Stormen holdt Kongen el Krigsraad, der beslullede, at Be
lejringen skulde hæves. Dog skulde Hæren blive staaende nogle
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Dage for at skaffe Tid til at faa transporteret det svære Skyts og de
Saarede over La ndskrona til Kjøbenhavn.

Hvad den danske Hær ialt mistede under Belejringen, vides
ikke med Bestemthed, men Tabet af Officerer var saa betydeligt, at
{let nødvendiggjorde en stor Forsættelse indenfor Fodfolket og en
Ombesættelse af Regimentschefsposterne. Oberst Ketler fik Kongens
Livregiment, og Oberst Schulenburg Dronningens Livregiment, Oberst
Elnberger Prins Christians, og Oberst Pott Prins Georgs Regimen t l).

Efterretningen om den Ulykke, der havde ramt Hæren ved Malmø,
.synes, at dømme efter et Brev fra Storkantsleren til Biermann af
27. Juni, at have gjort et meget dybt Indtryk, og Storkantaleren
.syntes at ane, at der forestod nye Ulykker.

Feltmarskal Fersen havde løst sit Hverv med Ære. Som Er
kendtlighed vilde Carl XI give ham Kommandoen over Hæren i Lif
Jand , men en stor Sygelighed, der herskede i Malmø, angreb ogsaa
Fe1tmarskallen, og han døde den 30. Juli .

l) U. S. Juni 1677. 654--657 .



Operationerne til Søs.

Dcn svenske IIovedflaade gik forst den Hl . Juni i Silen, Mf'n
den lvd uf mcgen Brøst, thi mange af Bofatingapersonulot VUI' uhe
kendte med Sømandskab, og en stor Del af Besætningen havde
uldr-ig vu-rct til Søs.

Ifulgc den Insu-ux, der senest val' hl even tildelt Feltmarskul
Henrik Horn, skulde han gaa til Sundet for al forhindre den danske
og den hollandske Flaade i at forene sig samt gOl'e en Diversion lil
Fordel for Malmø.

Flaaden val' delt i 3 Ekurlrer :
1. Eskadre, Feltmm-skal 1-101'11 paa »Victor-ine (8·j, -Kanoncr) talte

l'j, Orlogsskibe med 722 Kanoner,
2, Eskadre, Admiral Wachtmeister paa »:'\yckeln « (88 Kanoner)

bestod af 12 Orlogsskibe mod 566 Kanoner'
og 3. Eskadre, Admir-al Klerck paa »Soleu (72 Kauouor) lalle

10 Orlogsskibe med 548 Kanorier.
Desuden fandtes ved hver Eskadre 2 BI'aIH1cJI'e og 4, Avisoskibe.

Flaaden talte saaledes ia lt 36 Orlogsskibe, 6 Brandere og 12 Aviso
skibe med 1836 Kanoner.

Niels Juel var, efter at have ødelagt Sjøhlads Eskadre, gaaet til
Kjøbeuhavn foi- at faa sine Skibe repareret. Den 18 . .T uni ankom
Chrislian V fra Sverige fol' al lakke Niels.T uel og hans kække
Undergivne. Flaaden val' l~leven forstærket og inddelt i 3 Eskadrer.

1. Eskadre under Admiral Markvor Rodslen paa »Anua Sophie«
(58 Kanoner) lalle 8 Or-logsskibe mcd 417 Kanoner, 2 Brandere og
2 Galioter.

2. Eskadre under Nicis .Tuel paa »Ch r-is tia n us V « (84 Kanoner)
bestod af 9 Orlogsskibe med 438 Kanoner, 1 B ru ude l' og 2 mindre Skibe.
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3. Eskadre under Admiral Jens Rodsten paa »T're Krorier-e (68
Kanoner) talte 9 Orlogsskibe med 442 Kanoner, 3 Galioter og 1
Avisoskib,

Flaaden talte saaledes ialt 26 Orlogsskibe med 1297 Kanoner,
3 Brandere og 8 mindre Skibe.")

Med denne Flaade gik Niels Juel til Bornholm; men den 23.
Juni blev det besluttet, at Flaaden skulde gaa til Sejls til Farvandet
mellem Ystad og Rygen for at sikre Hjælpetroppernes Transport og
for-hindre Transporten fra Pommern til Skaane. Desuden skulde den
sage at indhente Kundskab om den svenske Flaades Styrke og Til
stand, og træffe sine Forholdsregler, saasnart den fik paalidelige Op
lysninger derom.")

Den 28 , Juni laa Flanden for Ankel' under Stevns paa Gi-und
af Stille og Modvind, da fik den paulidelig Efterretning om, at den
svenske Flaade val' mellem Ystad og Bor-nholm. Det blev besluttet
at lette Ankel' og begive sig ind agter om Falstel'bo Rev .")

Regeringskommissionen i Kjøbenhavn, del' ogsaa havde faaet
Efterretninger- om den svenske Flaade, fl'ygtede for-, at den skulde
angribe Niels Juel, inden de hollandske Ki-igsskibe, del' var undervejs
under Generaladmiral Tromp, ankom, Den gjol'de Indberetning til
Kongen og bad om at maatte benytte Soldater og Matroser for at
bemande de Skibe, del' endnu ikke var gaaet til Søs. Tilladelsen
blev vel given, men det synes ikke, som om Niels .Tuel fik Forstærk
ninger ud over det ovenfor omtalte Antal Skibe.

Den 29, Juni nauede den svenske F'laade Møen, hvor den gik
til Ankers. Her opdagede den, at den danske Flaade var i Nærheden,

Men Niels J uel havde ligeledes opdaget den svenske Flaade og
vidste, at den var ham overlegen . Den 30. Juni afholdt han et
Krigsraad, del' besluttede, at Flaadøn skulde blive liggende mellem
Stevns og Falsterbo samt søge oplyst hos Regel'ingskommissionen i
Kjobenhavn, om der kunde ventes mere Hjælp foi- derefter at træffe
nærmere Bestemmelse om, hvad del' burde gøres"). Saasnart Kom
missionen havde modtaget Niels J uels Forespørgsel, skrev den samme
Dag, den 30 . Juni, til Kongen, at Admiral Niels Juel havde meldt,
at han havde faaet den svenske Flaade i Sigte ved Møen, og, da
den var vor Flaade overlegen, bad Kommissionen om at faa at vide,
hvorledes han skulde ,fOl'h olde sig. Det tilføjedes: »Vi kan kun
anbefale ham at efterleve Deres Majestæts Ordre om at undgaa
enhver farlig I-Iazard. Da den hollandske Flaade er gaaet i Søen

') H. G. Garde I . 210. !), 8) og ' ) Niels Juels Krigsmadsprotokol.
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og, da den paa Grund af den nordlige Vind kan ven les hver Time,
henstilles, om del ikke vilde være I'igligl al instruere Admiralen om
al undgaa ethvert Slag og afvente Hol lændernes Ankomst.e.")

Efterat Kongen havde modtaget delle Brev, sendle han Geheime
raad Jens Juel ti! Flaaden, dels for al han skulde stotte sin Broder,
Adrniralen, med Raad og Daad, men især dog i Troen paa, al del
vilde lykkes ham al holde igen paa Admiralens Di-istighed. Men,
inden Gehejmeraaden ankom, havde Admir-alen lagel sin Beslulning.
Han havde en overlegen Fjende foran sig og vidste, al han snart
knnde ven le, al de hollandske Orlogsskibe ankom, saa al Partiet blev
mere lige. Men kæk, som han val', vilde lian udfordre Fa 1'1'11, og
søge al vinde Sejl' uden Hollændernes Hju-Ip. DCl-fOI' sammeukaldte
han sine Skibschefer og meddelle dem, al han vilde vove ot Slag
og stolede paa, at enhver vilde gøre sin Pligt. Derefter sendte han
el Ilbud til Kongen fol' al hede om Tilladelse til, al han mnatlr- op
lage Kampen, idel han forsikrede, al han havde godl lIaab UIII el
heldigt Udfald. Men han forudsaa megel god l, al han vilde blive
Hngl'eben, inden Svaret kom, og det val' netop, hvad han ønskede.

Den 30, om Morgenen lettede Svenskerne og sejlede mod J uel,
som sumlede sine Skibe i Kjogc Bugt.

Natlou kom, og paa begge Side)' forberedte man sig lil del
blodige Sta-vne.

a. Slaget i Kjøge Bugt.")
Den 1. ,Inli Kl. 4, Morgen mødles Flaaderne.
Paa dansk Side havde Markvor Rodsten højre, J ens Rodsten

venstre Floj og .J nel Centr-um. Paa svensk Sirle fortes højre Fløj af
lIorn, Centrum af Wachtmeister og venstre Floj af Klci-ck.

Flaadei-ne val' kun paa Kanonskude Afstand fra hinanden, og
hver af dem stræbte at faa Vinden til sin Fordel . Svenskerne val'
de heldige, Desuaglet gav Niels J uel Signal til al begynde Kam pen,
skønt en Del af hans Skibe endnu ikke val' komne langt nok op.
Svenskerne vilde ikke gaa ned af Frygt fol', al Juels Skibe skulde
faa gunstig Vind, men de begyndte dog at skyde, da hans Skibe kom
i deres Nærh ed. Kort efter sendte Horn 3 Brandei-e mod J uels
Admiralskib, men de gjorde kun Ulykke paa sig selv. Da Svenskerne
skulde vende, kom et af deres Skibe paa GI'lllld. 1I0I'n sendte strax
5 Skibe lil dels U nderstettelse. Meu Mal-kvor Hadsten og Vice-

') I. S. Juni 1677. ') Mnuuskript I . Nr. 26 1677.



267

admiral Span paa »Norske Love e (86 Kanoner) angreb disse Skibe
og tvang dem paa Flugt. 3 af dem, »Hjeronimusc , »Nya Kalmar e

og »Mercur ius e tyede til Malmø, de 2 andre flygtede til Falsterbo,
men del' kom de paa Grund paa Revet. Vinden, del' indtil da havde
været ugunstig for J uel, blev n u ved klog Manøvi-ering benyttet,
saaledes at den kom ham til Gode. Derved fik han trukket Markvor
Rodsten og Span til sig, hvorefter han søgte at gennembryde den
fjendtlige Flaade i Centrum. Kampen blev heftigere og heftigere,
og snart var J uels Admiralskib saa ødelagt, at han maatte begive sig
til »F redel'icus III« (52 Kanoner). Men, hvor han var, førtes Striden
haardest, og derfor varede det ikke længe, far han maatte forlade
dette Skib og flytte Kommandoen til »Cha rlotte Amalie e (54 Kanoner).
Ogsaa her blev han haardt angreben, men Kaptajnerne Gedde paa
»Neptunus« (42 Kanoner) og Dreyer paa »E nigheden « (62 Kanoner)
sekunderede ham tappert. Den øvrige Del af den danske Flaade
kæmpede ikke minure bravt. Admiral Jens Rodsten havde mistet
sin Gallion og Bugsprydet ; Span mistede sine Storstænger og fik
nogle Skud i Vandgangen, men begge fortsatte Kampen. Viceadmiral
Bjelke paa »K ul'[winsenc (74 Kanoner) erobrede sCæsare (60 Kanoner):
Schoutbynacht Floris Carstensen paa »Tre Løver « (58 Kanoner) tvang
»Mars« (74 Kanoner) til at stl'yge Flaget, og Kaptajn Bagge Knudsen,
der førte en Galiot, erobrede »Den grønne Di-age« og 2 mindre Skibe.
Det svenske Linjeskib »J upiter « gik under Kampen til Bunds med
Mand og Mus, og et andet, »Sa tum us «, gik op i Flammer.

Hen paa Eftermiddagen havde den svenske Flaade lidt saa
meget, at den maatte søge Frelse i Flugten. Skibene salte derfor
alle Sejl til fol' at naa Bornholm. Niels Juel mente, at der allerede
val' opnaaet saa store Resultater, at del' forelobig ikke kunde opnaas
mere. Han nøjedes derfor med at lade en Galiot følge efter for at
erfare, i hvad Retning Svenskerne flygtede, og med de øvrige Skibe
sejlede han til Dragør for at faa Skaden udbedret og Flaaden for
synet. Kaptajn Dl'eyer paa eEnigheden e fandt dog Lejlighed til at
indhente »den svenske Løve « (52 Kanoner), som han tvang til at
overgive sig; ligeledes blev »den flyvende Ulv « (56 Kanoner) erobret.
To af de svenske Skibe, »Solen e (72 Kanoner) og »' ''I'a ngel( (60
Kanoner) sank, da de naaede Øland.

J uels Tab beløb sig til 76 Døde og 211 Saarede, deraf havde
»Clu-istianus V e det største Tab, 8 Dade og 36 Saarede, nærmest
efter fulgte »Enigheden e med henholdsvis 4 og 32.

Den 1. Juli om Aftenen ankom Generaladmiral Tromp paa
Kjøbenhavns Rhed med den hollandske Hjælpeftaade. Den talte 10
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Or-logsskibe under Arniral Willem Bastian. Tromp meldte sig den

2. om Morgenen til Storka ntsleren, som han fortalte, at deL havde

ve-ret ham meget imod, at de hollanske Skibe fUI'sL kom saa sent,
og at det val ' »S ve ns ks iudcde e , del' havdr- holdt dem tilbagl>. lIan

forberedte Kantsloren paa, at Viccndruirul Bastian vilde gøre Vanske
ligheder Ahlefeldt gav haru Eftoi-rotninger om Slaget samL om, al

3 svenske Orlogsskibe havde sogL Frr-lse ved at ty Lil Malmø. Da

Trorn p hm -te dette, sendte hall stra x lo Skibe med mindst Dybgaaende,

s Ca m pen« og . 0 s len vyk «, der furtes hen holdsvis af Kaptajnerno
Tryloos og de Jonge, Lillige med en Brander Lil Malmø, De svenske

Skibe »Hjcron iurus e (72 Kanoner), »Merc u rius « (66 Kanoner) og »Nya

Kahuar« (68 Kanoner) optog Karn pcn, stoltede af Slottets Kanoner.
Den hollandske Brander lagde sig pau Sirlen af » ~ I e l 'c ll l ' i IIS«. Chefen

Ior dette Skib, Kaptajn Ankerhjehu, spl'Ung ovei-hord tilligemed Ma 

ri nr-tropperue og Størstedelen af Matrosei-no fur at svam mo i Land,

meu tie dr-uk ne.le alle paa 2 elle!' 3 nær. Kuptajn Ti-yloos korn nu

lil IlINI »Cumpou« , gav Branderen Ordre Lil at dr-ive af og erobrede
. l\IPI'CIII·i lls «. Derpun angreb han »Hjeronimus e , som hurtig ovel'gav

sig, fordi Chefen Iu lrll., Kaptajn de Jongo val' imidlertid gaaet mod

Xya Ku luun-«, Da Chefen for dette ikke mente af kunne redde

Skibet, lod han det stikke i Brand og frelste sig og Besætningen i

Baadene, som naaede Malmø. Chrislian V havde overværet Kampen
fra Kysten.

Svenskernes hele Tab i Kjøge Bugt og ved Malmø beløb sig Lil

1200 Døde og Saarede foruden Fangerne. Disse udgjorde: 3 SchouL

byuach ter, 1 Kommandør, 8 Kuptajner og 19 Løjtnanter af Flaaden,
2 Stabsofficerer, 2 Kaptajner og ,j, Lojtna nter af Marinetropperne saml

-i: Sk ibsprrester-, 18 Skippere, 16 Styrmroud og over 3000 Matroser og
Soldater,

Svenskerne skal iall have mistet 22 større og mindre Skibe.

Christian V befalede, al der skulde holdes Takkefest over hele

Higet for Sejren i Kjøge Bugt. Admiral Niels Juel blev udnævnt

til Generaladmirallojtnant, og enhver offi ce r', del' havde dellaget i

Slaget, fik tildelt en Gu ldrneda ille.

Den svenske Hovedfiaede var med dette ene Slag fortrængt fra

Østersoen. Feltmarskal Horn sejlede med de Skibe, der havde lidt

mest, til Dalarø, og Admiral Wach trneister tyede med Hesten af

Flaaden ind i Kalmar Sund.
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b. Togtet mod Øland og den svenske Kyst-),
Efter at Niels Juel havde faaet den Skade, hans Skibe havde

lidt, udbedret, gik han atter til Sejls den 20. Juli med 22 Skibe.
Kongen havde den 15. Juli befalet, at Flaaden skulde tragte

efter at erobre eller ruinere de svenske Skibe, der var søgte ind i
Kalmarsund. Foreløbig sejlede Niels Juel til Bornholm . I et Krigs
raad, som han afholdt den 28. Juli, blev det besluttet, at hans Flaade
skulde forsøge paa at udføre Kongens Ordre, medens den hollandske
Hjælpeflaade, hvis Skibe gennemgaaende havde større Dybgaaende,
skulde forhindre Fjenden i at undslippe mod Syd. Desuden skulde
der foretages Landgang paa Øland og den svenske Kyst, Blekings
Kyst undtagen, fordi Befolkningen havde vist sig tro mod den danske
Konge.

Den 1. August stødte den hollandske Admiral Wil lern Bastian
til med 9 Orlogsskibe. Da Flaaderne havde forenet sig, viste det sig,
at Expeditionen mod Kalmarsund frembød altfor store Vanskelig
heder; derfor gik de til Øland. En Trompeter blev sendt iland for
at opfordre Beboerne til at betale Brandskat. Da han blev modtagen
med Trusler og maatte vende om, satte Niels Juel den 10. August
Oberst Georg Møller iland med 300 Mand, Soldater og Matroser, der
hærjede Øen med Ild og Sværd . Obersten vendte sig derpaa mod
det befæstede Slot Borgholm. Generaladmiral Tromp, der den 12 .
August var stødt til Flaaden med 3 Skibe, lagde sig ud for Slottet
den 14. August og begyndte at beskyde det. Da man ikke ventede
at finde stærk Modstand, foretoges den følgende Dag en Storm under
Oberst Møl ler, men den blev afsl åaet.

Da der val' Brug Ior en større Del af Flaaden andensteds, af·
sejlede Generaladmiral Tromp med de hollandske Orlogsskibe og Ad
miral Markeor Rodstens Eskadre den 26. August til Kjøbenhavn .
Niels Juel , der blev tilbage med Hesten af Flaaden, fik Befaling til
at gøre Fjenden saa megen Skade som muligt.

Den 30 . August kapredes en Skude, af hvis Besætning Niels
Juel erfarede, at Beboerne i Smaaland havde faaet Befaling til at
bringe all det Tømmer, del' fandtes i Pakhusene ved Kysten, til
Kalmar, for at det kunde benyttes til Flaadens Reparation. Efter
Samraad med Broderen, Jens Juel, der endnu fulgte Flaaden, beslut
tede Niels Juel at søge at modvirke delle. Han sendte derfor Kap
tajn Bovenfelt i Land med 150 Mand for at ødelægge 24 Pakhuse,

l) Manuskript I . Nr. 37, 40 og 41{1677.
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der val' fyldte med Tømmer. Landgangen foretoges sent paa Aftenen.
og Natten over holdt Kommandoet sig skjult. Saasnart det gryede
ad Dag, rykkede Kaptajnen frem gennem en Skov ad uhanede Veje.
Efter en Times Marche riaaede han Pakhusene, der var forsynede
ikke alene med Skibsbygningsmateriale, men ogsaa med Ammunition.
Arbejdsfolkene hlev overraskede og løb deres Vej, hvorpaa Bovenfelt
satte Ild paa alt, Derefter togede han ind i Landet og afbrændte 2
Herregaarde og 3 Landsbyer. Den 1. September var Bovenfelt atter
ombord i Flaaden.

Niels Juel gik derpaa mod Vestervig. Da Indsejlingen var
vanskelig, fik Schoutbynacht Peter Morsing den 10. September Kom
mandoen over nogle af de letteste Fregatter, der blev godt forsynede
med Mandskab, og desuden blev der under Kaptajn Dreyer samlet
en Del mindre Fartøjer og Baade. Landgangstropperne bestod af
500 Matroser under Schoutbynacht Floris Carstensen og 500 Soldater
under Oberst Georg Møller. Om Morgenen val' alt samlet foran
Vestervig. »Hum meren e og »Den spraglede Fa lk e lagde sig saa nær
Kysten som muligt og begyndte Kanonaden . Derpaa gik Carstensen
og Mol ler frem med de mindre Fartøjer og Baadene. De kom forbi
tiere Om', indtil de traf paa en ø, der var besat af 200 Svenskere;
men, da disse løb deres Vej istedenfor at optage Kampen, fortsattes
Sejladsen, til Tropperne naaede frem mod Vestervig, Her stødte de
paa Modstand, thi ved Byen. laa der 2 Skanser med ialt 21 Kanoner,
der aabnede en hæftig Ild paa Baadene. Men uden at betænke sig
styrtede Landgangstroppeme i Land og gik imod Skanserne. De blev
erobrede efter en kort Kamp, i hvilken Kaptajn Nymann fik særlig
Lejlighed til at udmærke sig, idet han var den første, del' besteg
Volden paa den ene af Skanserne. Da den val' erobret, lod han
Fjendens Kanoner skyde dansk Løsen til Efterretning fOl' Reserven,
der strax satte sig i Bevægelse for at forstærke Angrebsstyrken.

Den 11. September ved Daggry sneg Mandskabet sig ned til
Havnen og aabnede Bommen, for at de lette Fregatter kunde løbe
ind. Man opdagede derved, at der endnu var en Skanse. Eloris
Carstensen, Oberstløjtnant Blankenheim og Kaptajn Gedde gik su-ax
imod den . Da de kom til den, fandt de 8 Kanoner, men uden Be
sætning. Det gjaldt nu om at erobre Byen, i hvis nordlige Ende
der laa et befæstet Slot, der tilhørte den pommerske Hærfører, Grev
Kønigsmark.

KI. 7 rykkede Landgangsstyrken mod Byen, men kunde ikke
naa frem paa Grund af en hæftig Ild fra 12 Kanoner. Kaptajn
Dreyer lod derfor nogle Baade bugsere »H urnmeren e op, og den.
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aabnede Ilden mod Byen . Men, uagtet Beskydningen varede hele
Dagen, lykkedes det ikke at bringe Fjendens Kanoner til Taushed.
I Løbet af Natten ankom en Overløber, der meldte, at Svenskerne
havde forladt Byen . Da den gryende Dag viste, at hans Melding val'
rigtig, rykkede Soldaterne og Matroserne frem. Svenskerne var
gaaede tilbage og havde taget Stilling paa en Bakke bag Byen, men
næppe saae de de Danske rykke frem, før de tog Flugten. Nu be
gyndte 0delæggelsesværket. Byen saavelsom Slottet blev først plyn
drede og derpas afbrændte. Kun Kirken blev staaende. Paa Berlin
gen stod et svensk Orlogsskib; en stor Del Skibe laa i Havnen, og
paa Havnepladsen fandtes betydelige Oplag af Tømmer og Skibs
materiel. Orlogsskibet saavelsom de Skibe, der ikke kunde bringes
i Søen, blev opbrændte tilligemed Lagrene og Magasinerne. Det
Bytte, der blev gjort, var saa betydeligt, at der brugtes flere Dage for
at faa det bragt om Bord. Da det var sket, samlede Niels Juel sin
Flaade og sejlede til Gulland.



Operationerne Skaane.

a. Fra Malmø til Landskrona.

Eftel' al det svære Skyts, del' val' bleven brugt ved, Belejringen
af Malmø, val' bragt i Sikkerhed, In-od Christian V den 6. Juli op

med IIæren vg riaaede den folgende Dag Saxtorp. Hel' gjordes Holdt,
for at Broen ved l l elja rp kunde blive istandsat. Under denne Stands
ning stedte den 10. Juli et kejset-ligt Infanteriregiment paa 1200

Mand under Oberst 'Vallis og el hessisk Dragom-egiment paa 270
Mand under Oberstløjtnant Hor-numb til, og den 11. mønstrede Kon
gen Hæren, der efter denne Tilgang talte 11,000 Mand, Den 12.
fortsattes Marchen for at naa Røn nel-erga Højder. Da Kongen kom

op paa Højder-ne, fik han Efterretning om, al den svenske Hæl' var
under Fremrykning. Derfor rykkede hall den 14. tidligt om MOI'ge

nen ud paa Ylles I-lede i Nærheden af None Moinge, hvor Hæren
log Stilling bag et højt Gærde, del' fuldstændigt skjulte Tropperne,

og i hvilket dPI' blev dannet Skydeskaar til Kanoneme.
De Forstærkninger, Carl XI havde afventet ved Herrevadsklcster,

ankom først efterhaanden , Men i Mellemtiden kom Hjobspostei-n e.
De begyndte med Efterretningen om Erik Sjøblads Nadei-lag ; saa kom

Meddelelsen om Slaget i Kjoge Bugt. Kongen skrev derom: »Vi
maa lade os Guds gudommelige Disposition behage i det utvivlsomme
Haab, at den samme gode Gud endda vil stille sig paa vor retmæs

sige Sag og vil erstatte dette Tab med en anden Fordel <. Saa kom
et Lyspunkt : Fersen havde afslaaet Stormen paa Malmø. Nu be

sluttede Kongen at rykke frem. Hans Hæl' lalLe henimod 10,000
Mand, halvt Fodfolk og halvt Rytteri, samt 6000 smaalandske Bonder,
der var stødte til under deres Herredsfogder.
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Den 12. Juli tiltraadte Carl XI Marchen og naaede Torrløsa,
hvor han blev staaende den 13. for at holde Bededag. Under Op
holdet indtraf Efterretning om, at den danske Hær, forstærket med
fremmede Hjælpetropper, havde taget Stilling paa Rønneberga. Nils
Bjelke blev derfor den 13 . om Eftermiddagen sendt frem paa Re
kognoscering med 1000 Ryttere. Han saae den danske Hær paa
Højderne og vendte tilbage med Melding om, at det vilde være
et Vovestykke at angribe den paa Grund af dens overlegne Styrke.
Efter Bjelkes Tilbagekomst blev der afholdt Krigsraad. Generalerne
tilraadede at søge at omgaa Fjenden til Højre for derved at dække
Landet hinsides Landskrona, hvor man kunde forpleje Hæren, indtil
man blev ista nd til at tvinge den fjendtlige Hær til at gaa tilbage.
Denne Plan tiltalte dog ikke Kongen, thi han erklærede, at han
vilde angribe Fjenden, selvom der ikke blev en eneste Mand tilbage
af hans Hær.

b. Slaget ved Nørre Møinge (Landskrona) 1).

Den 14. Juli stilledes den svenske Hær tidl igt om Morgenen
Slagorden . Den bestod foruden de 6000 Bønder af 15 Batailloner
og 28 Eskadroner.

Hæren var opstillet i 2 T ræfninger, og der var tildelt hver af
Fløjene noget Infanteri, der havde sin Plads i 2. Træfning.

Højre Fløj kommanderedes af Kongen med General Ascheberg
som Kommandør for 1. og Generalmajor Nils Bjelke som Kommandør
for 2. Træfning; Generalmajor Mortaigne kommanderede Fodfolket.
Fløjen bestod af Drabanterne, Livregimentet, Vestgøta Ryttere og
Oberst Pests Dragoner, ialt 13 Eskadroner sam t 2 Batailloner af
Garden til Fods og 1 Bataillon af He lsinge Regiment.

Centrum, hvis første Træfning kommanderedes af Generalløjt
nant Schultz, anden ' af Generalmajor Gyllenstjerna, bestod af 1 Ba
tailIon af Garden til Fods, 1 Bataillon Skaraborg, 2 Batailloner Dal 
karle, 1 Bataillon Kronaberg og 1 Bataillon Kairnar.

Venstre Fløj førtes af Feltmarskal Helmfelt med Generalmajor
Schøn leben og Oberst Lybecker som Træfningskom mandører og General
major Sperling som Kommandør for Fodfolket. Fl øjen var dannet
af Enkedronningens Livregiment, Lybeckers skaanske Ryttere, Drakes
Adelsfane, Hagedorns Smaalands Ryttere og Oberst Posts Dragoner,

l) Manuskript I. Nl'. 29/1677.

N P. Jensen : Den sknnn ske Kri;:. 18
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ialt 9 Eskadroner samt 1 Bataillon Dalkarle, 1 Bataillon Vesterbott
ninger og 2 Batailloner Nerike-Værmeland.

KJ. 3 Morgen afmarcheredes fra Slagordenen i 4 Kolonner i
Retning paa Rønneberga, hvor man ventede at træffe paa den danske
lIær. Man blev noget forbauset over ikke at træffe det mindste Spor
af Fjenden paa Højderne. Generalerne mente, at han var gaaet tilbage
til Landskrona og raadede Kongen til at standse. Men han befalede,
at Marchen skulde fortsættes.

General Ascheberg red forud for at rekognoscere. Han stødte
paa den danske Generalmajor Walter, der var reden frem med nogle
Ryttere i samme Hensigt. Walter vexlede nogle Skud med Svenskerne
og vendte saa tilbage. Ascheberg red op paa en Bakke ved Tirup Kirke.
Heller ikke her kunde han opdage den danske Stilling, men han
saae dog hist og her Smaaafdelinger af fjendtlige Ryttere, hvilket lod
formode, at Fjenden var i Nærheden. Han bragte Melding derom
til Carl XI, som den Gang var naaet frem med Hæren til imellem
T'irup og Nøbbeløf. Kongen lod gøre Holdt, og Kanonerne gav svensk
Lasen i Haab om, at de Danske vilde svare og derved røbe deres
Opstilling. Der kom ogsaa Svar, men det oplyste intet, fordi det blev
givet fra Kanonerne paa Landskronas Vold. General Aselieberg red
derfor frem paany og naaede en Bakke ved Billeberga Kirke. Hel'
blev han opmærksom paa en lang og meget høj Jordvold, der gik i
nordlig Retning over Ylles Hede, og bag denne maatte det for-modes,
at den danske I-lær havde taget Stilling. Ascheberg sprængte tilbage
med Melding, hvorpaa Kongen sammenkaldte et Krigsraad. Felt
marskal Helmfe\l. foreslog, at I-læren skulde fra Tirup trække sig
til lIøjre over Tarstad for at søge at naa Røn neberga Højder" da den
danske I-lær, som derved blev omgaaet, i saa Fald maatte opgive
Stillingen. Da Helmfelt blev støttet af Generalerne, bifaldt Kongen
Planen. Der blev derpaa foretagen en Frontforaudr-ing i den nye
Direktion. Da den var udført, var Klokken 8, og der blev saa holdt
Hvil i en Time. KJ. 9 opmarcherede Hæren i Slagorden og modtog
Feltraabet .Hjælp Jesus e , Derefter blev der 2 Gange skudt svensk
Lasen for at fremkalde et Svar fra dansk Side. Da der intet kom,
gentoges Løsnet tredie Gang, men med samme Resultat.

Den danske Beretning fortæller: »Den 14. Juli rykkede Chri
stian V frem og indtog en fordelagtig Stilling Cg: Stillingen
bag Gærdet) -! Mil nærmere ved Fjenden for at afvente Fjendens
Angreb. Samme Morgen, Løverdag, bragte Forposterne Melding om,
at Fjenden rykkede mod Kongen. Men, da Fjenden KJ. 11~ kom
n ær-mere og aabnede Ilden med sine Kanoner, og Kongen saae, al
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Fjenden ikke var stærkere end han, lod han Hæren rykke frem og
angr-ibes. Det fremgaar altsaa heraf, at Hæren stod i en fordelagtig
Stilling, og at den stod der for at vente Fjendens Angreb. men des
uagtet blev denne Plan opgiven, fordi Kongen fandt, at Styrken var lige
og det var Grunden til, at han befalede, at Hæren skulde rykke frem.
Der foreligger intet om, at Feltmarskal v. d. Goltz har fraraadet Frsm 
rykningen, og alt synes at tyde paa, at han billigede den. Nu skulde
altsaa den v. d. Goltzske Slagorden prøves for første Gang. Det var
mere end uheldigt, thi Terrænet - Heden - gjorde det langt na 
turligere at benytte den sædvanlige Opstilling med Fodfolket i Midten
og Rytteriet paa Fløjene fremfor at blande Vaabenarterne imellem
hinanden over hele Linjen . Thi under Bevægelsen kunde Rytteriet
og Fodfolket ikke følge hinanden , og under Kampen kunde Batail
Ionerne og Eskadronerne ikke sekundere hinanden.

Slagordenen var følgende:

Venstre Fløj Generalløjtnant F. Arenstorff.
Generalmajorerne 'Valler og Rumohr, Træfningskommandører.
1. Træfning 6 Eskadroner og 4 Batailloner,
2. Træfning 5 Eskadroner og 1 Bataillon,
Til Dækning af den yderste venstre Fløj : Brockenhus og Nym

phi us Dragoner.

Centrum Generalløjtnant Rysensten.
Generalmajorerne Grandvillier og J. Schack, Træfningskornman

dører.
1. Træfning 4 Eskadroner og 5 Batailloner,
2. Træfning 5 Eskadroner og 3 Batailloner.

Højre Fløj Generalløjtnant Baudissin.
Generalmajor Rantzau, Træfningskommandør.
1. Træfning 3 Eskadroner og 2 Batailloner,
2. Træfning 2 Eskadroner.
Til Dækning af den yderste højre Fløj Ramsteds og myristerske

Dragoner.

R es e rv e Generalmajor Meerheirn.
Garden til Hest, v. d. Goltz's, Geweckes og Reventlows Rytter

regimenter, ialt 9 Eskadroner.

Den svenske Hær var naaet frem til de høje Bakker mellem
Tirup og Ta rstad, da den danske Hær se tte sig i Marche. SaasnarL

18*
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Carl XI opdagede denne Fremrykning, trak han sme Kanoner frem

foran Fronten. For at faa parallel Front lod v. d. Goltz foretage

en Frontforpudring til Venstre, og derpaa fortsatte Hæren Bevægelsen,

Lil den kom paa Kanonskuds Afstand fra Fjenden . Thi her blev

den modtagen af en saa hæftig Artilleriild, at den maatte standse

(Jg trække sine Kanoner frem. Der. begyndte saa en stærk Kanonade.

Da den varede Carl XI for længe, satte han sig henimod Middagstid

i Spidsen for sine Drabanter og rykkede frem til Angreb.

Foran Carl XI laa et Stengærde, der kun kunde passeres gen·

nem en smal Aabning. Desuagtet defilerede han med Drabanterne

og gik derpas frem til Attake, ubekymret om, al han foreløbig var

skilt fra sine øvrige Tropper. Pludselig befandt han sig overfor 4

danske Eskadroner, som Generalmajor Walter førte frem. Cai-l XI

og hans lille Skare var alt omr-ingede, da kom Nils Bjelke Lil Hjælp

med Livregi men LeL, og dette blev h ur-tig efterfulgt af Fløjens øvrige

Tr-opper. Kampen blev hæftig. Generalmajer Wa lter blev dødelig

saaret, og Generalmajor Rumohr, del ' ilede ham til Hjælp, kom per'·

sonlig for langt frem, saa at han blev fangen . Paa svensk Side fik

General Ascheberg Hesten skudt urider sig, og Oberst Post blev

dødelig saaret efter forinden at have faaet 2 Stiksaar. Den svenske

Gardes 2 Batailloner havde fremskyndet Marchen for at naa op . Da

Generalmajor Levetzow saae dette, gik han strax frem med sit Regi

ment, men det blev i Uorden kastet tilbage paa 2 Batailloner af

Prins Georgs Regiment, del' var under Fremrykning. De blev revne

med af Rytterne, og derved opstod en stor Forvirring, som Carl Xl

øjeblikkeligt benyttede sig af. Gennem uafbrudte Attaker il la Iran 

caise kastede han sig nemlig over den Del af Arenstorlfs Tropper,

der val' det danske Centrum nærmest, og blandt hvilke Uordenen

var størst. Da Generalløjtnant Rysensten opdagede dette, lod han

Generalmajor Schaek sende en Bataillon af Prins Frederiks Regi

ment, del' var nærmest den venstre Fløj, til Hjælp. Men den blev

reven med ind i Uordenen, der voxede med hvert Minut. Snart op

gav den danske venstre Fløj Modstanden. Infanteristerne kastede

deres Vaaben, og alt søgte at frelse sig ved at flygte. Det ses ikke

af Beretningerne, at der fra Arenstorlfs Side er gjort noget Forsøg

paa at faa tilvejebragt en Standsning. Dette laa maaske i, at Be

givenhederne kom saa hurtigt, thi Arenslorff fik end ikke Tid til at

br-inge sine Karioner i Sikkerhed, saa at de faldt i Svenskernes

Hænder. Carl XI forfulgte energisk, indtil han K\. 1 naaede As

mundtorp. Her maatte han standse, fordi Varmen var saa trykkende,

at Mandskabet sanvelsom Hestene val' udmattede til det Yderste.
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Imidlertid var det gaaet ganske paa samme Maade som i Slaget
ved Lund . Thi, medens den svenske højre Fløj havde siaaet den
danske venstre paa Flugt, havde omvendt den danske hejre Fløj
slåaet sin Modpart.

I samme Nu, som Carl XI rykkede frem, satte nemlig General
Baudissin sig i Bevægelse. Han omgik Svenskernes venstre Flanke
og gik derefter over til Angreb paa de yderste svenske Eskadroner,
som han kastede tilbage paa 2. Træfning. Begge de svenske Træf
ninger kom derved i Uorden og maatts flygte. »Min svage Pen « 

skriver Friedenreich - »drister sig ikke til at beskrive, hvor meget
Blod, der da blev udøsts , Paa svensk Side blev Generalmajor Schøn
leben saaret og fangen, Oberst Drake faldt, og Oberstløjtnant Gås
blev saaret,

Feltmarskal Helmfelt søgte at tilvejebringe en Standsning ved
at rykke frem med nogle Eskadroner. Men han fik Hesten skudt
under sig, og, idet han styrtede, kom han til at ligge under den,
saa at han ikke kunde frigøre sig.

Da General Meerheirn saae det Held, der fulgte den danske
højre Fløj, rykkede han øjeblikkeligt, af eget Initiativ, frem med Re
serven for at fremkalde Svenskernes Nederlag. Hurtigt blev han
indviklet i Kampen, under hvilken Kommandøren for Garden til
Hest, Oberst Grev Øtting, blev dødelig saaret. Oberst Geweckes Re
giment gik mod de Eskadroner, som Feltmarskal Helmfelt havde ført
frem . En af Regimentets Løjtnanter fandt Helmfelt liggende under
Hesten . Feltmarskallen forlangte Pardon og tilbød sDr-ikkepengee,
men Løjtnanten stødte sit Værge gennem ham og tog en Signetring
af hans Finger. Denne Ring blev efter endt Kamp forevist den
fangne Generalmajor Schøn leben, og først derved erfarede man paa
dansk Side, at Feltmarskal Helmfelt var falden.

Efter at den svenske venstre Fløjs Rytteri saaledes fuldstændig var
slaaet af Marken, kom de svenske BatailIaner, der stod i dennes 2.
Træfning, til at staa uden Dækning, da de kort efter blev angrebne
af de danske Ryttere. En af Bataillonscheferne blev fangen, og efter
en kort Kamp flygtede Bataillonerne i Uorden tilbage mod Tirup Kirke.
Paa Tirup Mark stod de 6000 smaalandske Bønder. Da de for
Størstedelen manglede Vaaben, kunde de ikke deltage i Kampen, men
desuagtet gjorde de fortrinlig Nytte; thi - kan man vel sige 
stivnede af Skræk blev de urokkeligt staaende, og derved forbausede
de ligesaa meget de flygtende Svenskere som de efterfølgende Danske,
der i dem troede at se Soldater. Havde de danske Ryttere hugget
ind, vilde Bønderne være blevne massakrerede ligesom Matrosbatail -
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Ionerne i Slagel ved Lund, men her blev Rylterne saa imponerede
af Bøndernes Ro, at de lrak sig tilbage. Derved blev det muligt for
General Sperling at faa levnet Tid og Ro til al bringe Orden lit Veje
paa denne Fløj.

Det danske Centrum var bleven staaende under disse Kampe,
og Rysensten havde, som omtalt. nøjedes med at sende en Bataillon
til Undersløllelse for venstre Fløj. Men pludselig saae han ikke
alene denne Bataillon, men ogsaa hele Fløjen vende sig til Flugt, og
i samme Øjeblik rykkede det svenske Cenlrum frem ti l Angreb. Han
sendte derfor sin Generaladjulant til 2. Træfning for al føre den
frem til Dækning af den blottede venstre Flanke. Men Adjutanten
kom hurtig tilbage med Melding om, al Tropperrie i 2. Træfning
var gaaede tilbage, da de saae venslre Floj flygte. Hysenslen val'
derfor ude af Stand til al standse det svenske Centrums Fremrykning,
thi efter en kort Kamp var' hans 1. 'I 'ræfn ing bragt i Uorden og
maatte gaa tilbage. Under Tilbagegangen kom Rysensten ind i en
fjendtlig Eskadron, men slap dog fri, derimod var del ham umuligt
at faa Tropperne til al staa og sætte sig til Modværge. Uordenen
gik snart over lil Panik. fordi de retirereride Tropper opdagede, at
Svenskerne all havde naael Asmundtorp. De Flesle jagede derfor
tilbage og søgte Frelse ved al passere Billeberga Aa ; Reslen, der kun
udgjorde en lille Hob, fik Hysenslen lil al slaa ved Nørre Møinge.

Christian V, der i Forening med Prins Georg og v. d. Goltz
havde deltaget i Angrebel med den danske højre Fløj, holdt endnu
Marken, og del var Kongens Agt at gaa frem paany. Men, da han
saae, al saavel venslre Fløj som Cenlrum flygtede, blev han nødt til
at trække sig tilbage. Tilbagegangen skele paa Norre Moinge, hvor
Rysenstens Hob sluttede sig til, og i Forening gik Styrken uforfulgl
lilbage til Landskrona.

Den danske Hær mislede henimod 3000, den svenske henimod
2000 Mand, hvoraf for begges Vedkommende Halvdelen faldt. Sven
skerne erobrede 24 Kanoner, 1 Haubitz, 17 Eslandarler og 6 Faner,
de Danske 8 Estandarler, 6 Faner og 2 Kanoner,

Christian V var meget opbragt over Slagels Udfald og befalede,
al der' skulcle indledes relslig Undersøgelse mod de Officerer, der ikke
havde gjort deres Pligt. Del førte til, at Obersterne Chrislaffer Schack
og Erhorn mislede deres Stilling I').

Som en af Aarsagei-ne til Ulykken angav Generalerne, al de var
ude af Stand til al lede Bevægelserne. fordi de manglede Medhjælp.

') U. S. Juli 1677. 778 og 779.
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Indtil da havde der som Regel kun været ansat 2 Generaladjutanter
bos Kongen. Nu blev denne Institution udvidet, saa at der udnævn
tes 2 Generaladjutanter og 3 Generaladjutantløjtnanter af Rytteriet
-samt henholdsvis 2 og 5 af Fodfolket, der ansalles hos Kongen og
-Generalerne l).

Ligesom i Slaget ved Lund var det ogsaa denne Gang det svenske
Rytteri, der havde gjort Udslaget. Det havde til Følge, at der hos
-de danske højere Kommanderende skabtes en Frygt for at komme i
Kast med denne Vaabenart, en Frygt, der ikke var uden Indflydelse
paa Begivenhederne under de paafølgende Felttog.

Enden var bleven Begyndelsen lig: Den danske Hær var . be
gyndt Felttoget med at rykke frem fra Landskrona med betydelig
Overmagt. Den havde ikke forstaaet at benytte denne, medens det
'Var Tid, og nu var den bleven kastet tilbage mod Landskrona.

') U. S. Juli 1677. 781.



Gyldenløvefejden.

I Slulningen af December 1676 val' den norske Ilt." , gnnet til
bage over Grrendscn, efterladende en Styrke paa l ·iO Mand i Blok
h uset ved Strømslnd .

Samtidig med denne Tilbagegang samlede den svenske Oberst
Breitholz Tropper i Bohus Lehn . Men de val' i en saa elendig FOI'
fatning, at Breitholz besluttede al blive slaaende, til han fik afhjulpet
Manglerne. Men de højere Myndigheder u-ængte uafbrudt paa for
al Iaa ham ti! al gl'iho Offensiven, og han besluttede derfor al gøl 'e
el Forsøg paa al erobre Blokh uset ved Strømstad.

Den 3. Januar 1677 ankom Brcitholz foran Blokhuset. Efterat
den norske Kommandant havde nægtet at gaa ind paa en Over-ens

komst, skred Breithclz til Angreb. Men Skydningen havde ikke
varet mange Minutei-, før en Sergent, 1'11 Korporal og Størstedelen
af de norske Menige for-lod Blokhuset, fordi det klin dam-ligt egnede
sig til Forsvar. Nogle af de Flygtende blev huggcde ned under FOI'
saget paa at komme bort, hvorpaa Breitholz gav Bcfaling til at Ior«
lage en St0l'l11 paa Blokhuset. Da Besælningcn, dCI' ved de Andres
Flugt val' bleven reduceret til 5 Officerer og 20 Mand, opdagede,
hvad del' val' i Gærde, gav den ved Tegn til Kende, al den agtede
at overgive sig, og nedlagde Vaabnene. Stor-men blev opgiven. Efter
Overgivelsen blev Blokhuset stukket i Brand, og Volden sprængt i
Luften, Breitholz trak sig derpaa tilbage,

Saasnart Gyldenløve fik Melding oru del Skete, skred han ind
for at forehygge Gentagelser. Sergenten og Korporalen blev strax
hængte, og Mandskabet, del' havde fulgt dem, stillede for KI'igsl'Cl,
del' dømte del til Døden, saa at hver 10. Mand, efter Lodu-mkuing,
hl ev hængt. Resten maatte løbe Spidsrod, del ældre Mandskab n



281

Gange mellem 400 Mand, del yngre 4, Gange gennem 100 Mand.
Kommandanten blev kasseret.

Den norske Hær, der blev samlet i 1677, talte : Agershus,
Bergenhus og Trondhjems Infantei-iregimenter, Trondhjems Reserve,
Oplands, Vesterlehns, Smaalehns og Oberst Coucherons Infanteri
regimenter, ia lt 12,950 Mand, Oberst Bulows Ryttere og Oberstløjtnant
Brockenhus Eskadron, tilsammen 1000 Mand, og Livregimentets
Dragoner, 816 Mand. Den samlede Styrke udgjorde 14,766 Mand,
foruden 2000 Mand Besætningstropper.

Den 2,1. Februar havde Gyldenlove faaet Befaling til at indsende
en Operationsplan, Den foreligger ikke, men, som omtalt, blev det
bestemt i Geheimekonseilet den 27. Api-il, at han med IIovedstyrken
skulde angribe Bohus og Værmeland samt gore el Indfald i Jæmte
land med en mindre Styrke. Gyldenløve samlede derfor Hovedstyrken
ved Frederikshald og Frederiksstad og bestemte det trondhjemsko Regi 
ment til Ex peditionen mod Jæmteland. Desuden havde han afsendt
henved 900 Mand af det oplandske og bergenhusske Regiment til
Danmark.

Operationerne paabegyndtes først i Juni. Den 20. Juni rykkede
Generalmajor Lovenhjelm med Rytteriet og 5 Infanteriregimenter ind
i Bohus Lehn. Nogle Dage senere indskibedes Generalmajor Degen
feldt, del' den 24. Marts var bleven beordret til Norge, i Skærgaards
baade med 2 Infanteriregimenter for at gøre et Forsøg mod GøtebOl'g.

Generalmajor Mørner, dm' var Højstbefalende i Geteborg. fik
Efterretning om Nordmændenes Fremrykning og meldte til Carl XI,
at ethvert Forsvar val' umuligt, da han hverken havde Mandskab,
Proviant eller Geværer. Foreløbig blev dog Faren afvendt, thi, da
Christian V fik Meddelelse om den Instrux, der var given Degenfeldt,
befalede han, at der først skulde gøres et Forsog paa at erobre
Marstrand.

Lovenhjelm stedte under Fremr-ykningen kun paa Oberst Breit
holz's svage Styrke, del' blev tvungen til at gaa bag Gøta Elv. Fore
løhig blev Lovenhjelm staaende ved Uddevalla. Degenfeldt g ik sam
tidig efter- den nye Ordre mod Marstrand. og Gylden love fulgte denne
Kolonnel ).

Marstrand ligger paa en af Skærgaardens mange Øer. NIellem
den ø, hvorpas den er bygget, Gøteborg og 2 andre Øer 
Kooen og Kløverøen - findes en fortræffelig Orlogshavn, og til dens
Forsvar var der anlagt Fæstningsværker. Det vigtigste var Carlsten,

') Manuskript I. Nl'. 31/1677. Erobringen af Marstrand.
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et mægtigt fn-kantet Taaru, omgivet af en nu-d hojo Mure forsynet

Borggaard, Ved Foden af det laa Xlarstrand, dækket af 2 smaa
Blokhuse og en Skanse, Gustavsborg. Desuden forsvaredes Havnen

af to Skanser, Malepert og Hedevigsholru, hvoraf den første laa paa

en l-101m i det nordre Indløb, den sidste )Jaa en Holm midt i Havnen .

Alle disse Fæstningsværker var bestykkede med henved 200 Kanener
og stod under Kommando af Oberst Sinclaii-, Besætningen, del' ved

Begyndelsen af 1677 lalle 800 Mand, 'va l' ved Sygdom og Mangler
smeltet sammen til Halvdelen.

I Begyndelsen af Juli landsalle Gyldenløve sin Styrke paa

Koøen, hvor den slog Lej I'. En 1'1'0mpete I' sendles lil Oberst Sinelair

for at opfor-dre ham til ut dagtinge. Sinclu ir svarede i alle sine

Officerers Nrervun-clso, al. han ikke havde nugcn Fteslu ing al. over
give, men de Dansko kund«, I HUl I' dpI. hohngodø dciu, Ircmsrette All'

sugning derom, sau skulde del' blive tilberedt dem el suuduut Xlnult.irl,
SUIII dl' Iortjente «.

Gyldenlove lod strux ullltegge Battct-ier, hvoi -med han aahncdo
Iltion mod Malepert og Hedevigsholm. I sidstnævnte Skanse fur-to

Oberstløjtnnnt Bjør-nskuld . Bcfuliugen med en Besætning, del' kun
bestod af 60 Rek ruter. Dosuagtet forsvarede Skansen sig efter bedste

Evne, Natten til don 13 . Juli fOl'sogle Gyldenløve at overrumple
JJegge Skanser, og del lykkedes uden større Vanskelighed at erobre
Malepert. Derimod mislykkedes Angrebet paa Hedevigsholm. Det

udførtes med en Styrke paa 300 Mand, del' overførtes i Baade, men

efter 5 Timel's blodig Kamp Inaalle Ncrrhurendcne trække sig lilbage

med cl Tab af 5 Officerer, 7 Underofficerer og 36 ~'Iand Dode samt
15 Officerer, 32 Underofficerer og 120 LVIand Sanrede. Svenskernes
Tab kendes ikke, dog ved nia n, al Oherstlojtnaut Bjørnskold hlev

sanret i høj re Haand og Illaalle afgive Komma ndocu . Eftm' delle

mislykkede Angreb bragte, Gyldenlove i Løbet af den I'j, og Natten

til den 15. Juli 4 halve Kartover i Batteri mod Hedevigsholm. ug de

aabnede Ilden den 15. ved Daggry. Efter -j, Timers Beskydning val'

del' lagt Breche, og en Kugle, del' ramte et .Iernstykko, som gav Ild,

foranledigede, at en Del Bomber og Granater spl'ang i Luften. Efterat

Brechen val' lagt, forespurgte Skansens nye Kommandant, hvad han

skulde gm'e. Sinclair svarede, at han skulde spl'tpnge Fu-stn iugs

værkerne og trække sig tilbage uicd Besætningen til Carlsten. Del'

blev saa anlagt 3 Miner, og Lunterne til dem tændtes, hvorpaa Be

sætningen forlod Hedevigshol m. I samme Øjeblik Gyldenlove saae

Besætningen rømme Skansen, lod han 5 Maud, der val' domte fra

Livet, foi-di de havde megtot at gaa op ad Stoi-mstigerne, samt lo
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Mand, der var idømte samme Straf for Vold, 1'0 over til Øen, under
Tilsagn om Pardon, fol' at undersøge, om del' ikke val' lagt Miner.
De fandt disse, thi, da Lunterne val' meget lange, val' Ilden endnu
ikke naaet til dem. Lunterne blev fjernede, og Melding sendtes til
Gyldenløve, som strax lod Skansen besætte. I den fandt man 22
Kanoner samt en Del Ammunition og Levnetsmidler.

Eftarat Gyldenløve havde istandsat begge de erobrede Skanser,
beskød han Marstrand og sendte derpaa den 18 . Juli 3 Baadkolonner
under Generalmajor Degenfeldt, Oberst Visborg og Oberst Coucharon
mod Byen med Landgangstropper. De stormede frem fra 3 Sider og
erobrede Blokhusene. Derpaa gik de mod Gustavsborg, hvorfra der
ventedes stærk Modstand. Men, uagtet de 2 Kaptajner, del' førte
Kommandoen, af Sinclair havde faaet Befaling til at holde sig til
sidste Mand, flygtede de dog med Besætningen til Carlslen, saasnart
Nordmændede nærmede sig. I Byen erobredes en stor Del Levnets
midler, 8 Faner og 56 Kanoner, og i Guslavsborg fangedes 1 Styk
junker, 2 Underofficerer. 1 Konstabel og 42 Menige.

Nu stod Erobringen af Carlsten tilbage. Denne Fæstning tro
nede højt paa en Klippe, der var vanskelig tilgængelig ; men Gylden.
løve vidste Raad. Ved Hj ælp af de længste Mastetræer. han kunde
faa fat i, blev 2 halve Kartove!' hejsede op i J ernkættinger til en
Klippe, del' laa N. Ioi- Fæstningen. Selv tog Gyldenløve fat i AI"
hejdet som simpel Soldat, Skønt Sinclair ved uafbrudt Beskydning
søgte at hindre Arbejdets Udførelse, blev Batteriet dog færdigt til
Skud den 22, Juli. Kartoverrie kastede nu Bomber ind i Fæstningen,
og et Batteri, del' samtidig var bleven anlagt paa Gustavsborg. og
som blev færdigt den følgende Dag, aabnede ligeledes Ilden . Skyd.
ningen rettedes mod Kanonerne i Taarnet, saa at disse ikke kunde
betjenes, fordi Betjeningsmandskabet blev dræbt eller saaret, Gylden
løve forberedte derpaa Stormen ved at skyde Tropper frem i Pistol
skuds Afstand fra Murene, Forinden Stormeri blev Kommandanten
pau ny opfordret til at dagtinge, og denne Gang blev Svaret el andet
end første Gang, Sinclair sammenkaldte et Krigsraad, og, du dette
hlev gjort bekendt med, at Størstedelen af Besætningen val' d ræb t
eller saaret, og at de Saarede savnede al Hjælp, fordi Lægerne mango
lede Medikamentel', samtykkede Raadet i at gaa ind paa de Vilkaar,
Gyldenløve maatte tilbyde, Besætningen fik fri Afmarche med alle
Ærestegn. Den 23. Juli Kl. 6 Eftermiddag afmarcherede 179 Mand
med flyvende Faner og klingende Spil til Værmelaud. Resten, 100
Mand, del' val ' syge og saarede, transporteredes til Uddevalla, Paa
Carlsten toges 84, Kanoner og en Del Levnetsmidler.



Angr-ebet kostede Gyldenluve henved 300 Mand.
I sin Iudberetniug fremhævede Gyldenlove Generulmajor Degen

feldt samt Obersterne Coucheron og " 'eyhe som dem, del' især
havde indlagt sig Fortjenester ved delle Foretagende og navnlig havde
været virksomme ved at anbringe de 2 Kanoner paa den høje Klippe.

Marstrands Erobring vakte stal' Opsigt overall, fordi Fæstningen
val' bleven betragtet som uindtagelig, og Erobringen bragte Gylden
løves Navn paa alles Læber.

Grev Magnus de la Gardie kastede Skylden for Marstrands
Erobr-ing pau General Mørner, og han fik derfor et skarpt Brev Ira
Carl XI. Men, da han bad om at Iau sit Forhold undersøgt, kom
Kongen til Erkendelse af, at det val' Greven, del' val' den Skyldige,
fordi lian først for sent havde faaet sa rulr-t en U ndsætningsstyrke.
Denne, del' talte 6-7000 Mand, hvor-iblandt 1500 Dulkm-lc, del' val'
fuldstændigt uøvede i Kl'igsbl'ug og kun bevæbnede med Spyd, gik
dun 10. August UVPI' Goluclvcn ved Venersborg. hvor den slog Lejr.

Efter' Marstrands Erobring ansatte Gyldenlove Oberst Coucheron
som Kommandant og gav Fæstningsværkerne en Besætning paa 1000
Mand. Derpaa begav han sig i Begyndelsen af August til Uddevalla,
hvor han ved Ankomsten fik Efterretning om, at Grev de la Gardie
havde besat Venersborg med en Styrke, del' var betydeligt overlegen .
Løvenhjelm, der endnu stod ved Uddevalla, talte nemlig kun 2400
Mand Infanteri og 800 Ryttere. Et Krigsraad besluttede, at Hæren
skulde gaa tilbage for at modtage en Forstrerkn ing paa 1600 Mand
Infan teri og 300 Ryttere, der var undervejs, og derpaa gribe Offen
siven. Hæren afmarcherede til en Lejr ved Gi-indere, hvor Forstærk
ningerne indtraf den 20. August. Men Gyldenløve havde i Mollem
tiden forladt Hæren i private Anliggender. Den 17. August skrev
han derom fra Laurvig til Kongen: »Under Forventningen af For
stærkninger har jeg taget mig den Fr-ihed at gøre en Springtour her
til Ior at række min Kæreste (Grevinde Antoinelle Amalie af Alden
burg) HaanJen. Inat gaar jeg atter herfra, og imorgen er jeg ved
Hæren. Jeg haaber, at Deres Majestæt ikke tager mig denne 3 Dages
Fraværelse unaadigt ope l).

Efter Forstærkningens Ankomst besluttedes i et Krigsraad den
21. August, at Hæren skulde gaa mod Geteborg. En Del af Fod 
folket skulde indskibes i Strømstad og sendes til Flaaden, der blu'
kerede Byen. Hovedstyrken skulde marchere til Kvistrum, hvor

l) r. s. August D 1677. 636.
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Rytteriet skulde blive staaende, og Fodfolket skulde, efterhaanden
som man fik Fartøjer, sendes til Hisingen .

Den 23 . August brød Gyldenløve op, og den 27. s. M. naaede
han ICvistrum med Hovedstyrken. Fjendens Forposter, som stod her,
trak sig tilbage.

Grev de la Gardie, der i Venersborg havde faaet Efterretning
Dm Gyldenløves Tilbagegang, var nemlig brudt op og marcheret til
Uddevalla, hvorfra han skød stærke Forposter frem mod Kvistrum
Bro . Da fik han den 27. August Melding om, at Gyldenløve atter
rykkede frem, og at ForposLerne ved Kvistrum Bro imod hans beo
stemte Instruxer var under Tilbagegang. Han sammenkaldte et Krigs
raad, der efter nogle Kilder afholdtes den 27. August om Aftenen,
efter andre den 28 . om Morgenen . Sikkert er det. at hele Krigs
raadet besluttede, at Korpset skulde Lrække sig tilbage. Men isteden
for strax at bringe Beslutningen til Udførelse, spildte de la Gardie
Tiden med For-beredelser, saa at Tropperne endnu stod i Lejr ved
Uddevalla, da den norske Hær den 28. August om Morgenen nær
mede sig Byen. Kampen maatte derfor optages, og Tropperne stille
des i Slagorden med venstre Fløj støttet Lil Byen, derimod manglede
Stillingen et Støttepunkt for den højre Fløj .

General Løvenhjelm førte Kommandoen over den jiorske Avant
garde. Han opdagede strax Fjendens svage Punkt og benyttede sig
deraf til at omgaa Fjendens højre Fløj. Saasnart de la Gardie fik
Melding derom, befalede han, at Fodfolket skulde tiltræde Tilbage'
marchen, dækket af Rytteriet, der skulde blive sLaaende, til Fodfolket
var afmarcheret.

En halv Mil fra Uddevalla er der en smal Træbro, Kobroen,
over hvilken TilbageLoget skulde gaa. Trosset, der var sendt tilbage
om Morgenen, var ifærd med at passere Broen. Da kom Nord
mændene. Generalmajorerne Løvenhjelm og Degenfeldt samt Oberst
Brockenhus havde opdaget, at Fjenden sendte sit Fodfolk tilbage.
De gik derfor strax frem med det norske Rytteri til Attake. Men
det svenske Rytteri, der var efterladt ved Uddevalla, turde ikke op 
tage Kampen; det gjorde Omkring og flygtede uden at have gjort et
eneste Skud . Nordmændene fulgte hurtigt efter, og alle de svenske
Tropper pressedes imod Kobroen . Derved opstod en grændseløs For
virring og Trængsel. Trosset og Tropperne sloges indbyrdes for at
komme over Broen, og en Mængde svenske Ryttere, der søgte Frelse
ved at svømme over Elven, druknede. Det lykkedes dog Oberstløjt
nant Aminoff at tage Stilling bag Elven med en Bataillon Østgøter,
og gennem Skydning standsede han det norske Rytteri, der ikke



~86

kunde fortsætte Fremrykningan, før Fodfolket kom til. Under den
Pause, som derved opstod, sprang 4 kække Dalkarle ud paa Broen
og ødelagde Brodækket, saa at Fjenden ikke kunde komme over, men
derved blev tillige de Svenskere, som befandt sig N. for Broen, af
skaarne. Dermed endtes Kampen for denne Dag,

Nordmændene erobrede 14 Kanoner, 19 Faner og Estaudarter
samt Størstedelen af Fjendens Tros, deriblandt Grev de la Gardies
og Grev Sparres Køretøjer. Af Fanger mistede Svenskerne eftei
Gyldenløves Opgørelse 16 Officerer, 36 Underofficerer, 11 Spillemænd
samt 430 Mand. 16 Officerer, 16 Underofficerer og 800 Mand faldt.
Sit eget Tab ungiver Gyldenløve til 2 Officerer og 12 Ryttere, der
faldt, men han nævner ikke Antallet af Sanrede. lIan sluttede sin
Beretning med: »Der manglede kun lidt i, at jeg havde afskaaret
Svenskerne fra Passete l).

Den 29. August om Morgenen »kapu teredes« 200 Svenskere,
de .. havde skjult sig i Klipperne.

Dermed var hele Bohus Lehn med Undtagelse af Bohus Fæstning
faldet i Nordmændenes Hænder.

Gyldenløve besluttede nu at rykke til Hisingen for at rette et
Angreb mod Gøleborg og anmodede Kongen om, at del' som Støtte
for denne Operation maatte blive sendt Rytteri frem fra den
danske Hær.

Carl XI blev meget forbitl'et ved at erfare Nederlaget ved Udde
valla. Grev de la Gardie, der fik det at føle, bad om og fik sin Af
sked, og Rigsadmi ral Sten back, del' alter var bleven tagen til Naade,
blev hans Efterfølger.

Forsvaret af Jæmteland val' ikke gaaet bedre for Svenskerne,
Generalguvernøren, Grev Sparre, havde en Styrke paa henved 1700
Mand, men den laa spredt, manglede Levnetsmidler og Udrustuing
og havde ikke faaet Lønning i 10 Maaneder. Til disse Mangler kom,
at Styrken for en Del bestod af Mandskab fra Jæmteland, som
Svenskerne ligesaa lidt kunde stole paa som paa Befolkningen i
denne Provins.

l Foraa ret fik Sparre Befaling til at gaa over den norske
Grændse mod Trondhjern, men kunde ikke efterkomme den , I Løbet
af Sommeren gentoges Befalingen, men saaledes at Sparre fik Valget
imellem at gaa mod Trondhjem eller at følge Hojderyggen til Roraas
og derfra gøre et Tog gennem Gudbrandsdalen. Samtidig blev der
tilsagt ham en Forstærkning paa 1400 Mand fra Østerhotten. Sparre

') Manuskript L Nr. 38/1677.
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besluttede at afvente denne Forstærknings Ankomst, inden han tog
endelig Bestemmelse om Eremrykn ingen. I Mellemtiden rejste han
rundt i Jæmteland for at træffe Forberedelser med Hensyn til For
plejningen .

Af den lovede Forstærkning ankom kun 290 Mand, hvoraf
Størstedelen var uøvet. Sparre sendte dem til Øviken, hvor Major
Rutenkrantz stod med 3 Kompagnier fra Jæmteland og nogle lige
hvervede Dragonkompagnier. Nu paatænkte Sparre at begynde Ope
rationerne, men det maalle opgives, fordi de Tilsagn, der var givne
ham af Øvrighedspersoner og Præster 'i Jæmteland om Tilvejebrin
gelsen af Levnetsmidler, ikke blev hold te. Desuden manglede han
Ammunition og var i den Grad blottet for Penge, at han maatle an
mode Regeringen i 'Stockholm om den Sum, der behøvedes, for at
han kunde købe 60 Ris Patronpapir. Manglen paa Levnetsmidler
var dog den føleligste, thi den bevirkede ikke alene, at Sparre ikke
kunde begynde Operationerne, men den tvang ham til at sprede
Tropperne.

Ifølge Gyldenløves Befaling rykkede den 1. August et norsk
Korps paa 2000 Mand under Obersterne Schullz og von Haven ind
i Jæmteland. Marchen , der gik gennem Fjeldene, var meget besvær
lig, saa at man maalle lade Artilleriet - nogle Falkanelter undtagne
- blive tilbage. Styrken delte sig nu, saaledes at Oberst v. Haven
slog ind paa en nordlig Vej, medens Schullz rettede sin Marche paa
Øviksn. Først efter at Nordmændene var rykkede ind i Landet, fik
Sparre Melding derom. Han afsendte 3 Kompagnier for at forstærke
Besætningen i Øviken j men de kom for sent. Thi, Oberst Schultz
var den 16. August naaet frem til denne By og gik strax til Angreb.
Rutenkrantz optog Kampen . Men næppe var Skydningen paabegyndt,
før Majorens 3 jæmtelandske Kompagnier gik over til Nordmændene.
Han trak sig derfor med Resten af Styrken ind paa Kirkegaarden
og fortsatte Forsvaret med stor Tapperhed, men med ringe Held. Thi
Nordmændene tvang ham til, efter et ikke ubetydeligt Tab, at over
give sig med Resten af sin Styrke. Først efter at Kampen var endt,
ankom den Forstærkning, som Sparre havde afsendt. Den talte 300
Finnet', men saasnart "de kom til Kundskab om, hvorledes det var
gaaet Rutenkrantz, vendte de om og søgte Frelse i Flugten.

Grev Sparre havde i Mellemtiden gjort et svagt Forsøg paa at
standse Oberst v. Haven, men blev nødt til at gaa tilbage. Nord
mændene fulgte efter og fratog ham hans Artilleri samt en Del
Mandskab. Først, da Sparre naaede Borgsjø, fandt han en Stilling,
hvori han troede at kunne optage Kampen. Men ogsaa den maatte
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rømmes, saa at Jæmtela nd blev erobret Men Begivenheder, der
senere vil blive omtalte, nødsagede Gyldenløve til at trække den norske
Styrke' tilbage. Den vendte hjem med 12 Officerer, 6 Fændriker, 2
Præster, 400 Underofficerer- og Menige samt 4 Kanoner og 7 grønne
Faner, som Sparre havde mistet l) .

Sparres Uheld bevirkede, at han blev afsat. Feltmarskal Hen 
rik Horn blev hans Efterfølger. Horn fik nogle Tropper med, det'
stod ved Stockholm , og Befaling til ikke alene at overtage Komman
doen i Provinsen, men tillige at foretage en Undersøgelse af, hvor
vidt det Held, der havde fulgt Nordmændene, skyldtes Forræderi fra
Befolkningens Side.

Da Horn riaaede sin Post, var Nordmændene gaaede over
Grændsen, og han tog derfor strax fat paa Undersøgelsen . Den
godtgjorde, at der existerede et hemmeligt Forbund mellem Beboerne
i Jæmteland og Nordmændene. Desuagtet blev del' ikke gaaet strængt
til Værks mod de Skyldige. Man najedes med at dømme dem til at
udlevere alle Skydevaaben for, som det hed i Dommen, »derved at
fOI'ebygge en lignende hemmelig Understottelse af Fjenden i Frem
tiden e . Denne Mildhed i Fremgangsmaaden stod i en skærende
Modsætning til den, der fulgtes i Skaane og Bleking.

l) Mauusluipt I. Nr. 39 167i.



Operationerne Skaane.

Efler Slaget ved Nørre Møinge vilde Carl XI rykke frem mod
Landskrona, men Generalerne fraraadede det, og derfor blev han
staaende paa Rønneberga, h vor han slog Lejr. Den danske Hær var
efter Slaget bleven forstærket med et hessisk Infanteriregiment paa
henved 1200 Mand under Oberst Ufen -Kel ler.

Christian V havde personlig opsat følgende •Forslag angaaende
Operationerne i Skaane efter Slaget ved Nørre Møinge e :

1. »Vi ved, at Fjenden indeslutter os og lader os cedere.
2. Vi ved, at Fæstningerne endnu ikke, er forsynede og ikke

kan blive det, før vi faar Frihed.
3. Sommeren vil gaa hen, inden vi "ed deraf, og uden at VI

faar noget udrettet.
4. Vi har en Del allierede Tropper og faar daglig flere .
5. Jo længere man giver Fjenden Tid især mod Nordsiden, jo

mere kan han forstærke sig med hele sin Styrke, og han vil da
utvivlsomt tvinge os til at sia as.

Spørgsmaalet bliver da, om der kan gøres andet end byde Fjen
den Spidsen, og om vi skal søge Fjenden eller afvente ham i en
anden Stilling. Om alt dette maa der tages en Beslutning, enten at
vove noget mod Fjenden for først og Iremmest at berøve ham hans
Fordele og det saa snart som muligt ved at gaa imod ham, eller an
gribe Helsingborg og afvente Fjendens Ankomst. Men, før vi skrider
videre i Texten, saa maa jeg sige Dem, at jeg vel har mærket, at
en eller anden ikke vil gaa den rette Vej, og at den ene søger at
kaste Sagen over paa den anden, naar der skal foretages noget al 
vorligt, og ikke lever i den Enighed, som De skulde. Derfor vil jeg
herved formane Dem til, al De retter sig efter hinanden, for al jeg

N P . Jensen: nen skaanske Kri~. 19
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kan faa saadant at vide, og jeg vil vide at »resantere« det, navnlig
mod den, der ikke efter Pligt udfører sin Charge, og har ingen at
frygte for noget Ansvar« 1).

Dette Forslag blev den 24. Juli tilstillet Generalerne med Flere,
for at de skulde afgive deres Betænkning. Svarene indkom i Slut
ningen af Maaneden.

Fellmarskalløjtnant v. d. Goltz fraraadede at operere paa en
Maade, der kunde fremkalde et Slag, dels paa Grund af den Afgang,
der havde fundet Sted blandt Generalerne, men især paa Grund af den
J terror panieus«, der havde vist sig ved Nørre Møinge. Christianstad
burde forsynes med Proviant for et Aar, og dens Besætning forstærkes
med Rylleri og Dragoner, Landskronas Fæstningsværker burde
istandsættes, Hæren kunde ikke blive stallende ved Landskrona,
fordi del' sriar-t vilde indtræde Mangel paa Fourage. At gall tilbage
var ingen Skam; det havde de største Feltherrer været nødte til .
Derfo I' til raadcde han, at man skulde indskrænke sig til at forstærke
og istandsætte Fæstningerne i Skaane og sende et Korps til Rygen.
Det vilde være til Gavn for Kurfyrsten af Brandenborg, som val'
ifærd med at belejre Stettin,

General Baudissin ansaa ikke Hæren island til at levere Slag;
derimod kunde den bruges til Diversioner med det Formaal at afskære
Fjenden Tilførsler, Det Bedsle vilde være at finde en Stilling ved
Helsingborg, som kunde forskanses, og hvor-fra man kunde angribe
og bemægtige sig Fæstningen.

Generalløjtnant Rysensten vilde, hvis Forstærkn ingerne snart
ankom, gaa mod Helsingborg og bemægtige sig denne Fæstning.
Naar det var sket, burde Fodfolket fordeles til Landskrona og Chr-i
stianstad, og Rylleriet- 12 til 1500 Mand undtagne - forlægges til
Sjælland. Vedblev Fjenden at være overlegen, burde Rytter-iet strax
sendes til Sjælland, og Fodfolket blive ved Landskrona for at sætte
Fæstningen i Forsvarsstand.

Genera llojtnant F, Arenstorff mente, at Hæren kunde ikke blive
staaende af Mangel paa Fourage, og, efter hvad Hæren havde præsteret
ved NOI're Møinge, vilde han ikke tilraade at bruge den til Slag.

Generalmajor Joehim Sehaek fraraadede vel et Slag, dog mente
han, at fik Hæren Forstærkninger, val' det bedre at angribe end at
blive angreben. Hovedsagen val', at man sørgede for Fæstningernes
Forsyning.

Generalmajor Meerheim vilde, naar Hæren blev forstærket, gaa

') Manuskript r. Nl'. 33/1677.
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mod Helsingborg, tage en fordelagtig Stilling og enten observere eller,
hvis der var Chancer, angribe Fjenden.

Generalmajorerne Rantzau og Levetzow var enige om, at man
enten skulde gaa til Venstre mod Helsingborg eller til Højre mod
Borreby for at tage Stilling.

Af de tyske højere Kommanderende, der alle udtalte sig mod
at levere et Slag, "ilde General Uffeln temporisere med Fodfolket
ved Landskrona og sende Rytteriet, paa 12-t500 Mand nær, til
Sjælland. Oberst Netzow vilde blive staaende, Oberst Wal lis fure
slog, at man skulde søge en anden Lejr, og Oberst Ufon-Keller fra 
raadede al Hazardering for kun at tænke paa at bevare Hæren.

Af de Øvrige, som Kongen henvendte sig til, anbefalede Over
jægermester I-Iahn at gaa mod Helsingborg, naar Forstærkningerne
ankom; Statssekretær Biermann vilde undgaa Slag, og derfor maatle
Hæren enten gaa til Helsingborg eller Borreby, og Generalkrigskom
missær, Etatsraad O. C. Skeel erkendte, at Stillingen var den, at
Hæren maatte bryde op, hvad enten den vilde eller ej. Derfor var
gode Raad dyre. Han tilraadede at gaa mod Helsingborg, dog maalte
Hæren ikke angribe Slottet.

Generalauditør Herman Mejer var den eneste, der vilde sla as.
Han gik ud fra, at Carl XI ved Nørre Møinge havde haft 9,000
Mand og senere var bleven forstærket med 1000 Ryttere. Da den
danske Hær ved Forstærkninger kunde bringes op til 11,000 Mand,
burde Kampen optages. thi trak Hæren sig bort, vilde Landskrona
og Christianstad falde i Fjendens Hænder. En Operation mod Hel 
singborg maatte dog fraraades; derimod burde Hæren rykke frem til
Højre for at afskære Fjenden Tilførsel samt fra Forbindelsen med
Malmø. »Man maa « - saaledes sluttede han - »søge Vaaben
lykken med Guds Bistand, fordi det er uundgaaeligt, naar vi ikke vil
opgive Skaane«.

Efter at have modtaget de ovenanførte Erklæringer, forlangte
Kongen en Udtalelse af Storkantsler Grev Ahlefeldt, der den Gang
opholdt sig i Itzehoe. Svaret var af 2. August, og det gik ud paa:
Vi burde undgaa Slag og derfor hverken gaa mod Helsingborg eller
tage Stilling bag Kjeflinge Aa. Derimod burde I-læren indskrænke
sig til Diversioner og drage Udbytte af de Resultater, Flaaden op
naaede. At ' gaa mod Stockholm, som Gyldenløve havde foreslaaet,
vilde fremkalde store Resultater, men var for voveligt, og det samme
gjaldt saavel en Operation mod Kairnar som en Marche mod Geteborg.
At fordele Fodfolket til Fæstningerne og sende Rytteriet til Sjælland
vilde være »disreputer-ligt« og føre til, at Fæstningerne blev blokerede

19"
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og Norge udsat for Angreb. Derimod burde der foretages en Expe
dition mod Rygen for at drive Svenskerne bort fra Pommern. Lykke
des dette ved Kurfyrstens og de øvrige Allieredes Hjælp, opnaaede
Danmark derved et Ækvivalent for Skaane, som kunde benyttes ved
Afslutningen af Fredstraktaten. Man burde altsaa opgive Felttoget i
Skaane og nøjes med at beholde et Korps ved Landskrona samt sørge
for, at denne Fæstning blev forsynet l).

Men, inden Kongen fik Ahlefeldts Svar, havde han fattet sin
Beslutning, thi den 1. August skrev han til Gyldenløve, at han agtede
at gaa imod Svenskerne. Der blev ogsaa truffen Foranstaltninger til
at rykke frem mod Helsingborg, men Planen var næppe fattet, føl'
den blev opgiven. Derpaa blev det bestemt, at General Baudissin
med 8 Rytterregimenter skulde sendes paa en Kavalkade til Christian
slad. Herman Mejer fik Befaling til at udarbejde en Instrux for
Generalen. Efter denne var Expeditionens Formaal at skaffe Rytteriet
Luft og Levnelsmidler samt at gøre en Diversion, der kunde bringe
Fjenden til at forlade sin Lejr. Som Maal sattes Christianstad, hvil
ken Fæstning Baudissin skulde sørge for blev forsynet med Levnets
midler. Blev han forfulgl, skulde han gaa til Øen Bekholm, S. for
Christianstad, og benytte Broerne over Helge Aa som »en Svikrnøl le e.
Blev han ikke forfulgt, kunde han, naar Fæstningen var bleven
provianleret, gøre et Tog til Vexiø samt sende Strøjfpartier ind i
Smaaland og hærje denne Provins med Ild og Sværd. Bleking
skulde sættes i Kontribution, og Snaphanerne støttes, Overalt skulde
han gøre Fjenden den størst mulige Skade, navnlig ved at berøve
ham Tilførsel. Naar Vinteren kom, skulde han begive sig til Lands
krona. Han maatte ikke indlade sig paa en Hovedaktion med Fjen
den, og han skulde, i hvad han end foretog sig, bevare Rytteriet saa
megel som muligt og derfor kun benytte det, saaledes som Krigs
raadet fandt for godt. Instruxen var af 3. August 2).

Samme Dag blev der given nye Regler foi- Rytteriets Optræden
paa Kamppladsen, grundede paa de sørgelige Erfaringer, man havde
haft Lejlighed til at gøre. Hovedpunkterne i disse, der ogsaa var
affattede af Herman Mejer, var, at Karakallen blev afskaffet. Rytte
riet skulde ved Attaken rykke saa langt frem, at det kunde se det
Hvide i øjnene paa Fjenden og, uden selv at skyde, udholde Fjen
dens første Salve for derpaa s i Guds Navne at trænge ind i Fjendens
Eskadroner. Blev Fjenden kastet, skulde han forfølges sluttet, og det

') Manuskript I. Nr. 34/1677 og 1. S. August 1677.
2) U. S. August 167~. 815.
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blev under Dødsstraf forbudt at forfølge en debandade eller at stige
af Hesten for at plyndre Døde l) .

Da Fangeantallet den Gang var stort paa begge Sider, var der
bleven ført Forhandlinger om deres Udvexling. Initiativet hertil
synes at være udgaaet fra dansk Side begrundet paa den slette Be
handling, der blev de danske Krigsfanger til Del. Forhandlingerne
førte til, at der den 5. August sluttedes et Kartel om Fangernes Ud
vexling 2), der skulde vare 3 Aar. Efter det skulde alle Krigsfanger
14 Dage efter Tilfangetagelsen enten udvexles med Krigsfanger af
samme Grad, eller efter et vist Forhold, eller imod Løsepenge. Disse
var: For en Overfeltmarskal 16,000, en Feltmarskal 12,000, en Felt
marskalløjtnant 8000, en General 6000, en Generalløjtnant 3000, en
Generalmajor 1200, en Oberst 400, en Oberstløjtnant 200, en Kap
tajn eller Ritmester 60, en Løjtnant 24 og en Kornet eller Fændrik
20 Rigsdaler. De samme Løsepenge, der skulde betales for Officerer
af Hæren, skulde betales for de tilsvarende Grader af Flaadens Offi
cerer. For en Underofficer skulde betales en Maaneds Løn . Artilleri
kuskene skulde betragtes som Soldater, og Marketendere skulde be
tale efter Antallet af Heste, de havde for Vognen, 2 Rigsdaler og 2
Skilling for hver. Alle Kvinder, Børn under t 2 Aar og Livrebetjente
skulde løsgives uden Vederlag.

Man forpligtede sig gensidig til at behandle Krigsfangerne,
saaledes at de i det mindste beholdt Under-klæder, Hat, Strømper
og Sko.

Forinden Kavalkaden til Christianstad omtales, vil det være
nødvendigt at undersøge Tilstanden i denne Fæstning.

Eftm' den danske Hovedstyrkes Afmarche den 3. Juni var Fæst
ningen overladt til sig selv. Generalmajor Meerheim førte Komman
doen som Højstbefalende. og efter hans Anmodning var der bleven
afsendt nogle Orlogsskihe med Levnetsmidler, men, da de sejlede ud
omtrent samtidig med, at den svenske Flaade gik i Søen, maatte de
vende om. Penge var del' ogsaa Mangel paa, thi vel ankom der den
19. Juni en Pengesum, men den var utilstrækkelig. Meerheim lod
derfor fabrikere en Blikmønt, del' skulde modtages som Betaling,
imod at han lovede, at den vilde blive indløst med rede Penge, naar
Krigen var endt.

Som omtalt var Chefen for 2. fynske Regiment, Oberst Hans
Schack, udnævnt til Kommandant i Fæstningen. Chefen for 1. sjæl.
landske Regiment, Oberst Lange, som hørte til Besætningen, følte

I) U. S. August 1677. l:!17. 2) U. S. August 1677. 824.
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sig tilsidesat derved, da han val' ældre Officer, og bad i Skrivelse af
!J, Juni om at maatte rykke i Felten. En fortsat Bi-evvexling mellem
ham og Krigskollegiet førte til, at han bad om og fik sin Afsked.
Kommandoen over hans Regiment blev given til Oberst Knohlauch.
Men lIans Schak, del' opholdt sig i Ems for at blive helbredet efter et
Saar-, indmeldte, at han af Sundhedshensyn ikke tur-de pantage sig
nogen Kommando, Han blev derfor afskediget den 25. Juli, og
Oberst Fuchs overtog Kommandoen over hans Regiment. Men i
Mellemtiden val' Posten som Kommandant i Christianstad bleven

besat; thi den 12- Juli udnævntes Kommandanten paa Kronborg,
Oberst v. d. Osten dertil, og samtidig blev han forf'rem met til General
major. Oberstløjtnant I-Ians Asche Sclrack hlev hans Efterfølger paa
Kronborg.

Forsinket af Modvind ankom v. d. Osten først den I~. August
til Chi-istianstad. Besætningen bestod paa delle Tidspunkt af en
BatailJun af Baudissins, en BaLaillon af 2. fynske, () Kompagn icr af
L sju-llunrlske, 2 Dragondetachementer og et Artil ler-ikornpagni, ialt
J(jOO Ma ntl. De suden blev det den 7 . August befalet, at en Bataillon
af 3. jyrlske Hegiment under Major Puttkamei-, dm' laa i Gluckstadt,
skulde forsuurke Garnisonon.

Det val' bleven bevaret som en stor Hemmelighed, at del' skulde
afsendes ea Kavalkade til Christianstad. De Regimenter, del' skulde
deltage i den, fik først Befaling dertil Søndag den 5. August efter
Middag, og Afmarchen skulde ske samme Dag Kl. 5. Den eneste
Ordre, General Baudissin fik Tid til at give, val', at Byttere og Heste,
som paa Grund af Sygdom ikke kunde følge med, skulde efterludes

i Lejren ved Landskrona, og den blev ikke efterkommen.
Den Styrke, del' stilledes til General Baudissins Ruudighed,

bestod af Rautzaus, B. Arenstorffs, Levetzows, Grev Reventlows,
Geweckes, Kruses og Trolles Rytten-egimenter samt J uels Dragoner.
Desuden deltog de kejserlige, mynsterske og hessiske Dragoner i Ex

peditionen, og, efter at den val' sat i Gang, blev Oberst Nymphius
Dragonregiment den 8. August sendt efter. SOI1l hojere Komman
derende under Baudissin fungerede Generalløjtnant F. Arenstorff og
Generalmajorer-ne Meerheim og Levetzow.

Skønt Kongen personlig val' til Stede ved Afmarchen, skete Op
hrudet, efter hvad Baudissin beretter, i »desordre og Konfusion e , og
uden at hele Styrken val' samlet, saa at en Del af den maatte hentes
fra Løbegravene. Desuden var nogle af Befalingsmændene og Mand

skabet saa drukne, »at de val' inkapable til alte, Nogle af Regi
menterne fulgte end ikke strax med, og, da de endelig satte sig i
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Bevægelse; . ir rede« de rund L, fordi de ikke vidste, under hvis 'Kom
mando de var stillede, Føjes hertil, at alle Hestene val' udmattede,
fordi de i længere Tid ikke havde faaet tilstrækkeligt Foder-, og at
del' val' ikke rin ge Sygelighed blandt Officererne og Mandskabet, saa
har man et Billede af den Rytterstyrke. hvormed General Baudissin
.skulde udføre Herman Mejel's Ideel' : Udrette store T ing uden at
vove noget.

For at Fjenden ikke skulde komme til Kundskab om Troppernes
Afmarche, maatte Baudissin begynde med en Nattemarche, og for
.strax at komme saa lan gt bort fra Fjenden som muligt, maatte han
forcere Tempoet.

Marchen gik paa Ekebro og derfra til Perstorp, hvor Styrken
arikom den 6. August om Eftermiddagen KJ. 6. Under Marchen
viste det sig samme Morgen, at Dragonerne var nødte til at føre
deres Heste ved Haanden, at mange af Hestene ikke var til at faa
frem, og at enkelte af dem faldt om og blev liggende, Generalmajor
Meerheim havde derfor foreslaaet, at man, undervejs, skulde gøl'e
Holdt for at hvile, og Generalmajor Levetzow havde henledet Op
mærksomheden paa, at der blev marcheret for hurtigt og for langt.
Men Baudissin svarede, at det var bedre at miste nogle Mand, end
at udsætte hele Styrken for Fare.

Den 7. August fortsattes Marchen over Møllerød og Ignaberga
til Strø. Samme Dag meldte Bagdækningen, at Fjenden var brudt
op fra Rønneberga og forfulgte.

Meldingen var rigtig. Carl XI havde i Løbet af den 6, August
faaet Efterretning om, at hele den danske Hær var brudt op og
marcherede nordpaa. Den 7. August, 2 Timer før Dag, stak han
·derfor sin Lejr i Brand og fulgte efter med hele sin Hær. Efter
retningen herom kom hurtigt til Landskrona, thi endnu samme Dag
.skrev Christian V til Baudissin: •Vi har naaet vor første Intention
-Dg faaet Luft, saa at vi kan faa Four-age .

Den 7. naaede Carl XI Ekebro og den følgende Dag Åby. Her
blev han staaende i 2 Dage for at vise Feltmarskallerne Helmfelts og
Fersens jordiske Levninger den sidste Ære og sørge for, al de sikkert
blev eskorterede gennem Snaphanebæltet.")

') Stehn Jacobsen fortæller, at Svenskerne ikke havde kunnet finde Felt
marskol Hehnfelts Lig, men for at »eontenteree hans Frue og Venner, tog de
»en død Karl«, som de paasatte en Paryk og iførte prægtige Klæder, hvorpas
han blev lagt i en Kiste og ført til Sverige, som var det Helmfelts Lig.
Paa det Sted, hvor man havde optaget den døde Karl, der Iigesaa godt kunde
·yære en dansk som en svensk, blev opkaateten Jordhøj til Minde om Helmfelt.
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General Baudissin, der den 8. August havde fortsat Marchen.
passerede Helge Aa og tog Stilling ved Nresby, i Mil N. for Christian
stad. Den 9. sendte han .Obers t Nymphius Dragonregiment til TOI'se
bro, og selv rekognoscerede han Helge Aa. Den 10. August begav
han sig til Christianstad for al konferere med Generalmajor v. d.
Osten og Civilkommissær Ove Ramel. Det blev besluttet, al del'
skulde anlægges en Bro ved Åhus, S, for Christianstad ved Helge
Aaens Udløb i Hanø Bugt, og at del' skulde anlæggns et Brohovede
foran den lange 131'0, der forbandt Bekholrn med Fastlandet, for at
sikre dennes Besiddelse.

Bandissin besluttede derefter at udsenc'e Expeditioner fO\' at
alarmere, men da indtraf del ' Meldinger om, al Fjenden rykkerle
frem med hele sin Styr-ke, Expeditionerne III8UUe derfor stilles i
Bero , Kun mindre Kommandoer udsendtes pun korle Strrokningor
for at inddrive Fourage. Udbyttet var ikke SIOl'l, og kun en ringe Del
deraf ku nrlr- sendes til Ch ristianstad, thi Baudissius egne Tropper
skulde og. au 11'\'1', og de VUI' saa slet forsynede, nt Regimentscheferne
allerede den 11. August begyndte at klage over Mangel paa Brød,
Den mangelfulde Forplejning bevirkede, al den Sygelighed, del' havde
hersket ved Udrykningen, greb mere og mere om sig ogsaa blandt
Officererne, Generalmajor Levetzow, Oberst B. Arenstorff og Oberst
Rathlou maalle som Syge sendes til Clu-istiaustad, hvor Rathlou døde.
og kun den hojeste Grad af Pligtfulelse bragte Generalmajor Meer
heim, der' ogsaa val' stærkt angreben, til Ilt blivo paa sin Post. Den
mangelfulde Forplejning gav desuden Anledning til, at mange Hyl
tere, saavel paa Marchen som under' Opholdet ved Næsby, forlod
deres Regimenter for at plyndre, saa at Bandissin blev nødt til at
statuere Exempler til Advarsel. Den 12, Au gust lod han sanledes
adskillige af disse Ryttere skyde eller hænge, og nogle lod han lobe
Spidsrod.

Den 12. August begav Baudissin sig atter til Chl'istianstud, hvor
han blev den følgende Dag, Under hans Fraveerelse fcrto General
løjtnant Arenstorff Kommandoen. Da Ar-enstorff fik Melding om, at
Svenskerne var rykket frem og stod foran Cln-istianstad, trak han
sig til Nosaby, ø. for Næsby.

Carl XI brød den 11. August op fra Åby og marcherede til
Færingtofta. Samme Dag blev Ascheberg udnævnt til Feltmarskal
løjtnant og Kongens Næstkommanderende. Den 12. fortsalles Marchen
i ostlig Retning til N. Mellby, hvor Hæren blev staaende døn 13.,
og den følgende Dag riaaede den Ignaberga. Hel' fik Carl XI paa
lidelig Efterretning Om, at det ikke VUl' den danske Hær, men kun
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dens Rytteri, han havde foran sig. Forposterne blev skudt frem mod
Christianstad, og fra dem gik om Aftenen 4 Eskadroner mod en
Dragonvagt der stod foran den lange Bro. Det kom til en lill e
Kamp, under hvilken Svenskerne fangede en Kaptajn, der var drukken,
og som kun af Nysgerrighed opholdt sig ved Dragonvagten. Til
Gengæld fangedes fra dansk Side Løjtnant Schultz, en Søn af General
løjtnanten.

Da Baudissin fik at vide, at han havde hele den svenske Hær
imod sig, trak han Oberst Nymphius Dragoner bort fra Torsebro og
afgav dem tilligemen et Detachement paa 86 Mand af Ramstedts og
Brockenhus Dragoner under Kommando af Oberstløjtnant v. d. 'yege
til Forstærkning af Garnisonen i Christiaustad. Geweckes Rytter
regiment og de kejserlige Dragoner sendtes til Åhus for at frem
skynde Arbejderne paa Broen, og med Hovedstyrken stillede Baudissin
sig midtvejs mellem Christianstad og Åhus, ø. for Helge Aa. Kun
General Meerheim blev staaende i Lejren ved Nosaby med nogle
hundrede Ryttere.

Den 15. August ankom Cal'! XI med sin Hovedstyrke til Væ.
og 16. ved Daggry sendte han et Kommando til Angreb paa Bro
hovedet foran den lange Bro. Brohovedet var endnu ikke færdigt,
men det var bestykket med 2 Kanoner og havde en Besætning paa
100 Dragoner under Oberstløjtnant v. d. 'Vege. Desuden stod del'
foran Brohovedet en lille Vagt og bagved det en Reserve paa 100
Infanterister. Oberst Nyrnphius var den 16. om Morgenen, efter
Ordre, gaaet ud for at visitere disse Posteringer. Men omtrent sam
tidig med hans Ankomst angreb Svenskerne og demaskerede 7 Kanoner,
hvormed de aabnede en hæftig Ild paa Brohovedet. Denne Skydning,
siger Nymphius i sin Beretning, virkede saaledes, »at alle løb deres
Vej og lod mig blive staaende ene paa Broen e l). Denne blev skudt
i Brand og den Del, der laa nærmest Helgeaaens vestlige Bred
afbrændte.

Da den lange Bro var brændt, var den »Svikmølle«, hvormed
Herman Mejer havde regnet, gaaet i Lyset. Baudissin kunde ikke
blive staaende, og hvis han ikke skyndte sig bort, kunde han - af
Mangel paa Levnetsmidler - risikere, at han ikke alene selv gik til
Grunde, men at han ogsaa rev Christianstad med i sit Fald. Det
gjaldt derfor om at komme saa hurtigt bort, at Fjenden ikke kunde
indhente ham. Et Krigsraad, der blev sammenkaldt, godkjendte
denne Beslutning, og Generalløjtnant Arenstorff lovede at sørge for,

') I. S. Oktober 1677. 451.
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at Generalmajor Meerheim, del' endnu slod ved Nosaby, fik Befaling
til at støde til Hovedstyrken. Men Arenstorff glemte at afsende Be
falingen, og Meerheim blev kun frelst ved, at han, saasnart han fik
at vide, at Hovedstyrken havde sat sig i Bevægelse for at passere
Broen ved Åhus, salte efter i Galop, hvad der kostede ham en Del
Heste.

Tilbagemarchen over Åhus til traadtes den 16 . August, og den
17. naaede Baudissin Ørtofte. Men Carl Xl havde faaet Efterretning
om denne Afmarche og sendte den 16. Obersterne Wachtrneister og
Ramsværd paa Forfølgelse med 300 Hyttere ; den 17. fulgte han
efter med Hæren og naaede Vram.

Baudissin fik den 17. om Morgenen Melding om. at Fjenden
forfulgte ad Vejen, der fører over IIørby. lIan brød derfor op Kl. 9
og marcherede til Saxtorp . Da Mandskabet ikke havde faaet Brød
i 5 Dage, blev der sendt Ilbud til Landskrona for at faa denne
Marigel afhjulpet. Ved Middagstid kom der Melding om, at Fjenden
val' i fuld Marclie mod Kor-pset. Efter Samraad med Generalerne
besluttede Bandissin ICI. 8 Aften at fortsætte Marchen til Heljarp
Bro, og den 18. Morgen passerede Styrken Broen. Men nye Efter
retninger gjorde, al Baudissin heiler ikke følte sig sikker her. Han
fortsalle derfor den tilbagegaaende Bevægelse, og den 20. om Morgenen
naaede han den danske Lejr ved Landskrona.

Tilbagetoget havde hav t Karakteren af en Flugt. og det var
utroligt, hvad Regimenterne havde lidt.

Carl XI forfulgte kun til Hørby, som han naaede den 18., fordi
han her fik Efterretning om, at det danske Rytteri næppe kunde
indhentes. Den 20. marcherede han til Norrhvidinge og slog Lejr.

Under Kavalkadens Fraværelse havde Christian V den 9. August
skrevet til Baudissin, at Carl XI var marcheret til Ekehro, og givet
ham Ordre til at ødelægge Fjendens Magasiner og Kommunikationer
ved Hjælp af de tro Gønger og Bønder. Kongen tilføjede, at han
samme Dag havde mønstret Infanteriet og fundet 14 gode BalaiI1oner,
samt at han den 11. August agtede sig til Kjøbenhavn for at træffe
Anstalter til Transporten til Rygen.

Den 11. August rejste Kongen til Kjebenhavn. Næppe var
han borte, før den Uenighed, der uafbrudt havde ulmet mellem de
højere Kommanderende, slog ud i Flammer.

General Rysensten var den 30. Juli bleven udnævnt til Guvernør
i Landskrona. Den 5. August blev Besætningsforholdene regulerede,
saa at Fæstningen fik en Besætning paa 10 Bataiiloner, 1 Rytter
regiment, 2 Artiilerikompagnier og 1 Pionerkompagni. I en Instrux
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af 8. August blev det særlig paalagt Rysensten at drage Omsorg for
Fæstningens Istandsættelse, derimod gav den ingen Bestemmelser for
Kommandoforholdet mellem Feltmarskalløjtnant v. d. Goltz og ham .

Feltmarskalløjtnant v. d. Goltz havde ikke været istand til at
skaffe sig den Anseelse, der kun kan naas gennem Resultater. Der
for fik han alle imod sig. Han mærkede det og troede at kunne
overvinde Uviljen ved at optræde med en høj Grad af Overlegenhed.
Han viste den især overfor Rysensten, som han lagde alle mulige
Hindringer i Vejen ved Udførelsen af det ham betroede Hverv om
Fæstningens Istandsættelse, ja, det gik endog saa vidt, at han aabnede
de Breve, Rysensten udsendte som Guvernør, og forandrede de deri
indeholdte Befalinger. Fornærmet herover klagede Rysensten sin Nød
til Generalauditør Mejer, og denne blev af Kongen sendt til Lands
krona for at undersøge Forholdene.

Efter Mejers Ankomst fandt der den 15.. August en Konference
Sted mellem ham og v. d. Goltz, som overværedes af Generalmajor
J. Schack. Feltmarskalløjtnanten udtalte ved denne Lejlighed, at han
vidste godt, at man vilde af med ham. Han vilde gerne lade sit
Liv, men Æren skulde man lade ham beholde. Det var General
auditøren, som »deposideredec hans Stilling. Mejer havde sendt
Generaladjutanter med Befalinger til Generalerne, uden at han, der
var Feltmarskaf løjtnant, havde faaet noget at vide derom. Han
havde saaledes - skønt Feltmarskalløjtnant - intet at sige, og
Svenskerne vidste ligesaagodt, hvad der skete i Kjøben havn, som han .

Mejer nedlagde Indsigelse imod, at der tillagdes ham nogen
Skyld. Han stod kun til Ansvar overfor Kongen . Feltmarskalløjt 
nanten havde bestandig været med i de Krigsraad, der var blevne
afholdte, og, hvad Kongen deri havde resolveret, havde Mejer sørget
for var bleven befalet og bragt til Udførelse. Han havde ikke blan
det sig i v. d. Goltz Kommando, men, naar Kongen befalede ham at
tage sig af en Sag eller udtale sin Mening, bragte han den mundt
lige Befaling til Generaladjutanterne og sagde dem, hvad der i Kon
gens Navn skulde befales. Da v. d. Goltz afbrød Mejer med den
Bemærkning, at det var ham (Mejer), der kommanderede Hæren,
sluttede Mejer Samtalen med at sige: J Deres Excellence kan sige,
hvad der behager Dem; jeg er af Respekt nødt til at sige : adieue l).

Ovenståaende Gengivelse er tagen af en egenhændig Optegnelse
af Mejer om, hvad der skete ved den omhandlede Lejlighed, men det
er af særlig Interesse, at Mejer i den Indberetning, han samme Dag,

I) I. S. August D 1677. 638.
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den 15. August, sendte til Kongen, indskrænkede sig til al meddele.
al v. d. Goltz havde givet ham »den ene Reprimande efter den anden.
uden med el eneste Ord at omtale, al v. d. Goltz havde sagl, al del
var Mejer, der kommanderede I-læren.

Tilstanden i Landskrona blev Dag for Dag mere uhyggelig og
samtidig indløb Efterretninger-, del' - om end modsigende - dog
lydede paa, at Baudissin havde været nødt til at trække sig tilbage,
og al Svenskerne nærmede sig Fæstningen, Da saa Baudissin den
20. August ankom til Lejren, vilde v. d. Goltz ikke være ene om at
hære Ansvaret, og han skrev derfor lil Kongen og bad om, al Kongen
vilde komme til Landskrona for al træffe Bestemmelse om, hvad del'
burde gøres,

Kongen blev meget misfor-nøjet, da han erfarede, at Bandissin
var kommen tilbage, og gav v, d, Goltz Ordre til ikke at lade ham
komme ind i Lejren, men skyde ham frem foran Landskrona for at
gOl'e Fourageringen mulig. Men denne Bcfal ing kunde ikke efter
kom mes dels pua Gi-und af Rytteriets Tilstand, men tillige fordi
CUI'l XI stod ved Xorr-hvidinge.

Den 21. August sammenkaldte v. d. Gollz Generalerrie til Raad
slagni ngo Resultatet, der sam me Efter-middag indberettedes li I
Kongen, gik ud paa, at Rytteriet, efter Geueralernes Udtalelser, kun
dasr-ligt kunde gUl'e "Tjeneste, og Størstedelen af Officererne val' syge.
Fjendens Styrke ansloges til 12,000 Mand, hvoraf 5000 Ryttere,
Feltmarskalløjtnanten havde derfor sendt Rytteriet til Lejren ug ansaa
det for umuligt al holde Kampagnen. Han bad paany om at faa
Befaling til, hvad der skulde gOl'es, og tilføjedc, at General Hysensten

havde indberettet, at han af Mangel paa Materiale kun havde været
istand til al udrette lidt paa Befæstningen . Generalerne Baudissin ,
Fr. Arenstorff og Rysensten blev ved Haadslagningen anmodede om
at indgive en skriftlig Beretning om Rytteriets Ti lstand. I denne
Beretning udtalte Baudissin, at Rytteriets Styrke val' smeltet sammen
til 2500 Mand, og at det ikke val' istand til al udrette noget overfor
den overlegne Fjende, lIan randede til at begynde med at overføre en
Del af Regimenterne til Sjælland for al faa dem kompletteret og
ordnet. Fr. Arenstorff udtalte, at da Rytteriet ikke havde været
istand til at udrette noget ved Christianslad og nu var ødelagt, kunde
det ikke bruges til noget overfor Fjenden. Rysensten indskrænkede
sig til at erklære, at Rytteriet val' ødelagt, og al man maatle soge
al finde Midler til at bevare s den Smule Rytteri », der endnu val'
levnet.

Alt synes saaledes at nærme sig en Katastrofe, der let kunde
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føre til, at Svenskerne erobrede Landskrona, fordi Fæstningsværkerne
kun var i en maadelig Forfatning. Følelsen hel:af og Overbevis
ningen om, at Skylden i saa Fald vilde blive væltet paa ham, for
anledigede Rysensten til den 21. August at sende Kongen en Ind
beretning om Tilstanden. Han klagede deri over, at skønt han i
5 Uger uafbrudt havde forlangt Materialer og Redskaber, havde
han kun modtaget 195 Skubkærrer. del' var blevue udskibede i Lands
krona den 19. August. Han manglede saaledes ikke alene Arbejds
redskaber-, men tillige Palisader og Træ. Besætningen maatle ligge
paa den blotte Jord, fordi der manglede Materiale til Barakker, og
derfor greb Sygeligheden mere og mere om sig. Styrken, der plan
mæssig skulde være 5000 Mand, var derfor næppe i Stand til at
besætte Vagterne og for svækket til at udføre Arbejderne. Han til
føjede: sPaa min Flid i Deres Majestæts Tjeneste har det aldrig
manglet, og, naar jeg ikke havde været saa ulykkelig hos Deres
'Majestæt at være bleven sat ud af Opinion og Kredit af Misundere
-og Uvidende, saa havde jeg ikke alene som forhen, men især i dette
Felttog kunnet yde store Tjenester. Men jeg Iorrnaar ikke at udrette
noget, naar Uforstandige blander sig i min Kommando og hindrer
mig i alt og saadant bifaldes af Deres Majestæt, hvoi-ved jeg blive]'
.ganske forsat og kommer ud af min Respekt, saa at jeg finder mig
inkapabel til paa den Maade at tjene længere og derfor ganske
undei-darrigst beder Deres Majestæt om, at jeg naar Felttoget er endt,
maa blive afskediget i Naade. Maaske kan da kommende Tider
bringe Deres Majestæt paa andre Tanker og give mig Lejlighed til
at an vende mit Talent bedre i Deres Majestæts Tjeneste, end det
paa Grund af Hindringer hidtil har været mig muligt. Forøvrigt
.har Feltmarskalløjtnanten i Deres Majestæts Fraværelse ganske fra
taget mig Kommandoen, saaledes at jeg ikke hal ' noget at befale hel'.
Jeg beder derfor aller-naadigst om Tilladelse til at begive mig til
Kjøbenhavn .« l)

. Rysensten sendte denne Indberetning til Generalauditør Mejer
og bad ham søl'ge for, at den kom i Kongens Hænder.

Den 22. August skrev v. d. Goltz atter til Kongen og bad ham
give Befaling om, hvad der skulde gøres. Den 23. indsendte han en
Erklær-ing om Rytteriets Tilstand i Henhold til de af Baudissin, Fr.
Arenstorff og Rysensten afgivne Erklæringer. Han tilføjede, »at da
Hytteriet var i slet Tilstand, da Fjenden den foregaaende Aften val'
kommen til Dagstorp med hele sin Hær og stod »05 paa Halsen e ,

l) r. s. AUguBt. D, 1677. 625.
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kunde der ikke udrettes noget af vort Rytteri, men det kunde kun
hlive ruineret, Paany spurgte han om: »Hvad vil Kongen" at del'
skal gøres?

Den ' 23. August svarede Kongen: »Da Rytteriet er bragt i en
saadan Stand, at det ikke kan operere, maa Vi finde Os i, at det
bliver i ndskibet«..")

Indskibningen af Rytter-iet blev nu paabegyndt; men Uenigheden
blandt de højere Kommanderende vedblev, saa at Ki-igskommissrcr
Harbo, del' . var ansat ved Hovedkvarteret, den 25. August indberettede
til Herman Mejer, »at del' i Landskrona herskede Kaos, Ioi-di alle de
Kommanderende val' i Totterne paa hvernudrc« , Mellem Bandissin
og v, der Goltz saae det ud til at skulle komme til en Duel, fordi
Baudissin kastede Skylden for Nederlaget ved NOI't'e Møinge pau
Feltmarskallejtuanten. Rysensten kunde ikke fremme Arbejderne
paa Landskronas Istnndsreuelsc, fordi dCI' ideligt lagdes ham Hin
rh-ingr-r i Vejen, men ikke desto mindre indberettede v. d. Goltz den
25. August til Kongen, at Hysenslen val' Skyld i, at Befæstnings
arbejderne ikke nød Fremgang og bad om, at Kongen vilde give
Hysensten »en skarp udtrykkelig Ordre e til at Irenune Arhejdet, især
paa Citadellet Soru Efterskrift i summe Indberetning tilfojedes :

Oberst Gewecke el' uden mit Vidende og Vilje gaaet til Kjobenhavn. «
Under disse Begivenheder VUl' Storkantsler Ahlefeldt vendt til

bage til Kjøhenhavu, og efter Forhandlinger i Statsrandet VUI' det
bleven bestemt, al del' skulde gm'es Alvor- af Expeditioneu til Bygen,
(la del' ikke kunde ven les opnnaet noget gl'nnem fortsatte Operul ioner
i Skaane. Den 23. August skrev Kongen det-for til Gyldenlove. al

han paa Grund af Ba udissins hurtige Tilbagelog fru Clu-istiaustad og
den sildige Aarstid havde rnaattet opgive Projektet om at gan til
Kal mar ; men det val' især sket, fordi del' efter Aftale med Kur
fyrsten af Brandenborg skulde foretages en Landgang paa Hygen 2).
Men forinden denne Expedition saltes iværk , iuaatte For-holdene
ordnes i Landskrona,

Genere lkr-igskommissær- O. C. Skeel hlev sendt derover for
navnlig at undel'søge Aarsagei-ne til, at Fæstningsvrerkemc ikke va i

blevne istandsatte, Da han meldte v. d, Goltz sin Ankomst og sit
I Iver-v, skrev denne den 27 . August til Kongen, at han ikke havde
faaet nogen so-i-lig Ordre til at befatte sig med Landskrona, men at
en saadan val' given Rysensten . Naar han desuagtet havde blandet
sIg i Sagen og drevet paa UdføreIsen , val' det sket ll a f Pligt e , og

l) U. S. August B. 1(j77. 881. 2) U. S. August B. 1677.
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han havde ingen Skyld. Skeel henvendte sig derpaa til Rysensten,
som i en Erklæring fastholdt, hvad han havde udtalt i sin Beret
ning til Kongen. Efter-at Skeel havde gjort Indberetning derom, be
falede Kongen den 28. August, hvad del' skulde blive tilbage som
Garnison i Landskrona, og at General Uffeln skulde overtage Kom
mandoen sammesteds, som General Rysensten skulde afgive til ham.
Ved samme Skrivelse blev det tilladt General Baudissin at begive sig
til Kjøbenhavn, hvorimod General F. Arenstorff skulde blive i Lands
krona, indtil Rytteriet var overskibet. og det bestemles tillige, at det'
til Landgangen paa Rygen skulde benyttes ,.1:000 Mand kejserlige,
mynsterske og hessiske Tropper.

Rysensten. det, følte sig saaret i højeste Grad over den Bahand
lingsmaade, han havde været Genstand for, skrev lil Kongen og bad
om al maatte faa Afsked paa Tid for al or-dne sine personlige An
liggender, saml om al Kongen ikke vilde lade hans Modstandere
»tlorerec.

Bandissin følte sig ikke mindre misfor-nøjet, thi ikke nok med
al han havde mistet Kommandoen avet' Rytteriet, fik han den 30.
August Befaling til at gaa lil Holsten for al overtage Kommandoen
over Militsen og Fæstningerne, hvilket val' en Retrætepost.

Men delte var kun Indledningen. Der skulde dækkes over, at,
FeILtogel i SImane var gaael uheldigt, saa at det i alle Tilfælde
kunde komme til al staa klart, al del ikke var Kongen, der havde
opgivet det saa tidligt, Generalauditer Mejer lavede derfor efter Ordre
en »PromemOl'iac om Gru nden til, al Felttoget blev opgivet. Del
skete, hed del heri :

1. »Fordi alle Generaler og Overofficerer saavelsom de Menige
lod Modet synke efter Slaget ved Nørre Møinge.

2. Fordi Generalerne ikke kunde angive el Sted, hvor man
kunde lejre sikkert og »deklinere e Slaget.

3. Fordi Generaler-ne for al undgaa Slag holdt Raad med Felt
marskalløjtnant v. d. GolLz og enedes om I-lærens Overførsel. Des
uden havde Feltmarskalløjtnanten meddelt Officererne sin Mening.

4. Fordi hele Kavaleriet ikke kunde holde sig ved Lands
krona, og

5. Fordi Kavalkaden til Chrislianstad endte saa hurtigt og
bragte Rytteriet i ringe Stand.

Da Kongen saaledes havde set, al den betydelige Hær, hvori
der fandtes saa mange allierede Tropper, efter Generalernes Mening
og Vilje ikke kunde føres mod Fjenden til Slag i Skaane eller gøre
ham Afbræk paa den ene eller den anden Maade, havde Kongen
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resolveret sig til en Diversion mod Rygen for muligvis der-ved al
forhindre Fjenden i al gøl'c nogel afgorende i Skaane, eller blive
liggende stille i Kvarter eller distrahere en Del af sin Ilær og sende
den til sil Hige e,l)

De1'111ed havde altsaa Mejer' bevist, al hvad del' var sket, ikke
val' Kongens, men Generalernes Skyld. Del val' dem, del' val' Aarsag
i, al alt val' gaaet galt, og nu stod del' kun lilbage al faa udpeget
og eventuelt domt de enkelte, sær-ligt Skyldige. Man begyndte med
General Baudissin. Stille ham for Krigsret turde man dog ikke, thi
efteI' Indholdet af de indkomne Erklæringer om Rytteriets Tilstand,
maatte man antage, at -han vilde blive frikendt, Mej er konciperede
derfor et kongeligt Reskript af 21. September, hvorved det blev over
draget ham at foretage »en gl'UIHlig U ndcrsogclse af Aarsugerne til
Bandissiris hur-tige Tilbagcgang verl ikke alene at affordre Generalen
selv nærmere Oplysninger, IIIelI tilligc ved al forlange Erklun-inger
af de Generaler og Regimeutschofai-, dCI' havde del laget i Kavalkadeu.«
Men det viste sig, at disse EI'klæl'ingCl,2) saa vel SOIll en .T oui-nal"),
dl'l' val' bleven ff:Jl't under Kavalkaden, ikke kunde benyttes som
Stotle for en Anklugeakt eller SOIll Vaaben mod Ba udissin. Selv
afgav Bandissin en Erklæring, hvori han hævdede, at han havde
efterkommet Insu-uxen, og at det val' den, del' havde bundet hans
Handlefrihed ved at paubyde ham ikke at indlade sig i en Hoved
aktion med Svenskerne. Ligeledes havde han i Henhold til l nstru xen
bestandig raadført sig med Generalerne. Samtidig udtalte han, at
Rytteriet val' ødelagt, den Gang rlet sattes i Marche, og at det val'
rleri, al hel e Ulykkcn maatte soges "). FI'. Arenstorff', del' ogsaa
havde afgivet Erklær-ing, havde ikke udtalt sig nær-mere 0111 det
sidstnævnte Punkt, men henviste til, at han i Løbet af Aaret havde
været syg og sengeliggende, og at han efter Norre Møingc laa syg i
Kjøhenhavn, saa at han ikke kendte Ryueriets Tilsland. Efter alt,
hvad der Ioreligger, kan del' ikke være Tvivl om, at Bandissin havde
Het i, at Hytteriet var odelagt, inden Kavalkaden blev paabegyndt.
Da han derfor maatle føle sig i høj Grad krænket over en Fremgangs
muade, hvorved man æskede hans Undergivne til at give Erklæringer
om . hans Færd ug lod ham staa Skolel'et ove rfo I' Herman Mejer,
søgte han, saasnart han havde afgivel sin Erklæring, Orlov i 3
Maanedor. Or-loven blev bevilgelog senere forhenget, men skønt
lian oftere bad derom, blev han ikke ansat paany, og den 25. Sep
lembel' 1678 blev han afskediget i Naade.

l) 1. S. August F. 1677 649 jfr. I. S. Oktober 1677 427.
'), ") og 4) I. S. Januar E. 1678, 48 og I. S. September 1677. 404.
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l Baudissin var der· altsaa fundet et Offer. Rysensten skulde
være det andet, men mod ham brugtes en anden Fremgangsmaade.
Generalauditør Mejer opstillede 4 Spørgsmaal, der angik: 1) Hans
Forhold ved Malmø, 2) hans Forhold ved Nørre Møinge, 3) hans
Virksomhed som Guvernør i Landskrona, og 4) nogle Udtryk i hans
Brev til Kongen af 21. August.

Efterat Rysensten skriftlig havde besvaret disse Spørgsmaal,
blev Sagen forelagt en Kommission, hvori Fr. Arenstorff førte For
sædet, og hvori Mejer havde sat sig selv ind som Medlem. Uagtet
Rysenstens Svar maatte betragtes som Iyldestgørende, gav Kommis
sionen - vistnok foranlediget af Mejer - ham dog ikke fuld Op
rejsning. Rysensten indgav derfo l' Ansøgning om Afsked, og den
blev bevilget ham den 4. December 1677 i Naade og med 1500
Rigsdalers aarlig Pension. l )

Paa den Maade fik man fjernet Baudissin og Rysensten, uagtet
de utvivlsomt maatte betragtes som de 2 dygtigste af Hærens Generaler.

1) U. S. September 1677. 969 og I. S. Jannar E. 1678. 48.

N P. Jensen: Den skaanske Krig. 20



Toget til Bygen.':

Undet' Koutlikternc i Landskrona val' pn Del af Flaaden under
Generaladmiral Trorrip bleven kaldet til Kjobenhavn, og af den for
nieredes en Landgangsflaade, bestaaende af 16 Orlogsskibe og I~O

Tt-ansportfartøjer-, Som Landgangstropper inskibedes 4000 Mand
kejset-lige, myristerske og hessiske samt 600 Mand danske Tropper.
FelLma rskalløjtnant v. d. Goltz skulde føre Kom mandoen over Trop
perne med Generalmajor Rumohr, der hurtig vat" bleven udvexlet af
Krigsfangenskabet, som Næstkommanderende. Men Kongen agtede
ogsaa at deltage i Toget og indskibede sig tilligemed Prins Georg
paa »Fredericus 111«.

Den 3. September gik Flaaden urider Sejl. Dam-ligt Vejl' og
Modvind tvang den til at ankre op ved Drager til den (j. s. lVI. Saa
blev Vinden gunstig, og den 7. kastede Flaaden Ankel' i Pi-orabugten

paa Rygens østlige Side. Landgangen blev strax foretagen og stødte
ikke paa nogen Modstand. Grunden der-til var, at Grev Komgsmark
havde nøjedes med at besætte den nye og den gamle Færgeskanse.
der sikret" Bygens Forbindelse med Pommern, og havde kun en
Styrke paa 200 Mand spredt paa Øen, fordi han ikke ventede noget
alvorligt Angreb. Selv stod han med sin Hovedstyrke ved Stralsund.

Christian V. gik iland den 8. September og tog Hovedkvarter i
Jasmund. Samme Dag tilsagde Kongen Beboerrie i en Proklamation,
at han vilde opretholde deres Privilegier, og i en Befaling til Trop
perue pasbød han disse at afholde sig fra Plyndren, Hærjen og MOI'd.

Efter Landstigningen blev Landgangspu nktet befæstet, men der
skete ingen F'rem rykning, fordi Kongen paa en los Efterretning om,

I) Manuskript I. Nr. 42, 46 og 47/1e77 og Otto Fock. 383-386.



307

at Kønigsmark raadede over 4000 Ryttere, besluttede at blive sLaaende
og at anmode Kurfyrsten om Hjælp. Generaladmiral Tromp og Kur
fyrstens Afsending ved det danske Hof, Brandt, afgik derfor til Siettin
for at virke for denne Sag. Selv befalede Kongen, at det fremmede
Rytteri, der fandtes paa Sjælland og Øerne, skulde afgaa til Rygen,
og at der ikke maatte foretages noget, før Forstærkningerne ankom.
Mellemtiden vilde Kongen benytte til en Rejse til Kjøbenhavn. Den
11. September fik v. d. Goltz en Instrux, hvorved han ansattes som
Højstbefalende og Guvernør over Rygen. Det blev paalagt ham
dagligt at holde Krigsraad med Generalmajor Rumohr og Afdelings
cheferne og at udføre, hvad Flertallet bestemte. Saasnart Forstærk
ningerne ankom, skulde han gribe Offensiven, og Feltmarskal Leslie,
der var undervejs, skulde have Kommandoen over de kejsei-lige
Tropper-J).

Af hele Instruxens Indhold var der et Punkt, del' særligt
fængslede v. d. Goltz Opmærksomhed, og det val' Bestemmelsen om
Feltmarskal Leslie. Han saae heri et Tegn paa, at hans Dage var
talte, saasnart Leslie kom, og derfor indsendte han samme Dag, han
modtog Instruxen, en Ansøgning om at maatte begive sin' til sine
Godser. Det blev bevilget, og Gener-almajor Rumohr fik Befaling til
at overtage Kommandoen samt til al slille sig i det rette Forhold til
Leslie.

Den 12. September afsejlede Kongen, men naaede, }Jaa Gi-und

af Modvind, Iørst Hovedstaden den 15. September. I de mellem
liggende Dage val' Feltmarskal Leslie ankommen til Kjøbenhavn,
men havde forladt Byen fol' at soge Kongen.

Feltmarskal Leslie kom ikke ukaldet til Danmark. Kongen
var kommen til Erkendelse af, at v. d. Goltz ikke val' sin Plads voxen.
Den danske Afsendina i Wien, Lillieneron. fik derfor Instrux om at
Iorrnaa en kejserlig Officer til at gaa til Danmark fol' al afløse v. d.
Goltz, Det lykkedes at formaa Feltmarskal Leslie dertil . Den 8.
August ankom Feltmarskallen til Prag, hvorfra han samme Dag
skrev til Wismars Kommandant, Oberst Johan Vogt, og bad ham
sende en kejserlig eller dansk Officer til Magdeburg, der kunde give
ham fornoden . informa tion «. Da Vogt val' fuldstændig fremmed for
de Forhandlinger, del' val' førte med Leslie, efterkom han ikke
Anmodningen, og først den 16. August indberettede han, at Leslie
var ankommen den foregaaende Dag og afrejst over Lubeck til Kjø
ben havn med Bagage og 80 Heste. Leslie, der val' misfornøjet med

l) U. S. September 1677. 937.
20"
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denne Modtagelse, skrev til Kongen, at han ifølge Aftalerne med
Lillieneron. havde fremskyndet sin Afrejse, og, da han saa kom til
Wismar, »vilde man ikke vide noget af ham at sige «. Han fort
satte dog Rejsen, men stødte paa forskellige Hindringer, saa at han
først den 10 . September naaede Sjælland. Den 14. s. M. kom han
til Kjøbenhavn, men der var Modtagelsen ikke bedre. Man viste
ham fra Krigskollegiet til Generalkommissariatet, indtil han tilsidst
fik Anvisning paa at gaa om Bord paa Fregatten »Anna Sophia e,
der skulde føre ham til Rygen, Men, da han kom til Havnen, var
Fregatten afsejlet. Han lejede da en Kapel', del' skulde fore ham til
Kongedybet eller Møen, hvor det var sagt ham, at den danske Flaade
laa. Men del' val' ingen Flaade, og derfor sejlede han til Laaland,
hvor han gik i Land og indberettede til Kongen de Hindi-inget-, han
havde mødt, samt beklagede sig over den »Ma licios kbod e, h vormed
han vat' bleven modtagen l). Som Sval' fik han An modniug um at
indskibe sig i Stubbekøbing tilligemed de kejsertige Dragoner, og
med rlcru naaedc han Rygen den 21. September.

Kungen havde imidlertid Iaaet Melding om, at Generalmajor
Levetzow den 18. September efter Ordre val' afgaaet fra Møen til
Hygen med et dansk kombillel'et Ryuerregiment, og at del' samme
steds var ankommen Oberst Lehndorffs Infanteriregiment og henved
1500 Mand brandenborgske RyLLeJ'e og Dragoner. Operationer-ne
kunde derfor begynde. Den 26. September indskibede Kongen sig
tilligemed Livgarden til Hest og blev ledsaget af Generalmajor Meer
heim og Oberst Johan Gewecke, hvis Regiment val' bleven opløst.
Prins Georg, del' ogsaa skulde deltage i Expcditiouen, rejste over
Vørdingborg.

Den 28, September ankom Kongen til Bygen og landede sarnme
Sted som første Gang. Dagen efter blev Feltrnarskullojtuant v. d. Goltz
afskediget, men dCI' blev ikke udnævnt nogen Efterfolger.

Den Styrke, der nu var bleven samlet, bestod af:

1. U'n d e r Feltmarskal Leslie:
Østi-igere :

'Vallis Infanteriregimeut . . . .
SchuItz Dragoner, 5 Kompagnier-

l) I. S. Oktober 1677. 423.

1224 Mand
336

1560 Mand
Overføres 1560 Mand



Hvor meget Artilleri, der raadedes over, vides ikke med Be
stemthed. Ved den første Overførsel siges del' at have været medført
6 1S-Pd. Kanoner og 5 Morterer, men deraf blev kun Mortererne ud
skibede. Kongen skal, da han anden Gang kom til Øen, have med
bragt 4 S-Pd. Kanoner, og desuden var der 12 Regimentskanoner,
10 danske og 2 myristerske.

Styrken blev samlet i en Lejr paa Radebusch Hede, foran hvil
ken laa en stærkt forskanset Stilling, der var bleven anlagt af de
Tropper, der først landsattes paa øen.

Den første Landgang havde, fordi den kom uventet. vakt
megen Opsigt i Stralsund. Fraregnedes Besætningerne i Stralsund,
Greifswalde og SteLtin raadede Kønigsmark den Gang kun over hen
ved 5000 Mand, og det var saa langt fra, at der blandt disse fandtes
4000 Ryttere, at han tværtimod var næsten fuldstændig blottet for
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denne Vaabenart. Desuagtet samlede han SIn Styrke, lod den over
føre til Rygen og tog Stilling ved Bergen. Herfra opbød han Land
befolkningen og anmodede Raadet i Stralsund om at tillade ham at
hverve noget Mandskab i Byen. Borgerne, der var interesserede i,
at Rygen blev i Svenskernes Hænder, sendte som Svar en Deputation
til Kønigsmark, der foreslog ham at trække alle sine Besætnings
tropper til sig, forsaavidt det lod sig gøre, og skaffe Heste til sine
uberedne Ryttere for derpaa at kaste Fjenden i Havet. Deputationen
tilsagde i saa Fald at ville yde Kønigsmark enhver Hjælp. Men
han vilde ikke gaa ind paa Forslaget, thi dels gik han ud fra. at
Stillingen paa Radebusch Hede var næsten uangribelig, og desuden
antog han, at Fjendens Styrke var langt stærkere, end Tilfældet var.
Derfor indskrænkede han sig til at blive staaende ved Bergen .

Christian V mente at være stærk nok til at kunne begynde
Operationerne. Den 2. Oktober holdt han Mønstr-ing, og den næste
Dag fremsendtes et Hekognosceringskommando. DcLle bl-agte Efter
retuing om, at det syntes, som om Kønigsmark trak TrOpPp.I' til bage
fra Bygen til Fastlaudet. Kongen befalede derfor, at Hæren skulde
rykke from mod Bergen . Efterretningen var rigtig. Kønigsmark
vilde ikke optage Kampen i aaben Mark, fordi han overvurderede
Angribernes Styrke. Han efterlod derfor kun en Bagdækning ved
Bergen, og med Hovedstyrken trak han sig tilbage mod den gamle
og den nye Færgeskanse. Begge disse Skanser besattes den 6. Ok
lober temmelig stærkt, og den øvrige Styrke blev overført til Stral
sund. Kongens Hæl' stødte derfor kun paa Kønigsrnarks Bagdæk
ning, som efter svag Modstand trak sig tilbage, hvorpas Kongen den
6. Oktober tog Hovedkvarter i' Gøttin,

Forinden Kongen vilde fortsætte Fremrykningen, forelagde han
Leslie, Generalerne og Regimentscheferne følgende Spørgsmaal til
Besvarelse:

»1. Da Fangers og andres Udsagn gaar ud paa, at Fjenden
fører sit Rytteri over til Pommern, spørges, om det vil være rigtigt
at gaa frem til Angreb paa den gamle Færgeskanse?

2. Hvis Fjendens Transporter fortsættes, bør da Forskansnin
gerne ved den gamle Færgeskanse angribes?

3. Har Fjenden 1000 Ryttere og 1000 Infanterister deri. skal
man saa gaa forbi og angribe den nye Færgeskanse ?

4. Vil man angribe nogen af Skanserne, hvordan skal man
saa forholde sig Vin teren over ?« 1).

l) I. S. Oktober. 1677. 474.
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Det vil ikke behøves at gengive Svarene, thi Natten til den D.
Oktober rømmede Fjenden den gamle Færgeskanse, fordi den laa
uheldigt for Forsvaret. Den nye Færgeskanse var saaledes det eneste
Punkt paa Øen, som Fjenden holdt besat. Den laa godt for For
svaret, var til alle Sider omgiven af Vand eller Moser og havde en
Besætning paa 1000 Mand.

Men inden Kongen vilde foretage et Angreb, spurgte han paany:
~1. Hvorledes bør Angrebet udføres paa den nye Færgeskanse,

saa at Kampen hurtig faar Ende? 2. Hvor stor en Styrke af Fod
folk og Artilleri behøves der for at holde Rygen; hvor kan man bedst
postere sig, og hvilke Punkter bør besættes, og 3. Er det tjenligt
at ødelægge Forskansningerne ved den gamle Færgeskanse?«

Svarene lød:
ad 1. Feltmarskal Leslie, Obersterne Lehndorff, 'Vallis og Ge

wecke tilraadede ikke at angribe den nye Færgeskanse. Men de
øvrige Kom ma nderende vilde fortsætte dens Beskydning.

ad 2. Alle de Kommanderende mente, at, hvis Kurfyrsten af
Brandenborg ikke kom til Hjælp, maatte der efterlades en Styrke,
der mindst var ligesaa stor som Fjendens.

ad 3. Kun Leslie og 'W allis vilde bevare den gamle Færge
skanse 2).

Hermed var Kongen dog ikke tilfreds, og derfor forlangte han
Erklæringer fra sine civile Raadgivere, Overjægermester Hahn, Etats
oraad Biermann og Renternester v. Støcken , samt af Generalauditør
Mejer. De svarede ikke alene paa, hvad der blev spurgt om, men
!}Jaa adskilligt mere. Erklæringen, der var underskreven af dem alle.
lød saaledes:

~ Deres Kongelige Majestæts Interesse og den sildige Aarstid
kræver Deres Majestæts hurtige Tilbagevenden til Kjøbenhavn. Mange
·Grunde fordrer, at den kejserlige Feltmarskal Leslie ikke efterlades
her, men følger med derhen , og at Generalmajor Rumohr fortsætter
Angrebet. Om end den nye Færgeskanse ligger godt, kan den dog
paa Grund af sin Lidenhed og de af Tørv opførte Volde let betvinges,
naar den bliver beskudt med svært Skyts, Faskiner føres til, og
Mortererne spiller ind i Skansen. - General Rumohr foreslaas som
-Guvernør : han maa have en Instruktion samt Kommissær v. Gehren
til at hjælpe sig i civile Sager. I Instruktionen bør Guvernøren til
holdes at afholde Krigsraad med Regimentscheferne c •

Besætningsspørgsmaalet besvaredes i samme Erklæring med, at

') I. S. Oktober. 1677. 474.
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hvis det ikke lykkedes Kurfyrsten af Brandenborg at holde Kønigs 
mark i Skak, og Stralsund vedblev at holde sig til Sverige, burde'
Øen have en Besætning. Denne sattes af Hahn, Biermann og v.
Støcken til 2000 Ryttere og 1000 Infanterister, hvorimod Mejer for
langte det samme Antal Ryttere, men 1500 Infanterister. De frem
satte derpaa Forslag om, hvilke Tropper der skulde blive, og hvilke
der skulde sendes tilbage, og endte med at foreslaa, at den gamle
Færgeskanse skulde omformes til en Redoute 1).

Da Kongen drog den Slutning af de Kommanderendes Udtalel
ser, at der vilde hengaa længere Tid med den nye Færgeskanses
Erobring, fulgte han de civile Raadgivere ved at udnævne General 
major Rumohr til Guvernør, og den 9. Oktober gav han ham en In
strux. Derpaa indskibede han sig med Prins Georg, Leslie, Meerheim
og Gewecke, de civile Raadgivere samt Garden til Hest, for at sejle
til Kjøbenhavn.

Rejsen varede 7 Dage paa Grund af Storm og et Uvejr, som
selv gamle Søfolk ikke kunde mindes nogensinde at have oplevet.
»F. 'edel,icus IIIc, paa hvilket Kongen befandt sig, drev for Vind og
Vove og kunde kun holdes flydende ved Pumpernes Hjælp. Skibet
drev over mod Bornholm, hvor man noget fra Land udkastede 2
Ankere for at Iorhiudre det i at løbe paa Grund. Men Kællingerne
sprang. Endnu havde man dog et tredie Anker; det blev kastet ud,
og det holdt. Den 16 . Oktober om Aftenen naaede Kongen Hoved
staden, og ifølge hans Befaling blev der kort efter afholdt Takke
gudstjeneste Landet over for hans Frelse og Hygens Erobring. Det
Anker, der havde været Midlet til Frelse, blev forgyldt og ophængt...
paa Tøjhuset, forsynet med følgende Indskrift af Thomas Kingo:

»Gud holdt paa mig, og jeg holdt Christian den Femte,
Da en fortvivled Storm i Østersø ham klemte;
To Rigers Liv og Død paa 2 Jernhager laa,
Jeg derfor evig her skal til et Minde staa«.

Om nu end Rygens Erobring ikke var bleven fuldført, saæ
maatle den dog betragtes som nær forestaaende. Tanken herom ned
slog i høj Grad Modet hos Besætningen i Stralsund. Borgerne ret
tede Bebrejdelser mod Kønigsmark, fordi han ikke havde kæmpet fol"
at bevare Øen for Sverige. Denne Misstemning i Forbindelse med,
at Kønigsmarks Tropper, der af Rasdet havde faaet Tilladelse til at
søge Kvarter i Stralsu nd, optraadte paa en meget fordringsfuld Maade

I) I. S. November 1677. 610.
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overfor Befolkningen, skabte et Omslag imod Sverige, hvad der løvrigt
var saa meget naturligere, som Stralsund kun havde været knyttet
til dette Land i 25 Aar. Kurfyrsten af Brandenborg, der fik Efter
retning herom, benyttede de Forbindelser, han havde i Byen, til at
skærpe Misstemningen mod Kønigsmark og hans Tropper. Men rette
et Angreb paa Stralsund kunde han ikke, saalænge Stellin ikke var
faldet. Først i September var det lykkedes ham at indeslutte denne
Fæstning fuldstændigt, og derpaa lykkedes det ham at faa Tropper
skudt frem til Graven . Men den svenske Kommandant, General Wu lf,
forsvarede Fæstningen med den højeste Grad af Energi, og endnu
var man derfor ude af Stand til at bedømme, naar Fæstningen
vilde falde

Generalmajor Rumohr var født i Slesvig 1639. Han begyndte
sin militære Løbebane i den danske Hær, gik derefter i lyneborgsk
Tjeneste og førte Kommandoen over et Regiment, med hvilket han
deltog i Belejringen af Stade og Demmin, hvor han kæmpede med
Hæder. Christian V kaldte ham derfor hjem, udnævnte ham til
Generalmajor, og som saadan deltog han i Felttoget i Skaane, indtil
han blev fangen ved Nørre Meirige. Kongens særlige Naade be
virkede, at han blev hurtig udvexlet, og det samme maa antages at
have været Grunden til, at han fik Kommandoen paa Rygen, og at
han beholdt den, uagtet Kurfyrsten af Brandenborg, der saae paa
Rumohr med andre øjne, gjorde, hvad han kunde, for at faa ham
fjernet.

Ifølge Instruxen skulde Rumohr holde Tropperne saa samlet
som muligt, omforme den gamle Færgeskanse til en Redoute og flit
tigt beskyde den nye Skanse. Kunde han ikke erobre denne ved at
gaa frem med Løbegrave, skulde han oppebie Frosten, og naar Isen
var stærk nok dertil, søge at erobre Skansen ved et Overfald.

Oberst Lehndorff var med sit Regiment skudt længst frem mod
den nye Skanse og derfor bedst kendt med Forholdene. Men. da
Kurfyrsten anmodede om at faa ham og hans Regiment til Belejrings
hæren foran Stettin, gav Kongen sit Samtykke dertil den 25 . Oktober
paa Betingelse af, at Lehndorff skulde være tilbage den 1. December.
Det var uheldigt i mere end en Henseende, thi den brandenborgske
Oberst Hiilsen, der med sit Regiment fik Lehndorffs Post, var ikke
alene ukendt med Forholdene, men samtidig utilbøjelig til at under
ordne sig General Rumohr. Denne klagede til Kongen, og Hulsen be
sværede sig til Kurfyrsten. Kurfyrsten søgte at udjevne Uenigheden,
men samtidig bad han Kongen at sende en anden og mere krigs
erfaren General til Rygen for at afløse Rumohr.
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Besælningen paa Bygen kom sriart til at lide under Forplej
nings- og andre Vanskeligheder. Fra midt i Oktober var det næsten
umuligt at opdrive Levnelsmidler paa Øen, Officererne havde ikke
de nødvendigste Klædningsstykker, og Mandskabet var næsten nøgent.
Gøre Indkøb andensleds kunde Ru moh r ikke, thi han manglede Penge .
Han bad derfor om at faa tilsendt Levnetsmidler. Da det ikke hjalp,
skrev Rumohr den 26 , November: »Besætningen er . fattig som Kirke
rotter af Mangel paa Penge. Vi mangler Mad og Klæder, saa at
Besætningen maa gaa lil Grunde« . Allerede den Gang var Styrken
smeltet slærkt sammen. Rumohr og Hulsen fandt heri et Punkt,
hvori de slemmede overens. og del var om Nødvendigheden af. at der
maa tte sendes en Forstærkning paa 6-700 Ryttere til Øen foruden
Levnelsmidler og Klæder'. Men. da en Anmodning herom ikke blev
tagen lil Folge, trak Rurnohr i Slutningen af November sine Tropper
tilbage til en Stilling ved Bergen, og kun Oberst Hulsens Regimenl
beholdt sin fremskudte Stilling. Da Tilbagegangen var sket, gjorde
Rurnohr Indberelning derom og bad paany om Forslærkning, fordi
»Stillingen var en saadan, at hvis del' tilstødte et Uheld. kunde han
ikke komme tilbage«.

Man havde fra første Færd havl øje for, at den nye Færge
skanse burde ikke alene beskydes fra Landsiden. men ogsaa fra Sø
siden. Derfor blev. efter al Niels Juel var kommen tilbage fra sit
Togt til Vestervig. Schoutbynachl Flor-is Carstensen sendt til Rygen
for al lage Kommandoen over 2 Fregatter og nogle mindre Skibe,
der skulde beskyde Skansen og for-hindre den i Forbindelsen med
Stralsund. Men Svenskerne havde opkastet Batterier paa det fasle
Land. der i høj Grad vanskeliggjorde Skibene deres Opgave. Des
uagtet satte Floris Carstensen her som overalt en Ære i al overvinde
Vanskelighederne. Den 27 . Oktober havde han saaledes lagt sig ind
mellem Landet og Rygen og aabnede Ilden. Men han blev saa
stærkt beskudt fra begge Sider. at han blev nødt til at lrække sig
tilbage. Vinden var ugunstig, saa at han ikke kunde komme saa
hurtig bort. som del var ønskeligt. Han havde alt mistet 1 Kaptajn
og 20 Mand. da kom der en Kugle, som borttog begge hans Ben.
Flaaden mislede derved en af sine kækkesle Officerer. Derfor vakle
hans Død almindelig Sorg, og Kongen hædrede hans Minde ved den
29. November at bevilge 300 Rigsdaler til hans Begravelse.

Humohrs Indberelninger om Tilstanden paa H.ygen virkede saa
ledes paa Regeringen i Kjøbenhavn, at den tærikte paa al rømme
Øen, dels fordi man ikke saae sig island til at afhjælpe de paa ·
klagede Mangler, men tillige af en anden Grund. Gennem opsnap-
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pede Breve var man nemlig kommen til Kundskab om, at Carl XI's
Halvbroder, Oberst Grev Carlson, var bleven sendt til Kønigsmark
med et Brev fra Kongen, der befalede ham at generobre Ryge n, det
koste, hvad det vilde. Man frygtede for under disse Vilkaar at lade
Besætningen optage Kampen med Kønigsmark, ja man gik endog
saa vidt, at man gav Kurfyrsten af Brandenborg Tilladelse til at be
holde Lehndorffs Regiment, til Stettin var erobret. Nogen endelig
Afgjørelse vilde Christian V dog ikke træffe, før han havde hørt
Kurfyrstens Mening. Men denne erklærede sig bestemt imod, at
Rygen blev rømmet, og meddelte samtidig, at Kommandanten i Stet
tin var begyndt paa at forhandle om en Akkord, og, naar den var
afsluttet, vilde han komme til Hjælp. Det blev saa den 19. Decem
ber bestemt i Konseilet i Kjøbenhavn, at Rygen skulde holdes. Ru
mohr fik Meddelelse derom, samt Tilhold om, hvis Kønigsmark an
greb, ikke at »hazardere en Bataille«, men forholde sig defensivt og
besætte et Punkt, der var let at forsvare.

Kurfyrsten af Brandenborg havde imidlertid belejret Stettin .
Den 10. December var Belejringen fremmet saa langt, at en Mine,
der var anlagt i Hovedvolden, sprang og skabte en praktikabel Breche.
Kurfyrsten traf derfor Forberedelser til en Storm, men Komman 
danten, General Wulf', der med stor Energi og Tapperhed havde ledet
Forsvaret, vilde ikke lade det komme dertil. Den 13. December
sendte han derfor en Trompeter til Kurfyrsten med Tilbud om at
dagtinge. Forhandlingerne aabnedes strax og førte hurtig til en Af
slutning. Den svenske Del af Besætningen fik fri Afmarche med
alle Æresbevisninger og 2 Kanoner og skulde konvoyeres til Sverige
eller Lifland; den tyske Del af Besætningen fik Valget imellem at
gaa i Kurfyrstens Tjeneste eller blive hjemsendt.

Den 13. December holdt Kurfyrsten sit Indtog i Stattin. Gene
ral Hallard fik derefter Befaling til at sørge for Overførslen af de
Tropper, Kurfyrsten havde lovet at sende til Rygen. Der var bleven
samlet en Del Transportfar-tøjer, men det viste sig nødvendigt at be
nytte dem i andre Øjemed, thi Nøden i Stattin var saa stor, at man
end ikke var istand til at føde de svenske Fanger, og man maatte
derfor først transportere dem bort. Af samme Grund transporterede
man tillige Syge og Saarede til andre Steder. Hertil kom, at de
Tropper, der havde været anvendte under Belejringen, havde lidt saa
meget, at de trængte til Hvile for at komme til Kræfter, inden de
atter skulde bruges til Kamp. End ikke Oberst Lehndorffs Regiment
blev sendt afsted, men maaske har Kurfyrsten ikke troet, at Rygen
truedes af nogen øjeblikkelig Fare, thi foreløbig indskrænkede hau
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sig til at meddele Generalmajor Rumohr, at 8tettin havde over
givet sig.

Da Rumohr modtog denne Meddelelse, troede han, at al Fare
var overstaaet, og blev overmodig. Uagtet Instruxen foreskrev ham
at undgaa Kamp, rykkede han frem til den gamle Færgeskanse.
Derpaa sendte han en Trompeter til Grev Kønigsmark for at sige
ham, at han kunde komme, naar han vilde; Rumohr kendte alle
hans Planer og var rede til at modlage ham. Dette utidige Stor
praleri fik senere sin Løn.

Kønigsmark havde allerede i December lruffet Forberedelser til
en Overgang til Rygen i Henhold til den Befaling, Oberst Grev Carl
son havde overbragt ham fra Carl XI. Han havde faaet Ffterretning
om, at Christian V, da han sidsle Gang forlod Rygen, havde med
taget Garden til Hesl, al Oberst Lehndorffs Hegiment var sendt til
Steuin, og at Rumohrs Styrke var svækket gennem Dødelighed og
Sygdom. lian troede derfor at kunne erobre Øen med den Styrke,
han havde faaet samlet, og som talte 2000 Ryttere, 1500 Mand In
fanteri og 25 Kanoner. Det var Befolkningen i Stralsund, som havde
gjort del muligt for ham at organisere denne Styrke, thi, saasnart,
den erfarede, al han vilde søge at generobre Rygen, skaffede den
ham Heste til Rytteriet og Arlilleriet og sørgede for Tilvejebringelsen
af de fornødne Transportfartøjer. Desuden organiserede den 2 Kom
pagnier paa ialt 300 Mand, der sendtes til den nye Færgeskanse, for
at Kønigsmark kunde faa Raadighed over den derværende Besælning.
Ligeledes paatog Borgerne sig at bevogte Stralsund unde)' hans Fra
værelse, saa al han kunde indskrænke sig til at efterlade Oberst
Macleer som Kommandant med en lille Infauteristyrke.

Alt var saaledes forberedt, saa at det kun kom an paa Vejr
ligel; men det vexlede stadigt mellem Frost og Tø, saa at Kønigs
mark maatte vente, lil det blev stadigt.

Efterretning om Stettins Erobring naaede Kjøbenhavn den 22.
December. Den gav Anledning til , at Kongen den 29. December be
stemte, at Generalmajor J. Schack skulde sendes til Rygen for at
undersøge Forholdene, holde Krigsraad med Rumohr og Regiments
cheferne om, hvad der burde gøres for al for at forsvare Øen, samt
finde et passende Landgangspunkt for Kurfyrslens Tropper. General
major J. Schack synes dog ikke at have tiltraadt Rejsen slrax, og,
da han vilde rejse, var det for sent, thi Kønigsmark var kommen
i Forkøbet.



Forholdene i Ohrtsttanstad. Landskrona og
ved den norske Grændse.

a. Christianstad.

Da Carl XI den 17. August brød op for at forfølge Baudissin,
lod Guvernøren i Christianstad strax tage fat paa Arbejder, der kunde
støtte Forsvaret. Han befalede, at den lange Bro skulde repareres,
Brohovedet foran den skulde sløjfes og erstattes med et Blokhus, og
desuden skulde der slaas 2 Broer over Helge Aa. Men, da Arbej
derne krævede Tid, blev de først lærdige i Oktober Maaned. Lige 
ledes sørgede han for, saavidt det var ham muligt, at forsyne Fæst
ningen med Levnetsmidler, Fourage og Brænde. Men Forsyningen
var ikke stor, thi alt maalte inddrives, fordi han manglede Penge.
Ideligt og ideligt havde han anmodet om at faa denne Mangel af
hjulpen, men først i December Maaned sendtes der ham en Vexel
paa 6000 Rigsdaler, men den kom ham først i Hænde den 20. Fe ·
bruar 1678. Hvor utilstrækkelig den var, vil være indlysende af, at
den maanedlige Lønning var henved 7000 Rigsdaler. Da det blev
mere og mere vanskeligt at tilvejebringe Fourage, blev Guvernøren
nødt til at berøve Dragonerne deres Heste. Det var en Fremgangs
maade, man altid tyede til under lignende Forhold, men den skabte
ved denne Lej lighed en saa stærk Misfornøjelse. at Kongen. paa Ind
beretning derom, befalede, at Dragonerne skulde sendes til Lands
krona. Denne Befaling blev ikke fulgt, dels fordi det var tvivlsomt,
om den overhovedet kunde efterkommes, men især fordi Guvernøren
ikke vilde svække Besætningen.

Efter at Carl XI den 20. August var kommen til Norrhvidinge,
fik han i Slutningen af Maaneden paalidelig Efterretning om, at en
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stor Del af den danske Styrke, der havde staaet ved Landskrona, val'
bleven overført til Sjælland. I Troen paa, at det under disse Forhold
vilde være let at faa Bugt med Christianstad. sendte han General
løjtnant Schultz med 1500 Mand dertil. Schultz ankom Natten til
den 12. September, satte sig fast paa 2 Steder og sendte endnu
samme Nat 70 glødede Kugler ind i Byen.

Carl XI var bleven etaaende ved Norrhvidinge for at observere.
Da indtraf Efterretningen om Grev de la Gardies Nederlag ved Udde 
valla. Kongen besluttede strax at ile til Hjælp. Efterladende Felt
marskalløjtnant Ascheberg med en Del af Hæren, brød Kongen den
17. September op med 1500 Ryttere for hurtigst muligt at naa Hal
land . Men, da han ankom til Laholm, fik han Melding om, at
Gylden løve havde trukket sig tilbage. lIan vendte derfor om og
naaede den 21. September Fjelkestad, 1 Mil N. for Christianstad, hvor
han slog Lejr. Generalløjtnant Schu ltz, der indtil da havde staaet
foran den lange Bro, havde indskrænket sig til nu og da at beskyde
Fæstningen, men uden at opnaa Virkning af Betydning. Den 21.
om Middagen stak han efter Kongens Befaling sin Lejr i Brand og
marcherede til Fjelkestad, og kort efter ankom Ascheberg samme
steds, saa at Carl XI havde hele sin Hær samlet.

Men Besætningen i Christianstad blev ogsaa forstærket. Den
25. September ankom Major Puttkarner med sin Bataillon af Lytzows
Regiment til Åhus og marcherede strax efter Landsætningen langs
den østlige Side af Helge Sø til Fæstningen, hvor han ankom den
26. om Morgenen. Carl XI havde Iauet Melding om Landgangen.
Han udsendte et Rytterdetachement fol' at afskære de landsatte Trop·
per Vejen til Christianstad. men Detachementet kom for sent. For
dog at udrette noget angreb det den 26 . ved Middagstid de danske For
poster foran den nordre Fæstningsport. Guvernoren sendte disse For
stærkning, og Svenskerne maatte trække sig tilbage. Men de kom
igen saavel den 27. som den 29. September for at alarmere eller re
kognoscere. Begge Gange vistes de tilbage af Fæstningens Kanoner.

Den 9. Oktober bred Carl XI op med en Del af Hæren og
marcherede til Ljungby, hvor han tog sit Hovedkvarter; en anden
Del sendtes til de nordligere Provinser, og 4000 Mand efterlodes som
Blokadekorps. Dette tog Stilling i Landsbyerne N. og ø. for Chri
stianstad, forskansede sig og anlagde 2 Broer, en ved Tarsebro og
en ved Åhus, dækkede henholdsvis af et Blokhus og et Brohovede.
V. for Fæstningen var der ingen svenske Tropper, fordi Besætningen
ikke kunde gøre Udfald til denne Side, saa længe den lange Bro ikke
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var færdig, hvilket som omtalt først skete i Slutningen af Oktober
Maaned.

Besætningen i Christianstad lalle ifølge en Styrkeliste af 11.
Oktober :

Infanteri .
Rytteri:

beredent
uberedent

Dragoner.
Artilleri

1746 Mand.

153
42

619

70
lalL 2660 Manrl.

Om end Svenskerne ikke havde Tropper V. for Helge Aa, ud
sendte de dog stadig Kommandoer for at skaffe Efterretninger om,
hvad del' foregik til denne Side. Derved kom de i Begyndelsen af
November til Kundskab om, at den lange Bl'O val' bleven passabel
for Besætningen. De besluttede at ødelægge Broen og overførte
derfor den 7. November en Del Fodfolk over Helge Sø, del' log Stil
ling foran Broen. Guvernøren lod strax den Del af Broen, der laa
nærmest Helge Aas vestlige Bred, afdække. Natten til den 8. No
vember bragte Svenskerrie 2 sexpunds Kanoner i Stilling, hvormed
de beskød Blokhusel, dog uden Virkning. De to følgende Nætter
søgte de at sætte Ild paa Broen fra Fartøjer, del' sendtes mod den
fra begge Sider, men heller ikke delte FOl'SØg lykkedes. Thi der
var dannet Brystværn af Tømmer langs Broeris Rækværk, og bag
det val' del' posteret Fodfolk og Kanoner. Desuden val' del' under
Broen holdt bevæbnede Pramme og Baade i Beredskab, der sikrede
dens Sirler. Efter disse Forsøg trak Svensker-ne den 10. November
Detachementet tilbage til de øvrige Tropper med et Tab af henved
100 Døde og Saareds. Besætningen i Christianstad havde kun mislet
2 Dragoner, del' faldt. .

Svenskerne vilde ikke foretage en Belejring, der-imod besluttede
de at søge at afspærre Fæstningen fra Forbindelsen med Omverdenen.
Mod Nord og øst frembød dette ingen Vanskeligheder, mod Vest
mente de kun at behøve at besætte N. Åsum. Men, da det viste sig,
at Snaphanerne desuagtet havde deres Gang til og fra Fæstningen,
besatte de fra den 27, November tillige Færløf, og fra dette Tids
punkt var Fæstningen indespærret,

Den 13. November beslod Forraadene af 280 slaglede Oxer,
136 Tønder Gryn, 120 Tønder Ærter, 17 Skippund Flæsk og 300
Tønder Malt. Man antog, at disse Forraad vilde strække til i et Par
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Maaneder, og desuden havde man Mel til Brod. Men Penge havde
Guvernøren ingen af, og, da Officererne som Følge deraf ikke fik
nogen Gage, maatte de leve paa Kredit hos Borgerne, Regningei-ne
løb efterhaande mere og mere op, og derfor for-laugte Borgerne al
faa deres Tilgodehavende, men Guvernøren befalede, al Borgerne
skulde bespise Offlcei-ne, saa længe de val' i Besiddelse af FOI'I';l.ad.

Vinteren meldte sig og stillede ogsaa sine Krav, Forinden den
indtraadte, havde man værel nødsaget til al nedrive Huse fol' al faa
Materialer til Fæstningens Udbedring; nu maalle man benylle samme
Middel for al faa Brændsel. Guvernøren indberettede derfor, al
Manglen »ikke længere drejede sig om el, men om alt«. Men trods
alle Savn og Mangler gjorde dog Soldatei-ne deres Pligt, og det uagtet
Størstedelen af dem val' hvervet, Del skyldles Gcnorulmajor v. Osten,
thi han gik selv i Spidsen iued sil Exem pr-l.

b. Landskrona.
Garnisonen i Luudskrouu led vedvarende af Sygelighed paa

Gi-und af mangelfuld Forplejning, General Uffein, del' den 30. August
havde overtaget Posten S01l1 Guvernør, indberettede, al Besætningen
val' smeltet sammen ved Sygdom, saa al den end ikke kunde besætte
Vagterne. Han blev selv angreben og niaatte søge Orlov. Den 8.
November blev han afløst af Hertugen af Cl'OY, men han blev kun
i Fæstningen til Slutningen af Maanedeu, fut-di han gennem sin Op
træden skable almindelig Uvilje imod sig. I en Skrivelse af 28 ,
November uudskyldte han sig med, al han ved sin Ankomst havde
truffet all i den skrækkeligsto Uorden, ug der-for havde han vær-et

nødt til at optræde strængt, Nogle Dage forinden val' Generalmajor
Meør-heim ankommen til Fæstningen under Pauskud af, al han skulde
skaffe Efterretninger om Fjenden, men vistnok for at undersege For
holdene, Han overlog foreløbig Poslen som Guvernør. og det lykkedes
ham at forbedre Sundhedstilstanden, saa al Infanteristyrken den 18.
December lalle 2424 Mand, hvoraf 142 Syge.

Som Kommandant i Fæslningen fungerede Oberst Meldrum. og
som Vicekommandant ansattes den 31. Oktober Oberstløjtnant Bilen 
berg, del' i Maj val' bleven afløst som Kommandant paa Visborg
Slot uf Major Blankeriheimer.

Det VUI' Geueralkvartermesteren, del' havde med Fæstnings
væsnet at bestille. Oberst Hoffurann havde beklædt denne Post i
1676 og 1677, men, da Feltmarskalløjtnant v. d. Gollz fik Komman -
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doen, benyttede han Oberst Rømer som Generalkvartermester. Hoff
mann, del' val' ældre Officer, vilde ikke finde sig deri, og det førte
til idelige Hivninger, saa al man ansaa det nødvendigt at ansætte en
Officer til udelukkende at lage sig af Landskronas Befæstning. Valget
faldt paa Oberstløjtnant Bilenberg. Han log fat med megen Ivel',
og, naar det desuagtet ikke lykkedes ham at faa Arbejdet hurtigt
tilendebragt, laa det i Mangel paa de Iornodne Materialer,

c. Den norske Grændse.
Gyldenløve ha vde, paa Efterretningen om at den svenske Konge

var brudt op imod ham, trukket sig tilbage til den norske Grændse,
hvorfra han anmodede om at faa danske Tropper til Hjælp. An
modningen støttedes især paa, at han tillige havde faaet Efterretning
om, at det var bleven besluttet at samle en svensk Hær paa 6000
Mand, forene den med en Bondehær paa 30,000 Mand og derpaa
pludseligt bryde frem mod Kvistrum og Svinesund. Den svenske
Plans Gennemførelse strandede imidlertid blandt andet paa Umulig
heden af at tilvejebringe Levnetsmidler til en saa stor Styrke.
Gyldenløve fik Efterretning herom samt Meddelelse, gaaende ud
paa , al Carl XI var vendt om ved Laholm og gaaet til Chri
stiaristad. Faren var saaledes afvendt, men der var dukket en ny
up fra anden Side. Gyldenløve fik nemlig Underretning om, at en
fransk Flaade under Herlug dEtrees var stukket i Søen for at af
sejle til de danske Farvande, og at den allerede havde passeret Hol
land. Da Muligheden af, at den franske Flaade vilde foretage en
Landgang i Norge, ikke var udelukket, maatle Gyldenløve forberede
sig derpaa. Derfor befalede han, at Tropperne, der stod i Jæmteland,
skulde trække sig tilbage, og, da det var sket, fordelte han hele sin
Styrke, saa at den var istand til at afværge en Landgang. Defen
sionsskibene fik Station ved Kysterne, og den 8. November bad han
om, Vinteren over, at maalle beholde nogle Fregatter af den danske
Flaade. Desuden forøgede han Besætningen i Marstrand, saa at den
kom til at tælle 1700 Mand, Oberst Cicignon, der , den 6. Juli var
bleven beordret til at afgaa til Norge og melde sig til Gyldenløve,
havde deltaget i Erobringen af Marstrand og dermed erhvervet sig
Gyldenløves Anerkendelse. Denne anbefalede ham derfor til enten
at faa et Regiment eller at blive udnævnt til Generalmajor. Da
Kongen svarede, at Cicignon maalle vente, til han havde været i en
større Aktion og udmærket sig deri, ansatte Gyldenløve ham som

!I' p, Jensen: Den skaanske Krig. 21
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Kommandant i Frederikshald. Men der var en anden af Gyldenløves
højere Kommanderende, som skabte ham Vanskeligheder, og det var
Generalmajor Degenfeldt. Gyldenløve havde ikke undladt al frem
hæve Generalens Fortjenester saavel ved Marstrand som Uddevalla ,
Men det var ikke nok for Degenfeldts Ærgerrighed. Han vilde have
Anerkendelse for, at det var ham, der havde udrettet alt. Derfor
søgte han at gøre General Løvenhjelm umulig. Han erklærede, al
han ikke vilde staa under Løvenhjelm, skønt denne var ældre General.
Ja, han udtalte endog offentlig, at han fandt, al de andre Officerer
ikke kunde være bekendt at tjene under Løvenhjelm. Gyldenløve
indberettede Sagen til Kongen, men istedenfor at der burde være
skredet ind imod Degenfeldt, blev del bestemt, at General Løvenhjelm
i det kommende Felttog skulde algaa til Danmark.

Gyldenløve havde haft den Lykke at udrette meget i dettc Felt
log, men det havde ikke gjort ham ovcrmodig. Thi det val' imod
hans Onske, at Kongen som Anerkendelse i November udnrevn te ham
til Faltma rskal, og, da han den 11. December' takkede fol' Udnæv
nelson, udtalLe han, at han stolede paa, »at del' ikke vilde blive lagt.
mere paa hans svage Skuldre, end han kunde bære«.

Forholdene i Udlandet.

Fot-handlinuer-ne Ilaa Korun-essen i Nijmwegen toa i Yil'!~elin'-b ":J 1:1 ~ ::>

heden først deres Begyndelse den 3. Mads 1677, paa hvilken Dag
Magterne ovel 'gav deres Forslag ti! Mægleren. Hertugen af GOllOl'p
havde uafbrudt arbejdet paa at blive repræsenteret paa Kongressen,
og val' det end lykkedes Danmar-k al for-hindi-e delle, saa havde det
paa den anden Side været ude af Stand til at forebygge, al Ludvig
XIV log sig af hans Sag.

Efter al Ludvig XIV havde Iremsat sine Forslag, foreslog han
den 8, Maj Holland en Vaahenstilstand. Men Forslaget blev ikke
modtaget, fordi Vaabenlykken havde vendt sig, saaledes at den tysk»

Rigshæl' i August stod hinsides Basel, Hertugen af Letlu-ingen val'
atter rykket ind i sil Land, og Prinseu af Oranien var for anden
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Gang ifærd med at belejre Charleroi. Lykkedes det at erobre denne
Fæstning, var den Fæstningslinje, der skærmede Frankrig mod Nord,
gennembrudt. Men atter vendte Vaabenlykken sig, saa at Prinsen
af Oranien den 12 . August maatte opgive Belejringen og trække sig
tilbage, samtidig med at Hertugen af Lothringen maatte vende om
og gaa til Elsass. Hollænderne var meget misfornøjede med Resul
tatet af Prinsen af Oraniens Operationer, og denne besluttede derfor
at søge at knytte England til sig for derved at opnaa bedre Freds
vilkaar af Frankrig. Midlet var et Ægteskab med Prinsessen af
York, og det kom istand den 15. November. Den 22. s. M. blev en
engelsk Afsending sendt til Ludvig XIV med Prinsen af Oraniens
Forslag til en Fred. Det blev forkastet, men England og Holland
sluttede saa den 21. December en Traktat i Haag, der hvilede paa
de af Prinsen fremsatte Forslag. For at disse kunde blive forelagte
Spanien, agtede Kongen af England at faa tilvejebragt en Vaaben
stilstand paa 3 Maaneder, der ogsaa skulde omfatte de nordiske Riger.

Gennem sin Afsonding i Wien havde Kurfyrsten af Branden
borg faaet Meddelelse om, at Prinsen af Oranien søgte at nærme sig
England, samt Raad til at søge at bemægtige sig hele Pommern, da
der kun val' ringe Udsigt til, at Holland vilde indlade sig paa et nyt
Felttog, Dette Raad var dikteret af, at Kejserholfet ikke lagde Skjul
paa, at det frygtede for, at Kurfyrsten skulde blive for mægtig. Det
havde saaledes slet ikke ydet ham nogen Hjælp i 1677. Thi af de
kejserlige Hjælpetropper, han skulde have, sendtes en Del til Danmark,
og Reslen fulgte Rigshæren. Da Kurfyrsten beklagede sig derover,
fik han til Svar, at enhver var sig selv nærmest. Mod Aarets Slut
ning haahede man saavel i Wien som i I-Iaag paa, at Kurfyrsten
vilde blive nødt til at opgive Stettins Belejring. Det var der-for ikke
med Glæde, man modtog Efterretningen om, at han havde erobret
Stettin, thi man følte sig overbevist om, at Kurfyrsten efter denne
Erobring ikke vilde slutte Fred, med mindre han fik hele Pommern .
Det var derfor Kejserhoffet en kærkommen Nyhed, da der mod Aarets
Slutning viste sig Tegn til, at Pommern maaske endnu ikke var tabt
for Sverige.

Stadig paavirket fra fransk Side havde Sverige besluttet at ruste
en Hær i Lifland, der skulde rykke frem mod Preussen for at tvinge
Kurfyrsten til at dele sin Styrke. Rustningerne begyndte i Foraar-et
1677, men en stor Brand, der indtraf i Riga i Juni Maaned, ødelagde
de Beholdninger, der var samlede i denne By til Hærens Udrustning
og Fo rplejning, Forelohig maatle derfor Planen stilles i Bero. Men
der blev saa indledet Forhandlinger med den polske Konge, Johan

21"
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Sobiesky, og del lykkedes den 1. Augusl al faa afsluttet el Forbund
med ham, hvorved han lovede at sende 6000 Mand polske Tropper
over Grændsen for at forene sig med den svenske I-lær, del' skulde
i-ykke frem fra Lifland. Frankr-ig lovede at betale Sverige 300,000
Rigsdaler i Subsidier. Til at føre Hæren havde Carl XI designel'et
Malmøs tapre Forsvarer, Feltmarskal Fersen, men, da han døde,
hlev Guvernøren i Lifland, Bengt HOI'n, beordret til at tage Over
befalingen. Han begyndte Hnstningei-ne i Eftersommeren 1677, men
kom ingen Vegne, uagtet Cai-l XI uafbrudt drev paa,

Henimod Midten af December fik Kurfyrsten af Brandenborg
Efterretning om, at den litlandske Hæl' val' u nder Frerru-ykning for
at undsætte Stettin. Senere Efter-i-etuiuger gik dog ud paa , al Hæren
endnu ikke val' sat i Mat-che. Kurfyrsten gennemføl'te derfor Slettins
Erobr-ing, og, da det VUI' sket, sendte han sine Tropper i Vinter
kvarterer, fordelte paa en sandan Munde, al han hurtig kunde oplage
Ka IlIJtr'n , hvis den litlandske Hæl' vilde foreluge et Vinterfelttog.

Ved Udgangen af 1H77 val' Stillingen for' Danniark ikke bleven
bedre end ved Udgangen af del Ioregaaende Aar. Endnu val' kun
Landskrona og Christianstad i dels Magt, Gyldenloves Operationer
havde ikke baaret Fr-ugt, fordi de ikke val' blevue støttede gennem
Operationer Fra Skaane, og Rygen val' endnu ikke fuldstændig erobret,
Ligesaalidt val' del' dragen nogen Fordel af Flaadens Sejrvindinger,
thi alt, hvad del' opnaaedes paa andre Steder, blev forspildt ved den
højst uheldige Maade, hvorpaa Operationerne val' blevne ledede i
Skaane.



Felttoget 1678.





Svenskerne generobrer Rygen. l )

Ved Nytaarstid stod Grev Kønigsmark rede til Overgangen fra
'Stralsu nd til Rygen, ventende paa et Omslag i Vejret. Det indtraf
den 5. Januar, Om Eftermiddagen ICl. mellem 3 og 4 udsendtes 30
større Fiskerhaade for at give det Udseendet af, at Kønigsmark vilde
gøre Landgang ved Wittow, Men samtidig indskibedes Fodfolket i
al Stilhed paa andre Fartøjer, og, saasnart det blev mørkt, gik Kønigs
mark ombord med sin Stab og en fransk Afsending, Herr' de Rebenac,
hvorefter Overførslen begyndte til den nye Færgeskanse. , Rytteriet
-og et Infantei-iregiment, der benyttede et andet Indskibningspunkt,
-overførtes i Løbet af Natten og den følgende Morgen, men det lyk-

kedes kun at faa overført 3 Rytterregimenter. Da det skortede paa
Plads i den nye Færgeskanse til de mange Tropper, blev det nød.
vendigt at anbringe en Del af dem udenfor. Men for at det kunde
ske med Sikkerhed, maatte først de fjendtlige Forposter, der stod paa
en nærliggende Bakke, kastes tilbage. En Ritmester og 10-11 Offi
cerer gik frem en debandade og udførte dette Hverv, men Ritmesteren
faldt. Kønigsmark, der havde overværet Kampen, lod strax Bakken
besætte.

Den 7. Januar overførtes Resten af Rytteriet, og om Aftenen
IC!. 6 var hele Styrken samlet. Den talte 4 Batailloner, 19 Eska
-droner Ryttere og 1 Eskadron Dragoner, ialt 3500 Mand, hvoraf 2000
Ryttere og Dragoner og 1500 Mand Fodfolk. Angrebet blev fastsat
til den folgende Morgen.

Kurfyrsten af Brandenborg var forberedt paa, at Kønigsmark

') Manuskript I . Nr. 55/1677. I. S. Februar 1678. 163 og Otto Fock.
393-405.
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"ilde gare et Forsøg mod Bygen, og, da han manglede Tillid til
General Rurnohrs Feltherredygtighed. havde han meddelt Oberst,
Grev Lehndorff, at han agtede at sende Genera llojtna nt Goi-tzke til
Øen, for at han kunde tage Over-kommandoen. Men Lehndorff
svarede, at, da det val' den danske Konge, del' havde ansat Ruruohr,
kunde Kurfyrsten ikke afsætte ham.

Konigsmarks Overgang val' blevon opdaget. Thi, da Rumolu
trak sin Styrke lilbage til Bergen, efter-lod han en Besætning paa
150 Mand i den gamle Skanse under Kaptajn Vittiughof af Kungens

Livregiment. Kaptajnen opdagede den 5. Junuur, at Fjenden samlede
sine store Baade paa Stralsunds Rhed, og han sendte nogle af dem
under Sejl, som skulde de til Wittow, Vitliughof afsendte su-ax en
Ordonnans med Melding til Goneralmnjor Humolu-, Genci-alen var

rietop paa Hcko guoscei-ing og opholdt sig i Nrr-rhcden, sa a at Mol
dingen hnrtigt unnede hum, Han begav sig strax til den gund e Fu-rge
skanse, og herfr-a afsendte han KJ. 4 om Eftermiddagr-u Genoral

adjuta nt Haye til Bergen for at alarmere Fodfolket og Feltar-tilleriet
samt beordre det til at afmarchere for at afværge et Angreb, han ven

tede fra den nye Frergeska nse.
I-Iaye naaede Bergeri K!. 7 Aften og udrettede sit Ærinde,

Troppei-ne saltes i Bevægelse, og efter en IUl'get anstrængende Natte
marche riaaede de den 6. Januar om Middagen et Bakkeparti. ~ lVIiI
fra den nye Færgeskanse, hvor del' blev tagen Stilling, Natlen til
den 6, blev del' endvidere tru tfun Fru-anstnltninger til, at det svære

Ar-tilleri kunde følge efter, og Hytteriet fik Befuling til at slude til
Fodfolket den 6, Januar,

Skønt denne Frerm-ykning stod i afgjort Modsu-id mod de In
stru xer, Rumohr havde Iaaet af Kongen, saa havde den dog kunnet

forsvares, naar Formaalet val' at arigribe Konigsuun-k, inden han
havde faaet overfart hele sin Styr-ke. Men del val' ikke Rumohrs

Tanke, lIan havde laget Stilling paa et Bakkedrag, foran hvilkr-t
del' gik en Groft, Dermed mente han at være i ssin Fordel e, og
derfor blev han slaaende afventende den 6, og 7, Januar, Han

gjorde intet Forsøg paa at gene1'Obl'e den tabte For-poststilling og
følte sig saa sikker, at han hlev staaende, uagtet del' bag Bakken,

paa hvilken han havde laget Stilling, laa en Mose, del' kun kuride
passeres gennem en Snævring.

Den Styrke, Humohr raadede over, bestod af:
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Balailloner

Balaillon
Bat\. med

Fodfolk.
Oberst Wallis Regiment, kejser-ligt 3 1000 Mand
Oberst Netzows mynslersk 2 BOO
Oberst U ffen Kellers - hessisk 2 BOO
Kongens Livregiment, Oberst Keller 1 300

--:I~a-:-Il---:CB---::=--""'-------=--2:-:9OO-l\'I-an-d-

Mand

~IandEskadroner 300
120
150
·.1,00
200
600

Esk. med 1770

R Yt t e r e og D r a g o n e t' :
Oberst SchuItzs Dragoner, kejserlige 3
Oberst Hornurnbs hessiske 2
Grandvilliers Ryttere, myristerske 2

Oberst Hulsens Ryttere } branden- 3
Oberst Schliebens Drag., borgske 2
Oberstlojtnant Meyers danske Ryttere 3

-0:-..,----=:-:-----:-----,,........,....
lait 15

Med denne Styrke, ,.1,670 Mand, havde Rumohr besat Bakke
partiet, saaledes at han stod parallelt med Landevejen. Centrums 1.

Træfning dannedes af 1 Bataillon 'Vallis, 2 Balailloner Uffen Keller
og 2 Batailloner Netzow med Oberst 'Vallis som Trrefningskommandør ,
anden Trref'ning bestod af 2 Batailiener 'Vallis og Kongens Liv
regiment med Oberst Keller som Træfningskommandør. Rytter-iet

var .fOl'delt med 7 Eskadonar (danske, myristerske og hessiske) paa
højre Fløj under Oberstløjtnant Meyer, og B Eskadroner (branden
borgske og kejserlige) paa venstre fløj under Oberst Hu Isen.

Den B. Januar Om Morgenen lod ICønigsmark som sædvanligt
holde Bøn og udgav som Feltraab »Hjælp .T esus le Derpaa retled e
han nogle opmuntrende Ord til hver Afdeling, og ICI. 7 rykkede han
frem i 2 Kolonner, indtil han naaede en Bakke, del' laa ligeovel'ful'
Rumolu-s Stilling, Hel' opmar-cherede han. Centrum bestod af -i
Bataillonar under Generalmajor Grothusen, der assisteredes af Ober-st,

Grev Carlson og Oberst Schwerin. Paa hver Fløj slod 7 Eskadroner
og som Reserve 5 Eskadroner Ryttere og Dragonerne, Højre Fløj
kornmanderedes af Generalmajor Buchwaldt, venstre af Obersterne
Liewen og Stålhammer.

Saasnart Rumohr opdagede Svenskernes Frernrykning, trak han
sit Artiller-i foran Fronten, og, da de korn nær nok, aabnede han
Artilleriilden, Klokken vat' den Gang 9, Kønigsmark log intet
Hensyn til denne Skydning; først, efter at han var opmarcheret,
sendte han sit Artilleri frem under Artillerimajor Sjøblad, og det blev
placeret, saaledes at det ved at aabne Ilden flankerede Rumolll'S højre
Fløj. Denne maatte derfo t' flyttes tilbage.
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Under Artillerikampen lod Kønigsmar-k Frivill ige træde frem,
del' fyldte Gl'Øften foran Rumolu-s Front, saaledes at det blev muligt,
at 2 Eskadroner fra hver Fløj kunde konun e frem, samtidig med at
Fodfolket passerede Broen, del' førte over Grelten . Da det val' sket,
lod Kønigsmark .:1, Kanoner tage en Stilling, hvorfra del' rettedes en
heftig Ild mod Rumolu-s venstre Fløj for at tvinge Fjenden til enten
at rykke frem eller opgiv e Stillingen.

Den Flytning af Tropper, som Udførelsen af disse Ordrer for
anledigede, fremkaldte en Misforstaaelse paa Modstandernes Side, saa
at Rygtet udbredte sig, at Kønigsmark vilde trække sig tilbage. Da
dette korn General Rurnohr for Øre, sendte han Generaladjutant Haye
til en Høj, der laa til Højre, for at undel'søge Forholdene. Haye
opdagede snart, at Sandheden var, at Fjenden rykkede frem, saaledes
at han tilsigtede at fere et Angreb mod Rurnohrs venstre Fløj, og
sprængte tilbage med Melding, General Humohr begav sig strax til
den truede venstre Fløj, ledsaget af en Trop Ryttere. Da han red
foran Hærens Front, blev han snart opdaget af Fjenden, som beskød
ham og hans Følge med de 1, Kanoner. En Kanonkugle knuste
Rumohrs ene Albue og flængede hans ene Side, saa at han, dødelig
saaret, segnede af Hesten og blev baaren bag Fronten. Haye kom
til og lod Generalen bringe til et Slot, i Mil fra Valpladsen, hvor
han kort efter dode,

Da Hæren var Øjenvidne til, at Generalen faldt, gjorde denne
Begivenhed et stærkt moralsk Indtryk. Den var en Ulykke, og den
forøgedes ved, at man ikke havde forudset denne Mulighed, thi del'
var ikke truffen nogen Bestemmelse om, hvem der under disse For
hold skulde overtage Kommandoen. Generaladjutant Haye red til
Oberst V/allis og anmodede ham derom; men han henviste til Oberst
Hulsen, der var ældre Officer. Haye red derpaa til Hulsen Han
erklærede sig rede; men hans Oberstløjtnant fraraadede ham at tage
Kommandoen under Henvisning til, at han ikke kunde forsvare for
Kurfyrsten at forlade den venstre Fløj, der bestod af Kurfyrstens
Tropper. Hulsen fik saa Betænkeligheder, og i Forening med Haye
red han til Oberst 'Vallis. Man enedes saa om, at Kommandoen
skulde deles, saa at 'Vallis tog den højre og H u lsen den venstre Fløj.
Men denne Afgørelse havde den Fejl, at der ikke var nogen Enhed
i Kommandoen, og det maa tte uundgaaeligt føre til, at der kom til
at mangle Plan i Ledelsen under den paafølgende Kamp.

Kønigsmark havde benyttet Tiden til at faa sin Hær over
Grøften og at lade den opmarchere ved Foden af Bakken, hvorpas
Fjenden stod, Derpaa rykkede han frem, saaledes at Fjendens ven -
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stre Fløj var stærkt truet. Da Hulsen saae delte, gik han strax frem
til Angreb med 5 Eskadroner og sendte Generaladjutant Haye til højre
Fløj for at afhente Forstærkning.

Hulsens Attake skete med en saadan Kraft, at en Del af Kønigs
marks Ryttere blev sprængt, og en Del redes over Ende. Da jagede
Oberst Mellin til .Hjælp med nogle Eskadroner, hvortil Rytterne af
de slagne Eskadroner sluttede sig, og nu maatte Oberst Hulsen gaa
tilbage for at ralliere. Det skete hurtigt, men, da han paany gik frem
til Attake, blev hans Ryttere angrebne fra alle Sider og slaaede paa
Flugt. Det lykkedes kun Oberst Schlieben at faa nogle af sine Dra
groner til at springe af Hesten og tage Stilling ved Mosen, der laa
bag Hærens Front. Herfra søgte de at standse den forfølgende Fjende,
men de blev alle fangne eller dræbte.

Under Attakerne, der fulgte hurtig efter hinanden, kom General
adjutant IIaye ilende til Hjælp med 2 Eskadroner fra højre Fløj, og
umiddelbart derefter indtraf endnu 5 Eskadroner fra samme Fløj,
uden at det har været muligt at faa oplyst efter hvis Befaling, de
havde sat sig i Bevægelse. Men disse 7 Eskadroner, der saaledes
kom til Stede, førtes ind i Kampen paa en saa uheldig Maade, at
de reves med paa Flugt af Hulsens flygtende Ryttere. Kønigsmarks
Rytteri benyttede Lejligheden til at forfølge med den yderste Energi.

Af Rytteri var der endnu levnet 3 kejserlige Eskadroner, som
under Artillerikampen havde trukket sig noget tilbage paa venstre Fløj.
Generaladjutant Haye sprængte paany afsted, fik disse Eskadroner
frem og stillede dem paa Infanteriets venstre Fløj i Højde med første
Træfning. Derved opnaaedes vel, at denne Fløj, der var bleven
blottet ved det øvrige Rytteris Flugt, blev dækket, men Oberst Netzow,
der med sit Infanteriregiment stod yderst paa Fløjen, fandt ikke
Dækningen betryggende. Han opfordrede derfor Oberst 'Vallis til at
give Befaling til at gaa tilbage. 'Vallis erklærede sig villig dertil,
hvis de øvrige Infanterioberster var af samme Mening, og, da dette
viste sig at være Tilfældet, blev Ordren given, saaledes at Tilbage
gangen skulde dækkes af de 3 Eskadroner.

Da Mosen, der Iaa omtrent et Kanonskud bag Kamplinjen, som
omtalt, kun kunde passeres gennem en Snævring, var Fodfolket nødt
til at defilere. Men det undgik ikke Kønigsmarks Opmærksomhed,
og derfor lod han øjeblikkelig sit Centrum og den venstre Fløj rykke
frem.

Da Generaladjutant Haye havde placeret de 3 kejserlige Eska
droner, jagede han tilbage for at formaa de flygtende Eskadroner til
at vende om og hjælpe Fodfolket gennem Snævringen. Han traf
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navnlig paa danske Officerer af det kombinerede Rytterregiment, thi
han nævner i sin Rapport udtrykkeligt Oberstløjtnant Meyer og flere
danske Officerer. Men de svarede ham, at deres Mandskab var
flygtet, og at de gerne selv vilde dø, men at det var dem umuligt at
faa de Flygtende til at standse.

Alt kom saaledes an paa de 3 kejserlige Eskadroner. Men, da
de saae Kønigsmark rykke frem med sin Linje, fulgte de det øvrige
Rytteris slette Exempel, flygtede og lod Fodfolket i Stikken. Endnu
var dette dog ikke ganske overladt til sig selv, thi Artilleriet blev
staaende og vedblev at skyde, til Kønigsmarks Ryttere huggede ind
og dræbte Betjeningsmandskabet ved Kanonerne. Fodfolket strakte
derpaa Gevær uden at have løsnet et Skud. Klokken var dengang
mellem 1 og 2 Eftermiddag.

De slagne Ryttere flygtede til Wittow, hvor de ventede at finde
Fartojer-, del' kunde optage dem, men der val' ingen . Obersterne
'Vallis, Hiilsen, Ufen Keller og Keller (Kongens Livregiment) samt
Generaladjuta nt Haye lykkedes det at undslippe ad Sideveje og at naa
Kysten, hvorfra Obersterne endnu samme Dag blev overførte til
Peenemiinde. Haye kom først bort den 10. At alle de Højstkomman
derende - Oberst Netzow undtagen, der blev fangen - undslap,
synes at vidne om, at de mere har tænkt paa at frelse sig selv end
de Tropper, som de kommanderede.

Kønigsmark havde sejret, og det omtrent udelukkende ved al
benytte sit Artilleri og sin højre Fløj, thi hans Fodfolk havde heller
ikke løsnet et Skud. Efter at hans Modstanders Infanteri havde
strakt Vaaben, forsatte han Forfølgelsen, til han naaede en Mil fra
Bergen, hvor Tropperne blev staaende Natten over. Den følgende
Morgen udsendtes Detachementer for at søge efter den flygtende
Fjende. Selv ankom Køn igsmark med et saadant Detachement den
10. Januar til Spyker. Her indtraf Afsendinge fra de Tropper, der
var flygtede til Wittow, og som, da de hverken kunde komme bort
piler havde Levnetsmidler, var nødte til at søge en Overenskomst med
Fjenden. Kønigsmark forlangte, at Tropperne skulde overgive sig
paa Naade og Unaade, dog maatte Officererne beholde deres Penge
og private Ejendele. Da der ikke var noget Valg, maatte man gaa
ind paa Forlangendet, og den 11. Januar blev Styrken afvæbnet ved
'Villow,

Antallet af Krigsfanger gik op til over 4000. Deraf tog henved
2000 Tjeneste hos Kønigsmark, dog ' nærmest paa Grund af Tryk .
Resten blev sat i Fængsel i Stralsund og pint paa enhver Maade
for derved at faa Mandskabet til ogsaa at gaa i svensk Tjeneste.
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Blandt Fangerne var , ifølge Kønigsmarks Beretning. 324 Officerer,
hvoraf 74 danske, men ifølge Oplysningerne i de danske' Arkiver
fangedes kun 41 danske Officerer. Desuden fangedes af danske
Tropper 2 Læger, 1 Feltpræst, 1 Proviantskriver, 29 Underofficerer,
2 Spillemænd og 368 Ryttere. Derimod kender man ikke Antallet
af fangne Underofficerer og Menige af Kongens Livregiment. Chefen
for dette. Oberst Keller, blev paa Grund af sit Forhold afskediget
den 28. Januar.

Kønigsmarks Tab beløb sig til 6 Officerer og 50 Mand Døde
samt 13 Officerer og henved 100 Mand Saarede. Han erobrede 46
Faner og Estandarter, 2 Pauker (Hulsens), 16 Kanoner, 5 Morterer,
2400 Heste og en Mængde Vogne. Fanerne og Estandarterne bragtes
til Sverige af Oberst Grev Carlson, der af Kønigsmark fremhævedes
for sit Forhold under Kampen.

Rygen var saaledes generobret af Svenskerne. Efterretningen
om Nederlaget naaede Kjøbenhavn den 10. Januar. Christian V af
sendte strax en Generaladjutant for at faa de danske Krigsfanger ud
vexlet urider Paaberaabelse af Bestemmelserne i Kartellet. Men
Kønigsmark svarede, at Kartellet ikke gjaldt for hans Hær og i
Tyskland. Da fortsatte Forhandlinger intet frugtede, tog Kongen
Repressalier ved overhovedet at nægte Udvexlingen af svenske
Krigsfa nger.



Rustninger og Felttogsplaner.

Som de t var' gaaet pan dansk Side efter Felttogene 1675 og
1676, saaledes var det ogsaa gaaet i 1677. Hæreri havde tabt saa
meget, at den rnaatte reorganiseres, og derfor' var - fraregnet Be
sætningerne i Landskrona og Christianstad - alle de danske Af·
delinger i Slutningen af August Maaned blevne overførte til Danmark .

For Fodfolkets Vedkommende blev det den 21. August 1677
befalet, at Baudissins og Schønbergs Regimenter samt Bataillonen
Pløn nies skulde opløses og fordeles paa Kongens Livregiment, Prins
Frederiks og Prins Christians Regiment. I samme Maaned foretoges
en Udskrivning, og det udskrevne Mandskab, der mødte i No
vember Maaned, fordeltes med Halvdelen paa Stuarts sjællandske,
det fynske samt 3. og 4. jydske Regiment. Det Mandskab, disse
Regimenter endnu behøvede, skulde ti lvejebringes ved l Iverving.
Den anden Halvdel af det udskrevne Mandskab tildeltes Fodfolkets
og Rytteriets nationale Regimenter. Oberst Lehndorffs hvervede Re
giment overfør' tes fra Pommern til Sjælland, og, da Chefen den 6.
Oktober 1677 blev forfremmet til Generalmajor, fik Oberst Pflanzen
Kommandoen over Regimentet.

Der blev given Ordre til, at der i Hertugdømmerne skulde ud
skrives 1 Mand for hver 3 Pio uge, men, da Ridderskabet erklærede,
at det var umuligt at stille delle Mandskab, hvorimod det tilbød at
betale 20 Rigsdaler' for hver' Mand, blev Udskrivningen hævet, imod
at den omtalte Sum indbetaltes i Statskassen, Desuden blev det
slesvigske nationale Regiment under Oberst Brinck opløst, og dets
Underofficerer og Mandskab fordelte til Regimenterne af det konge
lige Hu's,

Hvervingerne paabegyndtes allerede i August 1677, men, da de
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kun gav et daarligt Udbytte, maatte der foretages en ny Udskrivning
i Kongeriget pas 5000 Mand, der skulde møde i Dagene mellem den
12 . og 19. Januar 1678. Heraf fordeltes 1800 Mand til Regimen
terne af det Kongelige Hus og Resten til de nationale Regimenter.

Ad disse Veje lykkedes det at faa organiseret: 5 Regimenter af
det Kongelige Hus, 7 nationale Regimenter for Kongeriget, det olden
borgske nationale Regiment, Oberst v. Dedens og Oberst Bremers
holstenske Batailloner samt Oberst Pflanzens hvervede Regiment.

Desuden blev der gennem hvervet Mandskab oprettet Frikompag·
nier, der skulde anvendes som Besætning i Fæstningerne.

Rytterregimenternes Organisation paabegyndtes den 1. September.
Begge Rostjenesteregimenter blev sammensmeltede i et, der stilledes
under Kommando af Oberst Schilder. Obersterne Geweckes og Rauchs
(v. d. Goltz) Regimenter opløstes og fordeltes til begge de sjællandske
nationale Regimenter. General Baudissins Regiment blev opløst og
benyttet til Dannelsen af et Regiment under Oberst Ørtzen. der iøvr-igt,
blev rekruleret fra Holsten. Rytteriet kom derved til al tælle: 2
hvervede og 10 nationale Regimenter samt Rostjenesteregimentet.

Dragonregimenterne reduceredes til 2, hvoraf Oberst Fleischer
fik det ene og Oberst Trop det andet Regiment.

De kejserlige Tropper fik i Begyndelsen af Marts 1678 Befaling
til at vende tilbage til Tyskland, men Hæren havde alt i 1677 faaet
en lille Tilgang af kejserlige Tropper gennem Hverving.

Den danske Afsending i Wien, Lilliencron , havde foreslaaet,
at man skulde hverve 2000 Husarer i Østrig. Sagen stødte paa
Modstand hos Storkantsleren, dels fordi han gik ud fra, at de mere
vilde være en Ødelæggelse for Befolkningen end for Fjenden, men
tillige fordi Pengemanglen stillede sig som en Hindring. Lillieneron
fik derfor den 31. Maj Befaling til at hverve et Partigængerkorps.
Han henvendte sig til den østrigske Oberst Dubsky, der hvervede en
Styrke paa henved 70 Kroater, som den 27. Juli s. A. fik Rejsepas
til Danmark. Denne Styrke, der senere blev bragt op til henimod
120 Mand, kom dog ikke til at deltage i Felttoget 1677, men blev
forlagt til Femern. Her bragte Misfornøjelse med Oberst Dubsky Kro'
aterne til at gøre Opstand i Februar 1678, og, da Obersten ogsaa
laa i Strid med sin Næstkommanderende, Oberstløjtnant Disznoldt,
endte Sagen med, at Oberstløjtnanten fik Kommandoen over Styrken,
hvorimod Oberst Dubsky blev attacheret Garden til Hest.

Hvad der var tilbage i Danmark af de mynsterske Tropper, var
forlagt til Hertugdømmerne. For at sikre sig Medvirkningen af disse
Tropper i det kommende Felttog, blev der indledet Forhandlinger
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med Biskoppen af Mynster, og han gik ind paa aL sLille 4 Infanteri 
og 3 Rytterregimenter med GeneraliteL og Arti ller-i, ialt lidt over 6000
Mand, mod en Godtgørelse af 73,000 Rigsdaler. Lignende Forband
linger med Landgrevinden af Hessen førLe Lil, at hun mod Godt
gøreise stillede et InfanLeriregiment.

Flaadens Udrustning blev først paabegyndt i 1678, og, da man
vidste, at man ikke vilde faa Hjælp af hollandske Skibe, fik Ad
miraliLetet Befaling til at udrusLe alle de Skibe, der raadedes over.
Flaaden kom ialt til at bestaa af 80 Skibe med 2272 Kanoner og
11,480 Mand.

For at faa fastsat en Felttogsplan fot-langte Kongen den 28.
November 1677 en »BeLæ nk n ing om, hvoi-ledes Sverige bedst kunde
inkommoderes og angribes, eller vi VOI'C Kr-igsopera tioner Lil Lands
og Vands i 1678 paa deL Frugtba reste mod Svarige kan anvende« l) .
Gylden love, Storks n tsleren , Higsma rsken , Ad 111 ira Ierne '1'('011I p, Niels
.Juelog Markvor HodsLen, Generalerne F. Arenstorff', .I. Schack og
Duucau 2), Gehejmeraud Jens .Juel, Vicekantsler Ove Juul, Etatsraad
Bierma nn og Generaluuditør Mejet', hvis Mening herom blev æsket,
indsendte deres Sval' i December Maaned, Paa Grundlag af dem
kom ma n ti I følgende Resul ta ler :

Flertallet val' af den Anskuelse, aL efter de foregaaende Aars
Erfaringer kunde det ikke nytte aL søge Hovedafgørelsen gennem et
Felttog i Skaane. Derfor skulde MaaleL søges riaaet paa følgende
Maade:

a. Flaaden skulde løbe ud saa tidligt og saa stærk som muligL
og medføre et Landgangskorps, der kunde hærje Sver-iges Kyster.

b, Hovedafgørelsen Lil Lands skulde søges gennem Operationer
af Gyldenløves norske Hæl', del' ved Forslærkning med danske Trop·
per skulde bringes op ti l 13,000 Mand, med hvilke Gyldenlove skulde
rykke mod Geteborg.

c. Resten af den danske Hær skulde som flyvende Korps operere
i Skaane med den Opgave at ruinere denne Provins,

Sporgsmaa let om al undsætte Christiaustad blev kun berørt af
Enkelte, idet Flerlallel synes at være gaaet ud fra , al lykkedes del
Gyldendenløve al lrække Svenskerne paa sig, vilde Christianstad der

ved blive degageret "),

') U . S . November 1677. 1173.
' ) Generalmajor Duneau blev, efter at være udvexlet af Krigsfungeusknh

i Oktober 1677, stillet fol' en Unc1ersøgelseskommission, der erklærede, at han
ikke val' skyldig i Nederlaget ved Halmstud. (I. S. November 1677. 614).

s/ Betænkningerne tindes i Appendix 1677.
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Efter at Felttogsplanen var bleven vedtaget, blev der truffen
Forberedelser til dens Gennemførelse. Generalkommissariatet fik den
28 . Januar Befaling vedrørende Oprettelsen af Magasiner samt For
:plejningen, og den 4. Februar udgik Ordrerne angaaende Flaadens
Udrustning og Anvendelse. Efter disse skulde der i Marts sendes 6
Orlogsskibe til Gyldenløve, og en lignende Styrke skulde krydse mel
lem Møen og Rygen. Til Forbindelsen med Landskrona skulde be
nyttes 4 og til Blokeringen af Malmø 3 Orlogsskibe. Alle øvrige
Or-logsskibe samt 3 Brandere, 4 Proviantskibe og 3 Galioter skulde
gøres klare, saa at Flaaden kunde løbe ud saa tidligt som muligt.
Den skulde medføre et Landgangskorps paa 2406 Mand. Oprindeligt
skulde dette have været sammensat, saaledes at den danske og den
norske Hær hver afgav 39 Officerer, 144 Underofficerer, 36 Spille
mænd, 72 Grenaderer og 912 Menige. Men, da Gyldenløve indberet
tede, at den norske Hær ikke kunde afgive nogen saadan Styrke,
kom Korpset udelukkende til at bestaa af danske Tropper i et Antal
.af henved 2000 Mand. Paa Tid blev ogsaa Oberst Trops Dragon
regimen t afgivet til Flaaden .

Gyldenløve fik den 1. Februar følgende Instrux angaaende
Opera tionerne :

Krigen skulde fra Ulfsborgs Lehn føres ind i Sverige, og Ope
rationerne skulde enten rettes mod Geteborg eller Bohus med Gøtaelv
som Basis, eller ogsaa skulde Gyldenløve :tinkommodere'" og :truinere'"
-de svenske Provinser. Han skulde begynde Operationerne tidligt for
.a t »dekon tenanceres Fjenden og trække dennes Hovedstyrke paa sig
for at skaffe Christianstad Luft og Danmark Tid til at sende et
flyvende Korps til Skaane. I Trondhjem Amt skulde man holde sig
'Paa Defensiven , og Kommandoen føres af Generalmajor v. Haven.
Under Operationerne skulde Gyldenløve holde Krigsraad og rette sig
-efter de fleste Slemmer.

Som Operationsstyrke skulde Gyldenløve anvende den norske
Hær, 8000 Mand, forstærket med henved 5000 Mand danske Tropper,
saa at hele Styrken, indbefattet Generalitet og Artilleri, kom til at
udgøre henved 13,000 Mand. Fik Danmark Hjælp af fremmede
Tropper, skulde Styrken yderligere forøges med 1000 Mand Fodfolk.
'Over førs len af de danske Tropper til Norge skulde finde Sted i Slut
ningen af April Maaned. ~6 Kanoner og 20 Morterer samt 3-400
Mand Belejringsmandskab, der skulde benyttes ved Belejringen af
faste Punkter, skulde afsendes fra Kjøbenhavn til Marstrand.

Som Generalitet ansattes Generalmajorerne Duncan, Jochim
.Schack, Degenfeldt og Levetzow samt den brandenborgske General-

N. P. Jensen: Den skaunske Krig. 22
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løjtnant Giese, der i Februar ansattes i dansk Tjeneste, og som skulde
føre Kommandoen over de danske Tr-opper, der sendtes til Norge l).

Carl XI, der efter at Felttoget i SImane var endt, havde beholdt
sit Hovedkvarter paa Ljungby, havde paatænkt at ville foretage et
Vinterfelttog mod Norge i Lighed med det, der var planlagt i 1675.
Forberedelserne blev trufne i den største Hemmelighedsfuldhed af
Erik Dahlberg. Naar alt var i Orden, agtede Kongen at begive sig
til Gøteborg for derfra at støde til den Hær, som imidlertid var bleven
samlet, og med den pludselig gøre et Indfald i Norge. Mod Slut
ningen af 1677 var alle Forberedelserne tilendebragte; men da ind
traf Efterretninger om, at der val' bleven overført danske Tropper fra
Sjælland til Landskrona, og at disse tilsigtede at gøl'e et større Strøjf
tog i Skaane. Carl XI opgav derfor Planen mod Norge, befalede, at
en Del af de dertil bestemte Tropper skuldeaf gaa til Skaa ne. og brød
selv op med det Rytteri, han havde ved Haanden, for at gaa mod
Fjenden. Den 30. December tiltraadtes Marchen, og over Torsebro,
Fmrlof, Ignaberga og Hør naaede Kongen den 1. Januar 1678 Hassle
B1'0. Her blev del' gjort Holdt og udsendt Detachementer. Gennem
disse saavelsom ved Efterretninger fra Kommandanten i Helsingborg
kom Kongen tii Klarhed over, at det havde været blind Alarm. Han
vendte derfor om med sin Styrke og naaede den 5..Januar atter
Ljungby.

For at faa bevilget Penge til det forestaaende Felttog havde
Kongen stævnet Rigsdagen til Møde i Halmstad. Selv begav Kongen
sig derhen den l. Febr-uar, og den 4. s. M. stillede han sin PI'OPO
sition. Den var støttet paa en Redegørelse af den politiske Stilling
og af den Felttogsplan, Kongen agtede at folge.

Kongen udtalte heri, at han vilde holde fast ved Forbundet
med Frankrig. Han betragtede ikke Stillingen som fortvivlet, thi
Gustav Adolph havde maattet kæmpe med langt større Overmagt.
Frankrig stod sejrrigt paa alle Punkter; Sver-ige havde et Rygstød i
Polen, og Danmarks Hvervinger i Tyskland havde haft et daarligt
Udfald. Bajern, Sachsen, Harmover og Wtirtemberg samt flere andre
tyske Stater var endnu venligtsindede, men kunde ikke sætte deres
Stridskræfter i Bevægelse, føl' den svenske lIær rykkede frem. Kunde
det lykkes at afskære Danmark dets Sølv- og Folkeaare i Holsten,
kunde man atter tænke paa at genoprette Hertugen af Gottorps Re
gering. Hertugen vilde da, ifolge sit givne Løfte, optræde til Fordel
for Sverige. Udsigterne til at opnaa et gunstigt Resultat beroede

') Appendix 1678.
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især paa, hvad der kunde opnaas gennem Operationer med den lif
landske Hær, thi , efter den svenske Flaades Nederlag, var kun den
istand til at undsætte Pommern. Derimod kunde Hæren i Skaane
ikke gøres saa stærk som tidligere, hvis man ikke vilde udsætte sig
for, at den smeltede sammen af Mangel paa Levnetsmidler og deraf
følgende Sygelighed , saaledes som dette havde været Tilfældet de to
foregaaende Aar. Skaane, Halland og Bleking var mere end halvt
ruinerede; Byerne var øde, og Agrene ikke tilsaaede. Derfor agtede
Kongen at indskrænke sig til at forsyne Malmø med Levnetsmidler
og iøvrigt holde sig paa Defensiven i Skaane. Det stod til Rigsdagen,
om den delte hans Opfattelse.

Rigsdagen svarede ved at bevilge, hvad Kongen forlangte, og
udtalte, at den bifaldt det Forsøg, der agtedes foretaget med den lif
landske Hær. Dog burde Sverige efter dens Formening fremfor alt
stræbe efter at faa sluttet Fred. Rigsdagen rettede samtidig en be
stemt Anmodning til Kongen om ikke at begive sig til Lifland for
at tage Kommandoen over den liflandske Hær. Denne Anmodning
tog Kongen til Følge, og den 7. Marts var han atter i Ljungby for
at træffe Bestemmelser for Felttoget.

Carl XI gik ud fra, at Fjenden vilde angribe Geteborg fra Norge
og med en dansk Hær søge at undsætte Chr-istianstad . Denne Fæst
ning holdt han endnu blokeret, men for ikke at blive overrasket be
falede han, at den lIær, hvormed han vilde operere, skulde samles i
Lejren foran Christianstad og være rede til at optage Kampen fra
Begyndelsen af April Maaned. De Afdelinger, der var sendte i Vinter
kvarter, maatte derfor strax bryde op, og deres Rekruter maatte sen
des efter. Dette bevirkede, at Hæren ikke var slagfærdig til det
Tidspunkt, Kongen havde fastsat. Overfor det Angreb, der ventedes
rettet mod Gøteborg, var Kongen kun istand til at stille improviserede
Hære, og for at styrke dem fik de tildelt Infanteri- og Rytter
afdelinger fra Linjehæren.

Kongen havde vel givet Befaling til, at Flaaden skulde ud
rustes, men paa Grund af Skibenes Faatallighed kunde Flaaden kun
anvendes til Kystforsvar.

Under disse Forberedelser var den lille Krig uafbrudt bleven
fortsat i Skaane.

22*



Den lille Krig Skaane.

SnaphanOl'ne vedblev uafbrudt at hterjo Landet, uagtet de
svensko Tropper optraadte meget strtengt imod dem. En Søndag om
ringede Oberst Ramsværd en Kirke, hvori del' blev holdt Gudstjeneste.
Denne blev afbrudt, og under T'rusel af i modsat Fald at afbrænde
Kirken tvang Obersten Præsten til at udpege dem af Tilhørerne, der
havde sluttet sig til Snaphanerne. Præsten nævnte 12 Bønder, det'
strax blev grebne og henrettede,

U nder Opholdet i Halmstad ha vde Carl XI befalet, at Bønderrie
i Skaane skulde holde Vagt ved alle Overgangsstedei-, paa Lande
vejene og i Skovene for at modvirke Snaphaner-ne. Men det hjalp
ikke, I et af Sognene skød disse en svensk Officer. En Hytterstyrke
hlev sendt der-til. Den afbrændte alle Bygniuger i Sognet og pidskerle

de Indbyggere til Døde, del' ikke var flygtede i Tide, Da lu-ller ikke
det hjalp, opfandt de svenske Officerer en ny Straf. Traf de paa en
bevæbnet Bonde, blev han uden nærmere Undersegeise betrugtot som
Snaphane, Man greb ham, spiddede ham paa et glødende Jernspyd
og plantede saa Spydet ved alfa t' Vej til Skro-k og Advarsel . Øjen
vidner herettei-, at de hal' set tiere af disse Ulykkelige timevis vaande
sig under- de ulideligste Smertet', forinden Døden indtraadte, Men
jo større Pinsler Snaphanerne val' udsatte foi-, desto større Tilgang fik
de, og bestandig fandt de Støtte hos de danske Detachementer, del'
blev udsendte paa Strøjferi, og som jo ikke alene havde den Opgave
at gøre den svenske Hær Afbræk, men tillige og især at ruinere
Landet. Dette Paabud blev fulgt i en saadan Grad, at det af General
kommissariatets Protokoller Iremgaar, at det' blev udstedt Pas snart
til en eller anden General, og snart til .en Oberst, hvorved han fik
Tilladelse til at udføre Kvæg fra Skaane til Kongeriget. Skaane
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blev derved lagt øde; Markerne blev ikke tilsaaede i flere Aar; Byg
ningerne var forfaldne eller nedbrændte; Mændene var dræbte eller
flygtede, og Kvinder saavelsom Børn var henviste til at søge et Fristed
i Kirkerne eller Benhusene paa Kirkegaarden.

Guvernøren i Landskrona, General Uffeln, døde den 11. Januar
1678, og Generalmajor Meerheim blev udnævnt til hans Efterfølger.
Garnisonen bestod af 7 Batailloner, 1 af hvert af Regimenterne af
det Kongelige Hus, en af 3. jydske Regiment og en af Stuarts sjæl
landske Regiment, ialt henved 3000 Mand, en kombineret Rytter
styrke paa 500 Mand under Oberstløjtnant Munchhausen og 3 Artilleri
kompagnier paa 220 Mand. Endnu var Fæstningen ikke sat i for
svarlig Stand, thi bestandig manglede der Materialer.

Meerheim foretog uafbrudt Smaaexpeditioner mod Helsingborg
og Malmø. Generalløjtnant Sperling, der var bleven ansat som Højst
kommanderende i Malmø, var tillige af Carl XI bleven udnævnt til
Generaigu vernør over Skaane. Han søgte med megen I vel' at gøre
sin Autoritet gældende. Men Knud Thott, der af Christian V val'
bleven udnævnt til civil Guvernør i Landskrona, var ikke mindre
ivrig. Sperling og Thott førte derfor en uafbrudt Kamp med Be
falinger, som den ene gav og den anden ophævede. Sperling søgte
derfor at naa sit Maal ad andre Veje. Han vilde indgyde Befolk
ningen Skræk. Baron Jørgen Krabbe, der i længere Tid havde siddet
i Arrest i Malmø, blev dømt, og, skønt han til det sidste paaberaabte
sig sin Uskyldighed, blev han skudt paa Torvet i Malmø den 16.
Januar 1678. Derefter indstævnede Sperling i Februar Maaned en
Del Godsejere, Borgere og Bønder fra hele Skaane, som mistænkte
for at støtte den danske Sag, til a t møde i Malmø for en Kommis
sion. Men, da de forudsaa deres Skæbne, udeblev den langt over
vejende Del, og deriblandt netop dem, som Sperling fortrinsvis vilde
have fat paa . Han lod derfor Brødrene Knud, Holger og Tage
Thott samt Ove Ramelog Hans Walkendorf dømme til at halshugges,
fordi de var gaaede over til Fjenden. De blev derpaa halshuggede
in effigie, og deres Hoveder sattes paa Stager, 2 over Malmøs Byport
og 3 over den østre Port l),

For at modvirke de danske Strøjf- og Fourageringskommandoer
gav Carl XI de større Herregaarde i Nærheden af Landskrona en
Besætning og befalede, at . alle de, der boede indenfor en Afstand af
3 Mil fra Landskrona, skulde med Gods og Tilbehør flytte enten til
de svenske Garnisonsbyer eller til de besatte Herregaarde. For at

I) I . S. Juli 1678. 479.



kontrollere denne Befaling udsendte Kongen den 17. Januar Ritmester
Ankerspitz fra Knutstorp til Barsebæk.

Tilfældigvis val' General Meerheim netop samme Dag rykket
paa Tog med 100 Ryttere. Den 18. stødte han paa Ankerspitz,
angreb ham og dræbte 22 Underofficer og Menige samt fangede 1
Ritmester, 6 Underofficerer og 25 Mand, Den fangne Ritmester,
Hinrich Pedersen, sendtes til Kjobenhavn, hVOI' man opdagede, at
han i sin Tid val' remruet fra den danske Ilter. lIan blev stillet
for Retten og dornt til at halshugges. Da man forte ham til RetteI',
stedet, bad han om Pardori og blev derfor bragt tilbage til Stokh uset.
Men Dødsangsten, han havde udslaael, havde vii-leet saaledes paa ham,
at han døde samme Aften.l)

Da Besu-tningen i Landskrona blev fo1'llge t ved Overforsler fru
Sjælland, gav Mer-i-hr-irn Strojfpartiorno ,;Inl'l'p Styrke og storrc Opgaver,

Dr-n 2fi. Apr] I KI. G Eft, gik Mcci-hei m tiHigr-mod Gen era lmajor
Hnutzau pan Tu~ 11\('(1 700 Mand o·r :l Kanoner. Manlet VUI' Engel
1101111 , 1)1'11 f," gpllt!p Dag uanede Meørhei 111 Byen og opfordrede
Konuua ndantr-n, Ritmoster Sven Brock, til at overgive sig. Rit.
mesteren had 0111 3 Da ges Betænkningstid i lIaab om at, blive undsat,
Men General Meerheim afslog Anmodningen og skred strax til Angreb.
Eftm' at hav!' sendt en Del uf Styrken over Aaen lod han Byen an
gr'ibe fra 2 Sider, sydfra benyttedes især Haandgranater, og desuden
blev Byen beskudt fra de 3 Kanoner. Under Beskydningen blev
del' slaaet Bro over Aaen, og der-pas blev Byen stormet. Stormen
lykkedes; de dansko Grenaderer slak derefter Ild paa Byen, SOI1l

blev lagt i Aske med Undtagelse af Kirken, Præstegaarden og 3
smaa Iluse. Af Besætningen, del' talte herived 300 Mand, fungedes
Kommandanten, hans Frue, 1 Kornet, 2 Unrlerofficerer og 11 Mund;
Resten maatte springe over Klingen. Desuden dræhte de stor-mende
Soldater en Del af Beboerne, uagtet ingen uf dem havde deltaget i
Kampen. Meerheims Tab beløb sig til 16 Dode og 30 Sam-ede.")

Den 7, Maj gik Meerheim og Rantzau atter paa Tog med G

700 Ryttere. Denne Gang gjaldt Expeditionen Het-i-egaarden Borreby,
der liggel' paa Vejen fra Landskrona til Malmø, og som man naaede
den følgende Dag. Besætningen forsvarede sig saa tappert, al Meer
heim mislede 40 Døde og Saarede, men tilsidst maatte den bukke
under, 1 Kaptajn, 1 Fændrik, 5 Underofficerer og 75 Mand loges
til Fange; Reslen faldt. Eftm' endt Kamp blev IIcrrcgaarden ned
brændt.

I) Winslows Dl1gbok . ') I. S, April 1677. 293 og 297,
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Under Expeditiouen havde Meerheirn sendt en mindre Styrke
endnu længere frem ad Vejen til Aluarp Skov. Den bemægtigede
sig 7-8 Vogne, der kom fra Malmø. Det var en Kornets Bi-ud
med Følge, der var paa Vejen til Borreby for den 9. Maj at holde
Bryllup.

Tiden nærmede sig, da de større Operationer skulde tage deres
Begyndelse. I Felttogsplanen var det bestemt, at der i Skaane skulde
opereres med el flyvende Korps, Men det kunde kun ske, naar
Korpset kunde leve af Landet, og det var næs len umuligt, Desuagtet
blev der truffen en Foranstaltning, som, gennemført, vilde have umulig
gjort ikke alene Anyendelsen af el flyvende Korps, men overhovedel
erihver Operalian med mindre Styrke. Den 18. Maj paabød nemlig
Generulkommissariatet i Kjøbenhavn, at Skaanes Indbyggere skulde
flyttes over til Kjøbenhavn og Sjælland med deres Familje, Kvæg og
Gods. Generalløjtnant Spei-ling og Kommandanten i Helsingborg
udstedte skal'. I et Forbud mod at efterkomme denne Befaling. Men
det behøvedes ikke, thi den blev kun fulgt af enkelte Familjer, og
den Behandlingsmaade, der blev disse Udvandrere til Del fra dansk
Side, var saa hensynsløs, at de led den bitreste Nød, og derfor vilde
den øvrige skaanske Befolkning ikke følge Exeniplet. Men den
danske Regering blev ikke slaaende ved Paabudet af 18, Maj. Den
5. Juni befalede Renternester v. Støcken paa Generalkommissariatets
Vegne, at alt Korn og Hø som Adelen, Gejstligheden eller Bønderne
høstede, skulde i Straaet bringes ufortøvet til Landskrona, hvor det
skulde opsættes i Stakke og forblive til egen Nytte for Ejermanden.
Enhver, der ikke efterkom delle Paabud, skulde straffes med Ild og
Sværd, og Strejfpartierne vilde faa Befaling til at afbrænde alle de
Ejendomme, hvori der fandtes Korn eller Hø.

U rider disse Begivenheder var Christianstad bleven fuldstændig
overladt til sig selv. Kun yderst sjeldent lykkedes det Guvernøren
al faa et Brev gennem de fjendtlige Linjer. Desuagtet var han lige
virksom og levede beslandig i Haabet om, at han vilde blive undsat,
medens del endnu var Tid.

Imod Slutningen af Januar faldt det i med stærkt Frostvejr,
saa at alle Vandene frøs til. Tjenesten blev derved strængere for
Besætningen i Christianstad, fordi den bestandig maatte holdes rede
til at modtage en Storm. For at skabe Hindringer for en saadan,
lod v. d. Osten overalt hugge Render i Isen.

I Februar Maaned fik man Efterretninger fra den danske Hær.
General v. d. Osten havde i December anmodet om at faa nogle
Officerer, der kunde benyttes som Partigængere. Det første Forsøg,



der fra Landskrona blev gjort paa at efterkomme denne Anmodning,
strandede; men i Februar' lod Genei-al Meerheim Oberstløjtnant Prehn
og nogle andre Officerer gøre et nyt Forsøg, Den 20. Februar
naaede disse Offlcerer den svenske Vagt, der stod foran den lange
Bro; de banede sig Vej med Magt og slap ind i Fæstningen. Prehn
medbragte en Skrivelse fra Krigskollegiet af 28. November 1677
samt den tidligere omtalte Vexel paa 6000 Rigsdaler'. Saasnart
Ascheberg, der midlertidig førte Kommandoen over den svenske IIær,
erfarede dette, lod han, for at forebygge Gentagelser', foran den lange
Bro opkaste en Skanse, del' hlev besat med 5-600 Mand og 6
Kanoner. En forladt Skanse ved Færlof hlev ligeledes besat og en
Bro repareret, som laa mellem begge Skanser', Generul v, d, Osten
foretog vel Udfald for at for-hindre disse Arhejdoi-, men det lykkedes ikke.

Den 6, Marts besatte Svenskerne Lillo og spærrede det-ved
Fæstningsbesæ tningen Adgangen til en Skov, hvot-fru den fik Brø-ndsel.
Nattr-u lil den 17. s. 1\1. rykkede Svenskerne Ii-em mod den nordlige
Havelin og opkastede en Skanse. Udfaldstropper søgte at for-hindre
det, men blev kastede tilbage, og deres Fører, Major Auørswald, fik
2 Kuglel' gennem Hovedet. Den 21. Marts landede svenske Tropper
paa Bakholm og anlagde en Skanse. Ringen var der-med trukken
saa tø-t sammen om Fæstningen, at den omtrent val' berøvet alle
Hjælpekilder

General v. d. Osten havde den 6. Marts indberettet til Kongen,
at Besætningens Styr-ke val' gaaet ned til 204,5 Mand, og at Batail
Ionen af Baudissins Regiment var smeltet saa stærkt sammen, at
han havde opløst den og fordelt Personalet til Bataillouen af Fuchs
Regiment. Han tilfojede, at Besætningen havde en ikke ringe Af
gang af Døde, da der val' udbrudt Skørbug, og man manglede Medicin.
Da Forraadene hos Borgerne stadigt formindskedes, vilde Fæstningen
vanskeligt kunde holdes ud over 2 Maaneder, hvis Besætningen ikke
fik Luft. Brændselsmanglen blev føleligere og foleligere Dag for
Dag, og Besætningen var overanstrængt, fordi Fjendens Nærhed
gjorde det nødvendigt, at den uafbrudt maalle være forberedt paa
at modtage en Storm,

Denne Tilstand bedredes ikke. Efterhaanden formindskedes
Forraadene, saa at Soldaterne næsten udelukkende var' henviste til
at leve af Brød, En Tidlang havde man hjulpet paa Forplejningen
ved at fiske i Søen; men ogsaa denne Udvej blev stoppet, fordi Far
tøjerne blev ubrugelige, og man savnede Materialer til deres Istand
sættelse, Den mangelfulde Forplejning forøgede Syge- og Dødelig
heden, saa at Besætningen i Slutningen af Marts talte af »Sunde c :
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700 Infanterister, 380 Dragoner, 80 Ryttere og 46 Artillerister, ialt
1206 Mand. Men disse :tSundec var ifølge Guvernørens Indberetning
saa malte og kraftesløse, at han tvivlede paa med dem at kunne
afslaa et Angreb. Dødeligheden var voxet, saa at der døde 30-40
Mand om Ugen.

Fra Slutningen af Marts til Midten af Juni naaede ingen af
de Indberetninger, Guvernøren afsendte, Kongen. Men gennem
Snaphaner fik man dog nu og da Efterretninger i Landskrona om
Tilstanden i Christianstad. De skildrede alle den Nød, der herskede,
og gjorde det indlysende, at der maatte ydes snarlig Hjælp.



Operationerne Skaane.

De danske Tropper, der skulde anvendes i Skanne, blev over
fØl' te til Landskrona i Løbet af Apri! og Maaned, og General løjtna n t

F. Arenstorff, der midlertidig førte Kommandoen, indtraf Lands
krona den 29. Maj.

Foreløbig fortsattes den lille Ki-ig.
Den 31. Maj sendtes Oberst Basse og Oberstløjtnant Bilenberg

mod Herregaarden Eriksholm. Angrebet lykkedes; Besætningen, 100
Mand, blev dræbt eller fangen. Men, da de danske Tropper derpaa
drog tilbage, besatte Svenskerne Herregnarden paany.

I Begyndelsen af Juni blev det ved Samraad mellem de højere
Kornrna nderende i Landskrona bestemt, at der skulde sendes Strejf
partier mod Herregnarden Knutstorp samt foretages en Expedition
mod Helsingborg.

Oberstlejtnant Bilenberg med 70 Ryttere gik mod Knutstorp,
som han naaede den 7. Juni. Herregaarden var ikke alene indrettet
til Forsvar, men ogsaa forsynet med Skyts. FOl' at rekognoscere sneg
Bilenberg sig frem imod den, kun ledsaget af nogle Mand. Da han
nærmede sig Ladegaarden, blev han opdaget af Svenskerne, der strax
aabnede Ilden . Et af de første Skud dræbte Bilenberg. Angrebet
blev foreløbig opgivet, men der efterlodes en Observationsstyrke paa
60 Mand under Generaladjutant Haye.

Hertugen af Croy var samtidig brudt op med 700 Mand mod
Helsingborg, som han naaede Natten til den 7. Juni Kl. 1. Men
den følgende Dag fik han Befaling til at vende tilbage, fordi Kongen
ikke vilde tillade ham at føre et Angreb mod Slottet. Hertugen lod
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derfor Byen plyndre og afmarcherede IC\. 11 samme Aften til Lands
krona l).

Knutstorp blev starlig observeret. Den 20. Juni foretog General
Arenstorff en Rekognoscering og befalede derefter, at Hertugen af
Croy med 300 Infanterister, 100 Ryttere, 6 Kanoner og 3 Morterer
skulde angribe Herregaarden. Forinden skulde der dog samme Nat
foretages et Forsøg paa at afbrænde Ladegaarden.. Det lykkedes, og
den 21. Juni ankom Hertugen med sine Tropper. Den svenske Kom
mandant, Kaptajn Xylander, blev opfordret til at overgive sig, og, da
han svarede Nej, paabegyndtes Batteribygningen K\. 4 Efl. Klokken
10 Aften var Balterierne færdige og aabnede Ilden. Svenskerne
svarede i 4 Timer, men saa blev Ilden standset, og Kaptajn Xylander
tilbød at ville forhandle. Men det vilde Hertugen ikke indlade sig
paa; han forlangte, at Besætningen skulde overgive sig paa Naade
og Unaade. Svenskerne maatte bøje sig, og Besætningen, der endnu
talte 116 Mand, førtes til Landskrona .

Carl XI havde faaet Efterretning om, at de Danske rykkede
frem for at angribe Knutstorp. og sendte derfor Ritmester Ankerspitz
til Undsætning med 60 Ryttere. For at naa sit Maal skulde Rit
mesteren passere en Bro; men der traf han paa en Afdeling Snap
haner, som skød en Korporal og 13 af hans Ryttere. Med den øvrige

, Styrke trak Ritmesteren sig derpaa mod Eriksholm. men derved traf
han paa et Strøjfparti under Ritmester Frederik Rantzau, der var
udsendt fra Landskrona. Det kom til en Kamp, under hvilken
Ankerspitz mistede 20 Mand, og han blev derfor nødt til at vende
tilbage.

Det var iøvrigt ikke Carl Xl's Skyld, at der fandtes Besætning
paa Knutstorp. Thi den 5. Juni havde han skrevet til Komman
danten i Helsingborg, Oberst Hård, at da de Danske uafbrudt førte
Tropper over til Skaane, skulde Besætningerne paa Herregaardene
trækkes tilbage, og den , der fandtes paa Kn utstorp, skulde marchere
til Helsingborg. Men dette Brev 2) blev opsnappet af danske Parti
gængere eller Snaphaner, og paa samme Maade gik det næsten altid
med alle de Breve, der fra Slutningen af Maj og i Juni Maaned
vexledes mellem Kongen og Oberst Hård. Et af disse Breve, der var
.afsendt af Kongen, og hvori det blev paulagt Obersten mandelig at
forsvare sig mod ethvert Angreb, og hvori han tillige fik Tilsagn
om Hjælp, blev opsnappet den 22. Juni, og denne Fangst gav Anled
ning til en Fremrykning mod Helsingborg, der senere vil blive omtalt.

l) Appendix B. 1678. 2) Brevet findes i Appendix B. 1678.
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Christian V havde den 15. Maj, den 5. og den 16. Juni aflagt.
et flygtigt Besøg i Landskrona. Først, da han den 22. Juni ankom
paany, tog han Kommandoen over Hæren med Hovedkvarter i Fæst
ningen. Men , da han denne Gang kom til Skaane, havde han for
andret Felttogsplanen.

De mynsterske og hessiske Tropper, som Kongen havde lejet,
ankom til Hertugdømmerne midt i Juni. Den Gang var de danske
Tropper, der skulde forstærke den norske Hær, afgaaet til denne;
Gyldenløve havde begyndt sin Fremrykning og var den 5. Juni beo
gyndt at belejre Bohus. Desuagtet besluttede Kongen, at han vilde
søge Afgørelsen i Skaane ved ikke alene at sende de mynsterske
og hessiske Tropper derhen, men han vilde ogsaa trække de 6000
Mand danske Tropper, der var sendte til Gyldenløve, til Skaane.
Kongen sammenkaldte derfor den 14. Juni et geheime Krigsraad r
Kjøbenhavn. Man kender ikke dets Sammensætning, men sikker-t el'
det, at General Fr. Arenstorlf ikke kan have været til Stede. Der
imod val' dette Tilfældet med Generalauditør Meje.', og man kan med
god Føje gaa ud fra, at det var ham, der stod bag det Hele. Det
er i alle Tilfælde ham, de.' hal' optegnet Beretningen om, hvad del'
foregik i dette Krigsraad. Skønt man ikke kendte Forholdene ved
Bohus, blev det bestemt at sende Transportskibe til Norge for at
bringe de 6000 Mand danske Tropper til Skaane. Samtidig skulde
det henstilles til Gylden løve, om han ikke tillige kunde afsende norske
Tropper til Skaane og udelukkende holde sig paa Defensiven. Efter
at denne Beslutning var tagen, udarbejdede Generalauditør Mejer en
Felttogsplan. hvorefter der skulde samles 12,000 Mand danske, myn
sterske og hessiske Tropper ved Landskrona, hvilke skulde forøges
med de 6000 Mand fra Norge, saa at Hæren blev bragt op til 18,000
Mand, og denne Hær skulde saa rykke frem for at undsætte Chri
stianstad 1).

Til Forstauelse maa det alt nu oplyses, at, efter at det geheime
Krigsraad var bleven afholdt, fik Gyldenløve strax Meddelelse derom.
Men den 17. Juni fik Gyldenløve en ny Skrivelse, hvori Kongen ud
talte, at enten skulde Bohus erobres, eller ogsaa skulde Gyldenløve.
naar et Krigsraad opgav Sandsynligheden af, at Erobringen kunde
lykkes, hurtigst muligt sende de danske Tropper til Skaane. Gylden
løve sammenkaldte derfor et Krigsraad den 21. Juni, men det beslut
tede al fortsætte Belejringen og beholde de danske Tropper af Grunde,
S01l1 nærmere ' vil blive omtalte ved Skildringen af Bohus Belejring.

') I. S. Juni 1678. 414.
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Men samme Dag, som dette Krigsraad blev holdt, tilstillede Kongen
Generalløjtnant Giese, der kommanderede de omtalte 6000 Mand
danske Tropper, Befaling til hurtigst muligt at føre disse til Skaane.
Denne Befaling blev dog ikke udført paa Grund af de modstridende
Ordrer til Gyldenløve og den Beslutning, Krigsraadet havde taget.
Foreløbig kunde der aItsaa ligesaa lidt gøres Regning paa disse
Troppers Medvirkning ved Operationerne i Skaane, som overhovedet
opstilles nogensomhelst Beregning om, naar de kunde indtræffe.

Kort efter Afholdelsen af det geheime Krigsråad fik man i
Landskrona paalidelige Efterretninger fra Christianstad. Den 15 ,
Juni ankom Løjtnant Juel, der var afsendt fra Guvernøren. Han
havde med stor Fare sneget sig gennem de svenske Linjer og bragte
Meddelelse om, at der var indtraadt Brødmangel. i Fæstningen, saa
at Besætningen ikke kunde holde sig i mere end 4 Uger. Meddelel 
sen blev sendt til Kongen, der befalede, at der ' den 18. Juni skulde
afsendes 2 Underofficerer med ligelydende Skrivelser til Guvernøren
i Christianstad. Deri tilsagde Kongen v. d. Osten, at han vilde blive
undsat indenfor den af Løjtnant Juel angivne Tidsfrist.

Det lykkedes begge disse Underofficerer at slippe gennem de
svenske Linjer og udføre deres Hverv. Den 21. Juni svarede Guver
nøren: s Deres K . Majestæts Skrivelse af 18de in duplo til mig, har
jeg allerunderdanigst modtaget ved Midnat Natten mellem den 20. og
21. ved de 2 Underofficerer og deraf erfaret Deres K. Majestæts
a llemaadigste Vilje; kun vilde jeg ønske, at vi befandt os i en Til
stand. at vi her kunde afvente den af Deres Majestæt fastsatte Tid
af 4 Uger for Undsætningen af denne Fæstning. Men, det har føjet
sig saa, at Fjenden igaar, den 20. ds., har stillet ~ig i Slagorden
med hele sin Hær mod Christianstad paa Højderne "bag Nosaby og
Hamrnar. Inat, netop som de 2 Underofficerer ankom, forsynede han
sig med 16 store Pramme, fulde af Rytteri, Faskiner, spanske Ryttere
samt Kanoner og mange andre Baade med Infanteri og log Stilling
ved Enden af Øen (Bekholm), der ligger bag Byen, paa det saakaldte
Dragon bjerg. Det kunde ikke forhindres af os, da vort Rytteri kun
er svagt og ikke kunde holde sig overfor den store Overmagt, Da
vi derfor umuligt kan holde os i 4 Uger, fordi Overmagten er for
slor, kan Deres Majestæt lel forstaa, med hvilken Slyrke Fjenden vil
angribe mig, da han ogsaa har svære Kanoner og Morterer hos sig.
Jeg beder derfor allerunderdanigslom, at Deres Majestæt ikke læn
gere vil opsætte Undsælningen el Minut, men ilsoml bringe mig
Hjælp, da jeg ellers vanskeligt vil være island til al holde Fæst
ningen over 8 Dage. Sluttelig anbefaler jeg mig til Deres Majestæts



350

Protektion og forbliver i Haabet om at blive undsat Deres Majestæts
allerunderdanigste tro og pligtopfyldende Tjener v. d. Osten.

P.~. Løjtnant Juel synes at have meddelt Deres Majestæt en
urigtig Efterretning, thi min Mening var, at vi ikke havde Levnets'
midler længere end til Udgangen af Juni - jeg siger Juni. Den
lange Bro kan umuligt holdes længere, og hver Lejlighed til at
komme ud af Portene er os afskaaret « l).

Brevet afsendtes samme Dag; Overbringeren svømmede over
Helge Aa, og det lykkedes ham at bringe Brevet i Kongens Hænder.

Den Hær, der bestemtes til at operere i Skaane, og som blev
samlet ved Landskrona, kom til at bestaa af:

Rytteri:

a. Danske Tropper:
Ga rden ti I Hest, Oberstløjtnan t Pløssen
Livregimentet, Oberst Basse . . . .
J. sjællandske, Oberst Tralle . . . .
2. do. , Oberst Miinchhausen
1. fynske, Oberst Rantzau . . . . .
2. -', Oberst B. Arenstorff • . .
Det slesvigske Regiment, Oberst Grev Reventlow
Det holstenske , Oberst Ortzen .
Rostjenesten , Oberst Schilder
Kroa terne, Oberstløj tna n t Disznoldt

b. Mynsterske Tropper:

Generalløjtnant Wedells Hcgiment .
Oberst Wendts
Oberst Bassu ms
Oberst Rabes

Dragoner:

Oberst Fleischers danske Regiment
Oberst Hoterslebens mynsterske Regiment

50·1 Mand .
475
460
453
485
461
460
486
434

74

446
408
384
416

463
433

Fodfolk:

a. Danske Tropper:
2 Batailloner Prins Georg,
1 Bataillon Pflanzen .

1 I. S. Juni A 1678. 411.

Oberst Polt 802
397
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b. Mynsterske Tropper:

Generalløjtnant Wedells Regiment.
Oberst Esches Regimen t
Oberst Schwarz's
Oberst Gougrebens
Oberst Frankensteins -

865 Mand.
620
615
672
437

c. Hessiske Tropper:
Oberst Uffen Kellers Regiment . . . . , . . ,1200

Artilleri:
Dansk Artilleri under
Mynstersk Arti lleri

Oberstløj tna n t Hess 368
69

Den samlede Styrke, hvori fandtes 6322 Mand danske og 6565

Mand lejede Tropper, udgjorde:

Rytteri .
Dragoner
Fodfolk
Artilleri

lait .

5946 Mand.
896

5608
437

. 12887 Mand 1).

Af Skyts medførtes 28 Kanoner og 5 Haubitser.
Foruden Operationshæren fandtes som Besætning i Landskrona

3 Batailloner henholdsvis af Kongens Livregiment, Prins Frederiks
og Prins Christians Regiment, 2 Batailloner af Pflanzens Regiment og
2 Artillerikompagnier, ialt henved 2000 Mand. Da Meerheim skulde
anvendes ved Operationshæren, fungerede den ældste Officer af Be
sætningstropperne som Højstkommanderende indtil den 10. Juli, da
Generalmajor Løvenhjelm af den norske Hær ansalles som Guvernør.

Kongen vilde føre Kommandoen over Hæren med General Fr.
Arenstorff som Næstkommanderende. løvrigt bestod Hærens Gene
ralitet af Generalerne Meerheim, D. Rantzau og J. Biilow for Rytte
riet og den mynsterske Generalløjtnant Wedell samt Hertugen af Croy
for Fodfolket. Desuden blev den franske Generalløjtnant St. Paul,
der var tagen til Tjeneste den 16. Maj 1678, attacheret Hoved
kvarteret.

Fr. Arenstorff stod højt anskrevet hos Kongen, og derfor havde
han mange Misundere; da han tillige var hensynsløs i sin Optræden

') Styrken er angiven efter en Styrkeliste nf 12. Juli.
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overfor Undergivne, havde han mange Modstandere. Begge Dele
gjorde, at han var mindre vel set. Men han var utvivlsomt en dygtig
Rytterofficer, og han havde desuden tilstrækkelig Selvkritik til at se,
hvor hans Begrændsning laa. Da Posten som General fol' Rytteriet
blev tilbudt ham efter Broderens, Carl Arenstorffs Død, bad han sig
derfor fritagen, og, da Tilbudet blev gentaget i August 1677, svarede
han paa samme Maade. I Efteraaret l677 og den paafølgende Vinter
var han syg. Under Sygdommen fik han at vide, at det var Kon 
gens Hensigt at udnævne ham til General. Han anmodede da Over
jægermester Hahn om at anvende sin meget formaaende Indflydelse hos
Kongen for at udvirke, at han fik Tilladelse til at blive staaende
som Generalløjtnant af Rytteriet, fordi en højere Post oversteg hans
Evner. Desuagtet udnævnte Kongen ham i Februar 1678 til General
ved Hæren og Vicepræsident i Krigskollegiet. Det var en Fejl, thi
man bOI' mindst af alt give en overordnet Post til en Mand, der selv
vedkender sig ikke at kunne magte den forsvat-ligt. Men endnu
miudre gik det an at gøre ham til Næstkommanderende, naar det
gjaldt Operationer i Skaane; thi i den Betænkning, han havde af
givet i December' lG77 Oll! en Felttogsplan, havde han udtalt sig
meget bestemt imod disse Operationer, s fordi e , skrev han, »hvad
Deres Majestæt ved, Landet er ruineret. Dog burde Helsingborg
erobres, og Erobr-ingen ske saa tidligt som muligt« 1).

Ved Kongens Ankomst til Landskrona var Hæren samlet med
Undtagelse af Generalmajor J . Biilow, det slesvigske Rytterregiment
og Rabes Rytter-regiment, der val' paa Vejen til Helsirigør, samt de
mynsterske Dragoner, del' var undervejs til Landskrona .

Det synes, som om Kongen strax efter Ankomsten modtog
General v. d. Ostens Skrivelse af 21. Juni samt Carl Xls Brev
til Kommandanten i Helsingborg, hvori der blev tilsagt denne Hjælp,
og at disse Omstændigheder har foranlediget Kongen til at sammen
kalde et Krigsraad den 22. Juni l) . Det blev forelagt følgende Spørgs
maal: »Da Christianstad ikke kan sekunderes i Tide, vil det da være
nyttigt at gøre eller foretage noget med de for Haanden værende

') Arenstorffs Betænkning findes i Appendix: 1677.
' ) Paa Optegnelsen om Krigarnadet i Krigskollegiets Arkiv staar angivet

s den 24. Juni<. Men det man. absolut være en Fejltagelse, thi Udførelsen af
de Beslutninger. der toges, begyndte allerede den 2H., og Kongen var den 24.
pn.a Kronborg. Generalauditør "Torm fortæller ogsua i sin Dagbog, at der den
22. Jnni blev holdt Krigsraad .om at angribe Helsingborg for at faa Fjeneleu
fra Christianstad. Vove en Bataille holdt man ej for raadeligt paa Grund af
de mange fremmede Tropper, hvoraf en Del ikke havde tjent føre.
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Tropper? Er det ikke nødvendigt at angribe Helsingborg, for at VI

ikke skal undvære Brød? Derhos maa konsidereres, hvorledes Rytte
r-iet skal postere sig, og hvor Fodfolket skal tage Stillinge ,

Voteringen ved dette som ved alle de efterfølgende Krigsraad
foregik altid, saaledes at Raadets yngste Medlemmer udtalte sig først;
derefter fulgte de øvrige Medlemmer efter deres Rang fra neden og
opad, saaledes at den højeste i Rangen udtalte sig sidst.

Generalauditør Mejer voterede først. Han mente, at det myn
sterske Infanteri burde rykke til Helsingborg, retranchere Lejren og
arigribe Slottet fra 3 Sider. Rytteriet burde posteres ved Glumsløf.
Rykkede hele Fjendens Hær frem, burde vi gaa tilbage, indtil hele
det mynsterske Rytteri var samlet. Man kunde da, naar hele Hæren
var forenet, og man havde erobret Helsingborg, tænke paa, hvad der
var al gøre. Blev vi Herrer i Marken, kunde man rykke mod Halm
stad j blev vi ikke Herrer, kunde der overvintres i Helsingborg og
Landskrona, og en Del af Hæren kunde sendes til Sjælland.

Meerheim vilde føre et voldsomt Angreb mod Helsingborg, me
dens Rytteriet skulde efterlades ved Rå Aa og rekognoscere Fjenden
gennem Strøjfpartier. Kom Fjenden med hele sin Hær, skulde man
trække sig tilbage mod Landskrona, indtil det mynsterske Rytteri
ankom. - Generalmajor D. Rantzau sluttede sig til Meerheim.

St. Paul vilde, at hele Hæren skulde posteres foran Helsingborg
og forskanse sig for derpaa at bemægtige sig Fæstningen,

Generalløjtnant. Wedell foreslog, at hele det mynsterske Infanteri
skulde gaa til Helsingborg, forskanse sig og angribe Fæstningen.
Rytteriet skulde posteres paa et passende Sted i Nærheden for at
observere Fjenden, saa at han ikke pludselig kunde angribe Fod
folket. Der maatte sørges for, at man var forsynet med Brød, Øl og
især Ammunition , saa at der ikke skulde opstaa Mangel derpaa.

General Arenstorff var enig i, at det mynsterske Fodfolk sendtes
til Helsingborg. Rytleriet foreslog han posteret ved Glumsløf for at
alarmere Fjenden i Ryggen, hvis han rykkede frem, og afskære ham
al Tilførsel. Vendte Fjenden sig mod vort Rytteri, vilde Angrebet
paa Helsingborg blive desto sikrere. Skulde han nærme sig »Hel
singøre (skal være Helsingborg) burde vorl Rytteri rykke ham nær
mere, og han vilde da blive ligesaa inkommoderet, som vi. Kongen
vilde derved opnaa sin Hensigt, saa al Fjenden af Mangel paa Brød
vilde blive nødt til at kvittere Christianstad eller overlade Helsingborg
til sig selv. Faldt Helsingborg, maatle hele Hæren rykke derhen
for at sætte Fæstningen i Forsvarsstand og holde den, det koste, hvad
-det vilde.

/0,' P. Jensen : Dcn skaanske Kril:. 23
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Overjægermester Hahn udtalte, at da man ikke kunde undsætte
Christianstad, før hele vor Hær var samlet, fandt han intet bedre
end at angribe Helsingborg paa bedste Maade med hele Infanteriet
for at erobre den. Rytteriet kunde tage Stilling efter Forgodtbefin
dende, saa at det kunde inkommodere Fjenden paa alle Veje . Fik
man Efterretning om, at Fjenden havde forladt Christianstad og
rykkede mod os med hele sin Hær, kunde der holdes nogle hundrede
Tønder Mel paa Vogne i Beredskab, for at de, konvojerede af 400
Ryttere, kunde skaffes ind i Christianstad.

Rigsmarsk Kørbitz mente, at da Forholdene havde forandret
sig, og Christianstad led Nød, maatte man søge at bringe Kongens
Vaaben i Anseelse ved Felttogets Begyndelse. Derfor burde det myn
sterske Fodfolk gaa til Helsingborg for at tage Stilling og kraftigt
angribe Fæstningen.

Paa Grundlag af disse Udtalelser befalede Kongen : »Genera l
lojtna nt Wedell skal gaa med sine Folk. Generalløjtnant St. Paul
skal blive i Landskrona , og ham anvises Prins Georgs og Pflanzens
Folk« l).

Kongen traf saaledes ingen Bestemmelse om Rytteriet.

a. Helsingborgs Generobring.
Den 23. Juni afmarcherede Hertugen af Croy med en Avant

garde paa 4-500 Mand til Helsingborg, som hun naaede Natten til
den 2·:k Kl. 1. Den svenske Kommandant, Oberst Hård, havde faaet
Efterretning om Fremrykningen. Han h-ak Besætni ngen tilbage til
Slottet og forberedte Forsvaret ved at foretage saadanne Rydninger i
Byen, at hans Skyts havde det størst mulige Vir-kefelt. Hertugen af
Croy blev strax beskudt og optog Kampen . Men derved gjorde han
den sørgelige Erfaring, at Størstedelen af Mandskabet aldrig havde
løsnet et Skud .

Generalløjtnant Wedell var fulgt efter med Hovedstyrken og an
korn til IIeIsingborg Natten til den 25. Juni Kl. 2. Fjenden havde
hele Dagen beskudt Hertugen af Croys Tropper, og Wedell bestemte
derfor, at hele hans Styrke, 5 Infe nteriregimenter, skulde gaa i Lejr
uden for Byen, Han indberettede delle til Kongen og bad om at blive
forstærket med et Par tusinde Mand for at kunne imødegaa Und
sætningsforsøg. Han tilføjede, at han manglede for meget til at

') r. S. Juni 1678. 413.
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kunne forberede Angrebet med Eftertryk. Artilleriet var saaledes
ikke kommet, og for at faa Ammunition maatte han henvende sig
til Kommandanten paa Kronborg. Sluttelig bad han om, at de
mynsterske Dragoner maatte blive beordrede til at støde til ham, samt
at General Arenstorff maatte faa Befaling til at rykke nærmere til
Rå Aa l).

Foruden Indberetningen til Kongen, der afsendtes samme Nat,
Wedell an~om til Helsingborg, sendte han tillige en Skrivelse til
Arenstorff, hvori han underrettede ham om Forholdene.

Arenstorff stod endnu ved Landskrona, fordi han ingen Befaling
havde modtaget fra Kongen. Han skrev derfor den 25. til Herman
Mejer for at formaa ham til hos Kongen at udvirke en Be
faling til, at han maatte marchere med Rytteriet til Glumsløf2).
Senere paa Dagen indberettede han til Kongen, at Efterretningerne
udsagde, at den svenske I-lær talte 8,400 Ryttere og Dragoner og
4000 Mand Fodfolk, samt at Carl XI agtede at foretage en Kavalkade
med 5000 Heste for at inkommodere os. Arenstorff havde »spar
geret«, om han skulde marchere den følgende Dag, men, da Kongen
den 24. havde befalet. at Gyldenløve skulde blive foran Bohus, bad
han om en Befaling fra Kongen. Selv havde han ikke mærket noget
til Fjendens Fremrykning. Denne Indberetning vedlagde han den
Skrivelse, han lige havde modtaget fra Generalløjtnant Wedell, og
tilføjede derom: »Han er slem at læse, men jeg forstaar deraf, at
jeg skal gaa med Hytteriet til den røde Bro og sende ham de myn 
sterske Dragoner-e. Arenstorff sluttede med: »Jeg venter Deres
M a j e s t æ t s B e f a I i n g. 3).

Kongen befalede nu, at General St. Paul skulde marchere til
Helsingborg med sine 3 Batailloner, og at Arenstorff den 26. skulde
fra Landskrona rykke til Glumsløf. Da de mynsterske Dragoner
først indtraf i Landskruna den 27. Juni, var man ikke ista nd til at
efterkomme Wedel ls Ønske med Hensyn til disse. Men derom saa
velsom om de Foranstaltninger, der var trufne, burde han selvfølgelig
have haft Underretning. Da det ikke skete, skrev han, misfornøjet
derover, den 26., at 'han paa tredie Dag ventede Kongens Befaling
om, hvad han skulde gøre. Han havde derfor besluttet at ville KJ.
10 samme Formiddag sende en Trompeter til Oberst Hård for at op
fordre ham til at dagtinge. Afsloges Opfordringen, henstillede han,
at der blev foretagen en Storm den følgende Nat. Han tilføjede, at
det gik bedre med Arbejderne, saa at Fjenden blev beskudt Dag som

') I. S. Juni Å 1678. 413. ') I. S. JuniA 1678. 415. ") I. S. Juni A 1678. 417.
23*
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Nat fra hans Batterier. Men, da Fjenden ikke blev Svar skyldig,
val' Tabet ikke ubetydeligt. Delle val' saa meget uheldigere, som der
var Mangel paa Medikamenter samt paa Rekvisiter til Saaredes Peje,
og derfor bad han om at maatte sende »disse Ulykkelige« til Hel
singør l).

Men, medens Wedell forberedte sig paa at storme Fæstningen,
besluttede man i det danske Hovedkvarter at søge at komme i dens
Besiddelse ved List.

Man udfærdigede et Brev fra Carl XI til Oberst Hård, hvori
denne fik Befaling til, hvis han blev angreben af den danske Hær,
at slutte »en respekterlig Akkord« fol' at frelse sine Folk, da Kongen
hverken kunde for-lade Lejren ved Christianstad eller sende ham
Hjælp. Carl XI's Skrift var efter-lignet saa skuffende, al del val'
umuligt at opdage Forfalskningen . Til Forsegliug benyttedes Ca rl
XI's Signet, som den 17. Maj 1677 val' Frataget den fangne svenske
Genaralauditør Roth. Del gjaldt nu om at faa Brevet afleveret paa
en Maade, del' ikke kunde vække Mistanke. - I Kropp, N. O. for
Helsingborg, val' Herr Rasmus Præst. Ham lod man bringe til Lands
krona. Den følgende Dag blev en paalidelig Kongsfoged sendt til
Præstens Kone med Brevet, og det blev paalagt hende at sørge for,
at det kom i Oberst Hårds Hænder med et Bud, hun kunde stole
paa. Da hun u ndslog sig derfor, blev hun truet med, at hendes
Mand vilde blive arresteret og Præstegaarden plyndret og brændt.
Det hjalp; hun afsendte en Dreng, og han udrettede sit Ærinde.

Oberst Hård modtog Brevet uden at fatte nogen Mistanke.
Slottet havde den Gang lidt betydeligt, thi fra dansk Side val' der
bleven afgiven 337 Skud imod del af svære Piecer, og Besætningen
havde mistet 70 Døde foruden de Saarede. Hård betænkte sig derfor
ikke paa at gøre Brug af den Tilladelse, Kongen gav ham i Brevet,
og sendte den 27. Juni en Officer til Generalløjtnant Wedell for med
ham at forhandle om Overgivelsen. Forhandlingerne førte til, at
Akkordpunkterne kun blev underskrevne af Generalløjtnant Wedel l
og Hertugen af Croy, som noget de tilsagde Oberst Hård paa Kava
lers Æresord, og han maalle stille Gidsler for Opfyldelsen af de Fol"
pligteIser, som derved paalagdes ham. Besætningen, som endnu talte
henved 300 Mand, fik fri Af'marche med alle Ærestegn. og den af
marcherede den 28. Juni Kl. 9 Morgen, konvojeret af 1 Ritmester,
5 Underofficerer og 40 Ryttere, der' skulde føre den til den svenske
Lej r ved Christianstad.

l) r. S. Juni A 1678. 417.
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Carl XI havde imidlertid faaet Forstærkningerne trukket til sig,
og den 20. Juni mønstrede han sin Hær ved Balsby, der ligger i
Mil N. O. for Christianstad. Den talte - efter Mankell - 38
Eskadroner og 11 BatailIaner med en Styrke paa henved 9000 Mand .
Umiddelbart efter Mønstringen rykkede han frem med Hæren til
Nasaby, hvor den opmarcherede. lIan troede derved at kunne forlede
General v. d. Osten til at indlede Underhandlinger om at overgive
Fæstningen. Men denne forberedte sig, som omtalt i hans Indberet
ning til Kongen, paa at modtage et Angreb. Dette udeblev dog. Thi
endnu samme Dag fik Carl XI Efterretninger, der Lydede paa, at den
danske Hær vilde rykke frem mod Helsingborg. Han besluttede der
for aL rykke denne Fæstning til Hjælp, brød den 21. Juni op med
Hovedstyrken og marcherede vesterpaa. Mangelfulde Efterretninger
bragte ham til aL standse undervejs. Først den 28. Juni fik han
paalidelig Meddelelse om, at de Danske belejrede Helsingborg. Han
fortsatte derfor Marchen, saa at han den 30 . Juni med Fortravet, ved
hvilkel han selv befandL sig, rykkede frem for aL passere Gelinge
Bro. Men ~ Mil fra denne, ved Skarhult, blev Kongen højlig over
raskeL ved at støde paa Besætningen fra Helsingborg, der kom ham
imøda, konvojeret af danske Tropper. Hård fik ingen blid Mod
tagelse. Da han til sin Retfærdiggørelse foreviste Kongens Brev,
blev han oplyst om, at det var falsk. Han blev senere stillet for
Krigsret, men slap med at blive afskediget.

Helsingborg val' a ltsaa tabt for Carl XI, og om dens Generobring
kunde der ikke være Tale. Da Kongen gik ud fra, aL den danske
Hær vilde benyLLe sin Overmagt for aL rykke frem og undsætte Chri
stianstad, besluttede han at ville søge aL forhindre dette. Derfor lod
han sin I-lær vende om og marchere Lilbage mod Christianslad, hvor
den ankom den 2. Juli, og hvor der blev slaaet een smuk og bekvem
Lejre mellem Lillø og Væ, saa at den dækkede den af de to Veje,
der fører mod Christianstad, som Kongen antog, at den danske Ilær
vilde følge .

Christian V havde faaet Efterretning om, at den svenske Hær
var under Fremrykning. Efter Helsingborgs Erobring sammenkaldte
han derfor et Krigsraad, der mødtes den 29. Juni i Helsingborg.
Efter at det først val' bleven vedtaget, aL Løbegravene og Batterierne,
der var blevne anlagte under Angrebet paa Slottet, skulde ødelægges,
at der skulde indrettes en befæstet Lejr, at de hessiske Tropper skulde
Lrækkes Lil I-læren, og aL Slottet skulde repareres og provianteres,
forelagde Kongen Krigsraadet følgende Spørgsmaal :
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»Naa r Kongen rykker frem med hele sin Hær, 1) hvad bør
der da gøres, og hvad bør ske, 2) hvis han kun kommer med en stor
Kavalkade?«

Generalauditør Mejer holdt det raadeligsl i første Tilfælde at
trække alle Tropper sammen ved Helsingborg, og i andet Tilfælde blive
slaaende, som man stod med Rylteriet ved Glumsløf og Fodfolket
ved Helsingborg. Hertugen af Croy, St. Paul og Wedell sluttede sig
til Mejer.

F . Arenstorff vilde i første Tilfælde førsl forsyne Landskrona
og derpaa trække sig med Resten til Helsingborg; i andel Tilfælde
vilde han trække alt sammen til Helsingborg.

Overjægermesler Hahn og Storkantsleren slutlede sig til Arenstorff.
Efter denne Forhandling blev det bestemt. at Oberst Trops

Dragonregimenl, der var ankommet til Landskrona, foreløbig skulde
blive der, og at Flaaden skulde søge at postere sig ved Christianstad.

Derpaa forelagde Kongen Ki -igsraadet et nyt Spergsmaal :
• Naa r Fjenden bliver slaaende ved Christianstad, og vi faa r

samlet vor Hæl', hvad bør der da gøres for Christianstad ?c

Herman Mejer vilde, at man, saasnart det hessiske Infanleri og
det mynsterske Rytteri ankom, skulde rykke saa nær mod Fjenden,
al man kunde se, om han stod paa denne Side eller hinsides Helge
Aa og i Slagorden. Hæren havde Ryggen fri til Proviantering, og
Flaaden burde gøre Alarm paa Helge Aa. Naar Hæren stod saa
ledes, vilde det vise sig, om Christianstad kunde hjælpes uden Slag.
Før de norske Tropper Cg: de danske Tropper, der skulde komme fra
Norge) ankom, holdt han det ikke for raadeligt al vove et Slag, med
mindre der viste sig en gunstig Lejlighed dertil og Fordel. Da Hæren
var Fjenden overlegen i Fodfolk, burde den vogte sig for Sletter-ne
og angribe Skovene og Defileerne.

Hertugen af Croy vilde, at Hæren skulde rykke mod Fjenden
postere sig, men ikke vove noget Slag og gøre sit Bedste il l'oiel.

Sl. Paul vilde rykke frem, men uden at der risikeredes noget.
Hæren skulde retranchere sig, postere sig godt og nærme sig Fjen 
den saa meget som muligt. Desuden burde der anlægges smaa For
skansninger eller Redouter paa Kommunikationslinjen for at sikre
sig Forsyningen med Levnetsmidler.

WedeIl mente, at naar det hessike Infanteri og det mynsterske
Rytteri ankom, og der var truffen Anstalter lil at faa Brød, burde
man gaa mod Fjenden og sikre Kommunikationen saml Tilvejebrin
gelsen af Levnetsmidler.
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Arenstorff, Hahn og Storkantsleren sluttede sig til Wedell ")..
Paa Beretningen om dette Krigsraad har Herman Mejer noteret,

at der skulde skrives til v. d. Osten, »at Helsingborg først maalle
tages. Kunde han efter den forrige Ordre holde sig til det Yderste,
var det godt: vi marcherer til succurs. Kan han umuligt holde sig
længere, maa han sikre sig en ærefuld accord og salvere Hæren e ,

Skrivelsen til v. d. Osten udfærdigedes den 29. fra Kongen og lød:
»Velædle, Kære, Trofaste! Din Skrivelse af 21. ds. har Vi rigtig
modtaget tillige med dens Duplikat og glæder Os over hele Garni
sonens Troskab og Tapperhed. Efter at Vi nu atter har indtaget
Helsingborg og samlet hele Vor Hær, marcherer Vi recta Dig til suc·
curs«. Derpaa følger i Skrivelsen et dobbelt saa langt Stykke, der
er affattet i Chiffre, hvorpaa Skrivelsen slutter med: :t Vi forlader Os
paa Eders Garnisons gode Opførsel og vil visselig forskylde denne
saavelsorn Officerernes og Soldateskeria trofaste Tjeneste med Kongelig
Naade mod Alle og Enhver. Befalende Dig i Guds Varetægt« 2).

Men denne Skrivelse naaede aldrig sin Bestemmelse. Den har
henligget forseglet med Kongens Signet i Krigskollegiets Arkiv ind
til den 19. September 1894, da den blev aabnet. Nøglen til det be
nyttede Chiffersystem kendes ikke, og dette Stykke af Brevet er der-
for ikke hidtil hleven dechiffreret. .

Som Følge af Forhandlingerne i Krigsraadet fik Arenstorff Be
faling til at afmarchere fra Glumsløf til Helsingborg, som han naaede
den 30. Juni. I Indberetningen herom meddelte Arenstorff, at en
Korporal, der var bleven sendt til Christianstad, havde maatlet vende
om med uforrettet Sag. Rimeligvis havde man betroet Kongens Brev
til denne Korporal. Arenstorff meldte tillige, at Efterretningerne om
Fjenden var modsigende, og han sluttede med en Anmodning om a t
faa Befaling til, hvad han skulde gøre.

Den 1. Juli ankom de hessiske Tropper til Helsingborg, General
major J. Bulow, Oberst Revenllows Regiment og Oberst Rabes myn
sterske Rytterregiment ankom nogle Dage senere til Helsingør for at
overføres derfra.

I Løbet af den 2. Juli indtraf allevegne fra saa paalidelige Efter
retninger om, at den svenske Hær havde trukket sig til Christianstad,
at der ikke kunde tvivles derom. Arenstorff indberettede dette til
Kongen om Aftenen KI. 7. Men Kongen vilde ikke sætte Hæren i
Marche, derimod sammenkaldte han den 4. Juli et Krigsraad, som
blev forelagt det Spørgsmaal: »Naar vi har vore Folk sammen, nemlig

l) I. S. Juni A 1678. 414. ~) I. S. Juli E 1678. 480.
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de 3 Regimenter, hvad bør der da gøres? Om vi skal marchere, og
hvor vi skal tage Stilling. Derved maa konsidereres, hvad vi bør
gøre med de efterladte Retranchements ved Helsingborg, og !1Vad der
bør foretages mod Fjenden?«

Generalauditør Mejer vilde benytte Hæren til at gøre Hetranche
menLerne færdige paa 3 Dage og lade Bønderne bringe Hø og Brænd
sel til Byen. Naar de 3 Regimenter ankom, og Slagordenen val'
bleven bestem t, burde I-læren rykke frem og postere sig ved Ekebro
for at berøve Fjenden alle Subaistensmid ler i 2-3 Miles Omkreds,
medens samtidig val' Hær fik bedre Pleje og Fourage. Hertugen af
Croy, Meerheirn og Rantzau sluttede sig til Mejer.

St. Paul mente, at naar de 3 Regimenter kom til, burde man
gøre denne lille Bevægelse og stille sig, saa letles al Helsingborg val'
dækket.

Wedell foreslog at søge et Sled, hvor man kunde postere sig
med Fordel, til man fik flere Folk, og saa ledos al man dækkede saa
vel Ileisingborg som Landskrona. - Arenstorff sluttede sig lil ham .

l luhn udtalte, at vilde man afvente de norske Tropper, maatte
man fm's l opsøge el Sted, hvor Hæreri kunde tage Stilling og finde
god Lejrplads. og samtidig burde Reb-ancher-ingen af Helsingborg
gøres færdig l).

De 3 Regimenter, hvorom Talen var, maa være dem, del' val'
ankomne til Helsingør', Revenllows slesvigske og Rabes mynslerske
Ryttel'l'egiment saml Kroaterne, ' del' alle skulde overføres til Hel
singborg.

Efter endt Krigsraad blev der tagen fal paa Arbejderne paa Re
tranchementerne. Men de 3 Regimentee kum ikke, th i den 5. .Juli
faldt det i med saa haardt Vej l', at Troppeoverførsel val' umulig.
Uvejret varede til den 10., paa enkelte Dage saa stærkt, at Forbin
delsen mellem Sjælland og Sverige var fuldstændig afbr-udt. Over
førsien begyndte der-for først den 11. .Juli, og den følgende Dag var
Hæren samlet.

Hæren udgjorde 13 Batailloner, 39 Eskadroner Ryttere, 6
Eskadroner Dragoner og Kroaterne med en Styrke paa henimod
13,000 Mand med 28 Kanoner og 5 Haubitser,

I Mellemtiden havde Kongen den 7. Juli befalet, at der skulde
foretages en Rekognoscering for at finde et Sted, hvor man kunde
lage Stilling, og at General lojtna nt \Vedel! »skulde gaa forud«, Del
synes dog ikke, som om der blev foretagen nogen Rekognoscering.

l, I . S, Juli A 16iS . 45(1.
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Den 8. Juli begav Kongen sig til Kjobenhavn over Landskrona,
men allerede den følgende Dag var han alter i Helsingborg. Under
det kode Ophold i Hovedstaden forlangte han, at Generaladmiral
Bjelke og Rigsmarsk Kørbitz skulde indsende Betænkning om, hvad
der eflel' deres Mening burde gøres med Hæren i Skaane. Disse
Betænkninger afgaves den 10. Juli .

Bjelke udtalte:
1. At da det syntes, som om man ikke kunde vente, at de

danske Tropper, der var sendte til Norge, vilde komme hurtig tilbage,
da det var paa hoje Tid, hvis Christianstad skulde undsættes, og, da
Kongen havde samlet sin Hær, burde man rykke lige mod Christian
s tad, der formodedes at have Brød, Salt, Brændsel og Tobak for 14
Dage. YMt Fodfolk var talrigere og bedre end Fjendens, og naar
kun Generalerne - hvis indbyrdes Enighed var højst fornøden 
sørgede for, at Hæren march. rede forsigtigt og logerede sig med For
del - om fornødent brugte Skuffer og Spader - tvivlede han ikke
om Resultatet. Thi, stod den svenske Hær N. for Christianstad,
hvad Rygtet fortalte , kunde man haabe, at Christianstad kunde und
sættes eller i det mindste skaffes en bedre Akkord.

2. Men stod Fjenden paa den ne Side ('J : V. for) af Helge Aa
og vilde modtage Slag, samt hvis hans Rytteri var saa stærkt, som
Rygtet fortalte , saa tilraadede Bjelke, at man ikke skulde hazardere
noget Slag, men stille sig med Fordel, idet han gik ud fra, at Kon
gens Hær lettere kunde subsistere end Fjendens, del' maa tte hente
sine Levnetsmidler langsvejs fra, og som derfor kunde formodes at
ville blive svækket ved Mangel og Sygelighed. I en saadan Stilling
kunde Kongen da afvente Forstærkningernes Ankomst.

3. Der maatte flittig brevvexles med Gyldenløve, saa at man
var vis paa, at man ikke havde noget at frygte for Norge af engelske
eller franske Magter til Vands, og Gyldenløve skulde bestandig søge
at alarmere de Svenske, som om han vilde gaa over Elven til Ves ter

gøtland ved Kvistrum . Paa denne Maade skulde han trække Sven 
skerne længere bort, for at de ikke saa snart kunde forene sig med
Hæren fra Skaane. Ligeledes vilde det være ønskeligt, om Flaaden
eller en Del deraf lod sig sig se ved den blekingske Kyst, som om
den vilde gøre Landgang. Delte vilde opmuntre Landbefolkningen .
som var Kongen huld og tru, samt lvinge Fjenden til at detachere
for at sikre Tilførslen af Levnetsmidler fra Kalmar, hvor Svenskerne
havde deres Magasiner,

4. Han ventede sig meget af det Iorestaaaende Angreb paa
Hygen, fordi Holsten og Jylland derved sikredes mod fjendtlige Ind-
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fald, og det vilde ve-re et stort KliP, om man fuldstændig kunde
ødelægge Kønigsma rks Hæl'. Lykkedes Erobr-ingen, kunde man
betjene sig deraf med Fordel, naar del' skulde forhandl es om Fred,
og derfor burde del' paa »Forka nten « lægges en Skanse, besat med
Egnens Folk og sekunderet til Vands. Saa havde man fast Fod og
kunde ved Fredstraktaten ombytte Rygen mod andre Fæstninger i
SImane eller Halland.

5. Skulde Krigen fortsættes, maatte man i Tide begynde pau
H vervingen.J )

Rigsmarsk Kørbitz udtalte i sin Betænkning, at hvis de Ti-opper,

del' stod foran Bohus, havde været hos Kongen, vilde han tilraade,
at Kongen med dem og Hu-ren i Skaane rykkede mod Clu-istianstad,

hvoraf man havde kunnet vente sig god Vii-kning, Mori, da de
nævnte Tropper først kunde ventes efter Udgangen af Bolrus Bl"
lejring, maaskc oru Ilet-o Uger, maatte mun gaa om sigtsfu ldt og Ioi
sigtigt til V/I'I'ks, navn lig da Svensker-ne val' betydeligt uvei-legne paa
Ryttot-i og ikke vilde opgiv e Bcleji-ingcu uden Slag, fordi de liaabede

paa Sejl'. Risikoen vilde være for stor og næsten uoprettelig for
VOl' HU'I', og derfor burde intet liazarderes. Hvis det-imod Kongen,
Ministrene og Gener-aler-ne fandt det nyttigt og nødvendigt at rykke
frem for at afskære Fjenden Levnetsmidler og gm'e ham Afbræk
uden dog at vove Slag uden Fordel, vilde han finde det rigtigt, at
det skete, da Chr-istianstud laa i dl' sidste Trækninger.

Tabtes Clu-istianstad, val' del' intet andet at gOl'e end at rettr

sig efter Fjendens Kontenance og sOl'ge for, at Hæren altid val' godt
posteret, og at Landskrona samt Helsingborg holdtes besatte og beo
fæstedes. At belejre Malmø eller Halmstad gik ikke an, for-di df'
var godt forsynede. Naar Tropperne, del' val' sendte til NOI'ge, korn
tilbage, burde del' foretages en Expedition til Rygou "),

Den 12, Juli holdt Kongen, som omtalt, Monstring over lIæren.
Da den val' samlet, burde den være sat i Marche, Men først den
13. befalede Kongen, at Hæren skulde rykke frem den 14. efter endt
Gudstjeneste. Efter at Befalingen var udgivet, blev der sammenkaldt
et Krigsraad, som skulde besvare Spørgsmaalet : »Hvorledes skal man
fortsætte Marchen til Christianstad ?«

Herman Mejer mente, at, naar' man kunde beholde en Post
mellem Helsingborg og Møllerød til Kommunikation og Magasinhus,
maatte Vejen over Møllerød anses som den korteste, den sikreste og
den bedste. En Fluadediversion, som val' pastænkt mod Landør (ved

I) og ' ) I. S. Juli A. 1678. 450,
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Kysten S.O. for Christianstad), vilde da ogsaa faa mere Betydning;
man spærrede Fjenden Forbindelsen med Halland, og man dækkede
Helsingborg. Hæren burde derfor marchere til Møllerød for derefter
at operere »a l'oiel militaire«, men saaledes at man bestandig var
sikkert posteret.

Hertugen af CI'OY, Meerheim, J. Bulow, Rantzau og St. Paul
sluttede sig til Mejer.

Wedell udtalte, at efter den givne Beskrivelse maatte Vejen til
Møllerød anses for at være den bedste, dog skulle man nærme sig
Fjenden uden den Hensigt at ville levere Slag, men kun for at
observere, hvad Fjenden vilde foretage, og derpaa handle »å I'oiel e ,

Arenstorff sluttede sig til Wedell og Halm til Arenstorff.
Storkantsleren udtalte, at han var enig i Valget af Marche

retningen, men hævdede, at man maatte intet hazardere og søge at
undgaa Slag.

Etatsrand Biermann mente ogsaa at man burde benytte Vejen til
Møllerød, da den var den sikreste, og at man ved at benytte den
uden Hazarder-ing af et Slag - en Hazardering, han under de for
Haanden værende Forhold ansaa for meget betænkelig - kunde
berøve Fjenden Tilførsel af Levnetsmidler om ikke helt, saa dog
saaledes at han af Mangel paa Levnetsmidler blev tvungen til at
opgive Belejringen af Christianstad. Hæren burde bryde op jo før
jo hellere1).

Det Resultat, Krigsraadet val' kommet til, var altsaa ikke, at
man vilde gøre et Forsøg paa at undsætte Christianstad : Man vilde
føle sig frem uden Vilje.

Skønt det var bestemt, at Marchen skulde tiltrædes den 14. Juli,
skete det ikke. Derimod blev der sammenkaldt et Krigsraad, om
hvis Forhandlinger intet vides. Men efter det blev det befalet, at
Marchen skulde tiltrædes den 15. ad Vejen til Møllerød. - I Hel
singborg blev der efterladt en Garnison bestaaende af 1 Bataillon af
Kongens Livregiment, 92 Ryttere og Dragoner og 38 Artilleribetjente,
ialt henved 470 Mand under Oberstløjtnant Ziegler af Kongens Liv
regiment.

b. Toget til Christianstad.
Den 15 . .Juli marcherede den danske Hær til Ekebro, 1t Mil,

og den 16. til Vedby, 1 Mil. Her fik man Melding om, at en

l) L S. Juli A 1678. 456.
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fjendtlig Postering, del' havde staaet i Passet ved Mol lerod, val' gaaeL

tilbage. Del' blev strax fremsendt et Ryucrdotachement Ior at be

sætte Passet. Den 17, fortsattes Marchen til TOl'l1 p, Efter Ankomsten

forhandledes i et geheime Krigsrand om, »hvad del' nu fremdeles
burde gores?« Beretningen gengiver kun, at Resultatet blev, at
Marchen skulde fortsrettes den følgende Dag til Mel lerød, Desuden

skulde del' gives Admiral Niels Ju el Meddelelse om Hærens Stilling,

samt Ordre til at besætte Landør og Pualæg om fremfor alt at obser

vere den svenske Flaade. Samtidig skulde Admiralen anmodes om

at skaffe oplyst paa hvilken Side af Helge Aa, at Fjenden stod, samt

indberette, om han havde de Skibe hos sig, del' skulde In-inge Levnets
midler lil Clu-istia nstad .

Dcn 18, Juli marcherede Hæren N, 11m Fi nja So til Møllel'ocl.

Efter Ankomsten holdtes et gcllCime Krigsruud, del' bestomte, al. del'

skulde transpot-teros more BI'(~d og Sall sn nrl Ammu nition til Hæren

frn HclsillglJUl'g, Dosuden vedtoges, at Gonru-ulmajot- Meerheirn og

den urynstcrsk« 13I'igut1icr OI)(,I'st Schwarz skulde r-ykke frem med
500 Hyttore og 100 Drugoucr Iui- gcnnem Rekognoscering at .fi nde

en pussonde Lejrpluds lil Hu-ren saml. skaffe Efterretninger om

Fjenden. De skulde unelerstottes af et Soutieu paa 1000 Ryttere,

Rekognoscer-ingen udfortes don Hl. Juli. Ved Ignaberga stødte

Meerheim paa 60 svenske Ryttere, hvoraf 16 faldt, 6 l.lev fangnc og

Reslen flygtede, forfulgt af Meerheim til Ilojderne ved Skcpparsløf',

ECLel' Tilbagekomsten atlagde Meer-heim og Sohwarz Beretning,
hvoi-efter Kongen diktei-ode eller lod Herman Mejer affatte følgende

Betragtning om Situationen:

»Da man af Geueialrnajor Mr-crheims og Oberst Schwnrx's fore

tagne Hekognuscering orfarer :

1. al man kan flytte YOl' Lejr herfru til Lom murp og del' lejre

i Sikkerhed,
2, at del ' fra Lommarp forer 2 Veje til Clu-istiunstad, en til

Venstre over Vinsluf, ad hvilleen Artilleriet og Bagagen ikke godt

kan korurne frem mellem Å,'aslof og Sl.ru ; den anden til Højre

over Vanneberga fm'er genncm et Defllr', og
3, al Fjenden endnu lejrer paa dennc Side af Clu -istianstad, og

synes at ville modlage Slag,

saa bliver Sporgsmaalene :
1. El ' del foi-svarl igt (re tska ffen t) at rykke frem fra delle Pas

(Mollororl) til Lomrnarp, derfra rykke nccr'mere mod Fjenden for at

komme ham saa I1[Pl' som niu ligt, og tillader Situationen, at mun

kan lejre godt? Da man skal gennem el Defile, maa del' lillige lages
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Hensyn lil, om man ved en saadan Prerm-ykning hal' fl'i Retræte,
hvis denne bliver nodvendig,

2. Findes del ikke forsvarligt at nærme sig Clu-istianstad med
Hæren, hvad hør der da gøres med I-læren i Skaane, og hvorledes
kan Fjenden bedst inkommoderes.

3. Er det ikke muligt, at man kan underrette Guver-nør v. d.
Osten om, at han skal søge en ærefuld Akkord, hvis man ikke kan
undsu-tte ham, og paa hvad Maade skal man skaffe en saadan Med
delelse ind i Fæstningen.

4. Hvorledes skal man dække de øvrige Feestninger med Hæren,
Dg hvor-ledes skal man til Høsten bevare Ilæren, naar Fjenden gaar
imod os, og de Allierede Iorladei- os?

5. Naar Christianstad maa overgive sig og Fjenden søge1' os
med sin I-1o~I' eller orngaar os og slaar Lej I' ved Lund eller Rønne
Aa, hvad skal vor Hær da gøre?

Ved Fremrykningen med VOl' Hæl' ventes følgende Fordele :
1. Fjenden maa antage, at vi har til Hensigt ved at hazardere

et Slag at sekundere Christianstad og vil derfor ikke være» insolent«.
Den-ed vil man bedre faa al vide, om han vil slaas eller ej.

2, Garnisonen i Clu-istiaustad vil faa en bedre Akkord.
3. Gyldenløve faar længere Tid til at fortsætte Angrebet paa

Bohus, og Fjenden vil blive forhindl'et i at sende Hjælp til denne
Arrnee Cg: den svenske Hæl' ved Gøteborg) jo nærmei-e vi kommer ham.

4, Man opnaal', at Fjendens Levnetsmidler falder kuappere, og
derved inkommoderes han .

5, Forbindelsen med Halmstad spæl'1'es for ham, saa at han
ikke kan faa Levnelsmidler derfra.

6. Naar vi kun Iejrer sikkert, hal' Fourage, Vand og Brød,
el' det ligegyldigt, hvoi- vi ligger, og det el' ligesaa godt al være nær
ved Fjenden som langt fra ham, da man bedst kan observere ham
i Nærheden og kan tage sin Fordel il I'oiel.

7. Flaaden kan forhindre Tilførsel fra Carlshamn, og den kan
afbrænde Broerne over de blekingske Pas,

8, Vort Tilbagetog kan vi altid have frit.
9, Paa dette Sted udretter vi intet mere, end om vi val' lilevne

ved Helsingborg.

Ved en nærmere Fremrykning med vor Hær er der følgende
»deaavantager-e :

1. at vi, hvilken Vej der vælges ved vor Fremrykning, ikke
opnaar nogen Fordel over Fjenden, men nødvendigvis maa passere
gennem et ·Defile.
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2. Det vil falde Generalkommissariatet vanskeligt at tilføre
Bl'ød.

3. Det vilde være en Skam, uaar man kom saa mel' ved

Fæstningen, at skyen Overgang, uagtet vi havde gjort, hvad del'
val' muligt.

-L Akkorden vil ikke blive bedre, naar Fjenden mærker-, at
vi uaf'bi-udt søger vor Sikring og Fordel ved at tage Stil linger, hvor

nær- vi saa end korrimer ham, og desuden af'hænger Akkorden af
Fjendens Diskretion.

5. Da Christianstad ikke kan undsættes uden Slag, og Fjenden

ikke kan fordrives derfra, og man ikke kun komure med lige Fordel

til Fjenden, men maa defilere og anl:;Tilw hrun i hans Fordel, saa

er dette tvivlsomt og vanskeligt.

At gaa ove I' Hclge Aa ved Torseln-o, tngl' Stilling i Villunds Herred

(n . fOl' Clu -istiunstad), sogc Forbindelse med \'UI' Flnudr- samt lagr

B/'(Id fl'a1Jl'uviunlskibellc - ihvorvel man der-ved afskal' Fjenden

allc Levnctsruidler fl'U Smaaland og Bleking - syncs far-ligt,

Clu-istia nstad kan ikke holde sig over 10 Dagc; saa længe har

Fjenden Brud i sin Leji-, og derfor kan han holde ud og pua den

Maadø vinde Byon. Derpaa kun hun afskære os fra Landskrona
og Helsingborg og der-ved fOl'ebyggr, at vi dog ikke kan komme til

bage uden FelLslag. Fjenden vil derved faa Vejen fl'i til sin anden
Brodkul'v, IIalmstad.

Kan vi faa Brød ligesaa Itrongt' soru Fjenden, og vi lagPI' Stilling

foran ham, kan Frostningen vel faldC' i halls Iluund, mon vi ruinerot

ham, fordi han maa have sin StYl'kl' sa m lcl.

Over Helge Aa vil Fjenden aldrig Inde us passere, og naar

han mærker det, kan han hur-tigt trække sig tilbagr og stille sig

foran os og gØl'e os FOI'biudclscn med Flaaden stridig. Skanserne,

hvormed han hal' indesluttet Clu-istianstad, lad Cl' han besætte paa

den ene eller den anden Maade ; desuden kan vi ikke dele val' Ilær

og agere med den paa beggc Sider af Floden (H elge Aa )«,1)
Eftarat denne Betænkning val' bleven færdig, sammenkaldtes del'

den 20 , .Juli et Krigsraad, del' blev gjOl't bekendt med dens Indhold.

Der-efter fik Generalmajor Xleei-heim Ordet for at meddele Pil

Fremstilling af sin Hekognoscering og de Resultater, han val' kornmen
til. lIan fr-emhævede, at man maatte følge Hovedvejen, thi til

Venstre kunde man ikke komme frem. Xløn der val' ogsaa Vanske

ligheder ved at gaa til Hnjrc og folge Hovedvejen, thi man kunde

') I. S. Juli A 1678. 456.
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komme til Dæmningen."), men, hvis Fjenden tog Stilling foran den,
kunde man ikke komme over den uden Slag. Desuagtet val' del'
intet til Hinder for, at man kunde marchere til Lom marp, og den
følgende Dag rykke frem til Dæmningen. Viste det sig da, at man
ikke kunde komme Irem, vilde en eventuel T'ilbagemarche ikke Ii-em

byde Vanskeligheder.
Efter at General Meerheim havde udtalt sig, fremsatte Kongen

det Spørgsmaal : »Er det forsvarlig at rykke frem til Lommarp?«
Herman Mejer udtalte, at naar Hæren var sikker paa at kunne

faa Brød, burde man bryde op jo før jo hellere og udføre en Dags
marche. Derpaa kunde man rykke til Dæmningen, da man kunde
kampere sikkert og tillige komme tilbage fra Dæmningen, Naar
man naaede frem til den, saae Fjendens contenance, Stedets Situation
og Christianstads Beskaffenhed, maatte der gives nærmere Ordre.

Oberst Schwarz udtalte, at man vel kunde komme frem, men,
hvad der kom imod fra begge Sider, vidste man ikke. Naar man
kom i Nærheden af Fjenden, var der intet at frygte, thi i Fjendens
Nærhed kunde man bedst varetage sin egen Fordel.

J. Billow vilde nærme sig Fjenden og derpaa rette sig efter hans
contenance.

Hertugen af Croy erklærede, at det havde været Hensigten at
hjælpe Christianstad efter Mulighed, og det kunde ikke ske bedre end
ved at gaa nærmere og derpaa tage sine videre Forholdsregler, da
Fremrykningen var sikker.

Meerheim foreslog, at Hæren, hvis den var forsynet med Lev'
netsmidler, skulde ('ykke frem den følgende Dag, da Fjenden ikke
kunde tvinge os. Rantzau sluttede sig til Meerheim.

St. Paul fandt det rigtigst at nærme sig Fjenden saa meget,
som man, kunde, forudsat man var sikret, samt at man gjorde alt,
hvad der var muligt for at hjælpe Christianstad.

Wedel l mente, at naar man var sikker paa, at Brødet kunde
følge efter, burde Møllerød besættes tilstrækkeligt, saa at Bagagen
og Brødet kunde være ved Hæren, og, naar man stod i Sikkerhed
for Fjenden, ansaa han det for rettest, at Hæren burde rykke frem
Lil Dæmningen, hvor den ifølge Beretningerne kunde kampere i 2
Linjer, og hvorfra man i Nødstilfælde altid kunde trække sig tilbage.

l) Ved Ønnestad kommer man til en stor Slette, der breder sig mod
øst. Ved at følge denne Vej kommer man til en Dæmning, der førte over
Hærlaf til Chriatianstad. Dæmningen var 9 Alen bred og til begge Sider
indesluttet af Krat og Moser.
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Arenslorff si uttede sig tillVlejers Udtalelser og tilføjede, at Situa
tionen paa Stedet vilde diktere os, hvorvidt man burde indlade sig
paa et Slag eller ikke.

Hahn udtalte, at da Christianslad var i Nød, og man - efter
Hekognoscenternes Beretning - kunde rykke sikker-t frem imod og
tilbage fra Fjenden, burde man rykke imod Fjenden for bedre at
observere hans conlenance I).

Resultatet af Krigaraadet blev, at Kongen befalede, at l-læren
den 21. Juli skulde marchere til Lommarp.

l Genera lproku rør Jacob Wor-ms Dagbog fortælles om dette
Krigsraad: «Arenslorff alene salte sig imod Kongens Resolution
haardt og dristigt, saa at Kongen val' nødt til at lade mærke, at han
ikke havde noget Behag deri, og fra den Dag ikke kunde bære saa
stor Naade til Arenstorff', som han føl' havde gjort. Kanske val'
Hjertet ikke ondt hos Arenstorff', men, idel han Iorlod sig paa den
store Naade, som han saa længe havde nydt hos Hans Majestæt, den
jalousie, han havde lil Wedel I, Podagra, som han var plaget med,
og muligt hans Samviltighed sagde ham, at han ikke var Værket
mægtigt, som han havde pastaget sig, foraarsagede saadant fremmed
og under-lig comportement, som han ikke skjulte for den hele Hær.
Havde han tiet stille og fulgt Ordren , havde han ikke let kommet i
den Labyrinth, som han siden faldt i-.

Som det af Voter-ingen ses, sluttede Arenstorff sig ved delte
Krigsraad til Mejer, men under Diskussionen, som gik Iorud for
Voteringen, skal han have udtalt sig paa en saa hæftig og opfarende
Maade, at Kongen følLe sig saaret, og desuden synes det, SOI1l om
det, efter al Befalingen til Marchen var givet, er kommet til et Ord
skifte mellem Kongen og Arenstorff, der vakle Kongens Misfornøjelse.

Men samme Dag, som der holdtes Krigsraad i Mollerød, var
{ler bleven afholdt et Krigsraad andensteds med det Formaal at
komme Christianstad til Hjælp.

Da Flaaden var bleven udrustet, skulde Ganeraladmiral Trorrip
tage Befaling over den. Men, siger Garde, »da hans Fordringer gik
for vidt, lod Kongen hans Flag nedtage fra det Skib, som var be
slemt til Kommando Skib og gav ham sin Afsked e 2). Dette var An
ledning til, at de hollandske Søofficerer, der tjente paa den danske
Flaade, forlangte at blive hjemsendte. Men Kongen nægtede dem
Rejsepas, føl' Krigen var endt,

Efter Tromps Afskedigelse blev Flaaden delL i 2 Eskadrer, den

I) I S. Juli A 1678. 456. :) H. G. Garde. I. 237.
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ene under Niels Juel, den anden under Jens Rodsten. Sidstnævnte
Admirals Eskadre bestod af 26 Skibe med 496 Kanoner og 2142
Mand og løb ud for at krydse i Nordsøen. Niels Juels Eskadre fik
derimod Befaling til at gaa til Østersøen for at forhindre Overførsel
fra Sverige til Pommern og Rygen, forurolige de svenske Kyster og
passe paa, at den svenske Flaade blev holdt indestængt. Hans
Eskadre talte 53 Skibe med 2218 Kanoner og 12,000 Mand, heri
iberegnet Landgangstropperne. Disse, der stod under Kommando af
Oberst Stuart, talte: 1 Bataillon Stuart, 1 Bataillon Ægidius Lytzow,
1 Bataillon B. Bulow samt Oberstløjtnant Levetzows Bataillon af 1.

jydske Regiment. Styrken, der udgjorde 16-1700 Mand, blev den
2. Juli forøget med Oberst Trops Dragonregiment, c. 350 Mand.

Efter at Niels Juel var gaaet i Søen, lagde han sig den 4. Juni ud
for Ystad. En Styrke blev sendt i Land, der ødelagde et stort
Proviantmagasin samt plyndrede Byen en Dag og en Nat. Efter at
Byttet var bleven bragt ombord, besluttede et Krigsraad den 6. Juni
at sende nogle Skibe til Carlshamn for at afpejle Dybder og Grunde,
medens Hovedstyrken af Flaaden gik til Bornholm, hvor den holdt
det krydsende mellem denne ø og Hanø til den 13. Juni. Saa be
sluttedes det, at Flaaden skulde holde sig mellem Ystad og Jasmund
og detachere til Bornholm. Men den 18. Juni gik Flaaden til Born
holm for at faa Vand og observere, da Rygterne fortalte, at Admiral
Wachtrneister søgte at løbe ud fra Kalmar Sund. En Ordre fra
Kongen førte den 26. Juni Flaaden til Rygen, hvor den blev liggende,
indtil en ny Ordre af 29. Juni, som den modtog den 9. Juli, be
ordrede den til at gøre et Forsøg paa at undsætte Christianstad.
Elsaden sejlede til Bornholm, og den 14. Juli afholdtes Krigsraad
for at faa bestemt, hvorledes Undsætningsforsøget skulde foretages.
Ifølge den tagne Beslutning afsendtes Viceadmiral Span med nogle
Skibe for at afpejle Dybder og Grunde ved Lander, 1~ Mil S. O. for
Christianstad, og Flaaden begav sig derefter paa Højden af Christian
stad og Hanø, Men, da den ikke kunde ankre op, besluttedes det den
18., at dens Hovedstyrke skulde gaa til Hanø, og at Oberst Stuart
skulde landsættes ved Landør med 600 Mand og 3 Kanoner, for
synede med Brød for 8 Dage og Levnetsmidler 1).

Landsætningen fandt Sted den 20. Juli .
I Nærheden af Landør stod der ved Kysten et svensk Rytter

regiment, der, da Fartøjerne nærmede sig, trak sig tilbage uden
Modstand. Landsætningen foregik derpaa, hvorefter Oberst Stuart

') Niels Juels Krigsraadeprotokol.

N P. Jensen: Den skaanske Krig. 24
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rykkede frem med en Del af Styrken til en Bakke, del' blev besat,
og hvorpas del' anlagdes en Skanse. Hovedstyr-ken, del' val' bleven
efterladt ved Landgangspunktet, forskansede sig ligeledes, og midtvejs
mellem begge Posteringer stilledes et Piket under Kommando af
Carlshamn Skansens tapre Kommandant, Kaptajn Krumsee.

Men Carl XI havde faaet Melding om Landstigningen, og den
21. ved Daggry lod han Oberst Axel Wachtrneister rykke frem mod
den fremskudte Postering med 700 Mand. Posteringen maatte vige;
Kaptajn Krumsee ilede til Hjælp, men han faldt, og de danske Sol
dater trak sig derfor tilbage paa Oberst Stuarts Hovedstyrke. Sven
skerne fulgte efter og angreb denne, men de blev slaaede tilbage;
dog tiltroede Stuart sig ikke at kunne afvise fornyede Angreb, og
derfor gik han atter ombord paa Flaaden.

Samme Dag, som denne Kamp foregik, den 21. Juli, brod den
danske Hæl' om Morgenen op fra Møllerød, hvor der efterlodes en
Styrke paa 5-600 Mand, for at naa Lommarp. Da Hæren gik
over Broen ved Mallerød. foretoges en Optælling, der udviste, at elen
talte 10,912 Mand, hvoraf Rytterne og Dragonerne udgjorde henved
6000. Artilleristyrken udgjorele 28 Karioner og 3 Haubitser, og
Trænet talte 154 Vogne og Kærrer.

Efter at Hæren var kommen til Lommarp, blev det taget under
Overvejelse, hvorledes Marchen burde fortsættes. Oberst Schwarz havde
indberettet, at der ved Ønnestad var en bekvem Lejrplads, hvor der
kunde lejres i 2 Træfninger. Den laa bag en udtørret Mølleaa og
havde derfor den Ulempe, at Vanelet, der skulde benyttes, maatte til
føres . Desuagtet bestemtes det, at J-læren den følgende Dag skulele
marchere til 0nnestad. Men senere fik Kongen Betænkeligheder og
tilkaldte Ove Ramel, der var stødt til i Møl lerød, og som var nøje
kendt med Forholdene i Egnen. Efter at han havde givet Oplysnin
ger, sammenkaldtes et Krigsraad, om hvilket det kun hedder i Krigs
raadsprotokollen: »Naar vi har Fourage, og Fjenden ikke kan an
gribe os i Flanken, er det fundet rigtigst at marchere til Ørmestad.
Dette er Alles Mening l).

Den 22. tiltraadtes denne Marche. General Meerheim sendtes
forud med 2 Dragonregimenter og udvalgte Ryttere, ialt henved 1000
Mand, Da han kom ud paa Sletten ved 0nnestad, opdagede han
svenske Fourageringskommandoer og saae tillige, at eler holdt svenske
Rytterposter paa Højderne ved Skepparsløf. Meerheim var derfor
ikke i Tvivl om, at han var i Nærheden af Carl XJ's Lejr. Under-

') I . S. Juli A 1678. 456,
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andre Vilkaar vilde han ikke have betænkt sig paa strax at kaste
sig over Fjenden, men , da det ideligt og ideligt var bleven fremsat i
Krigsraadet, at man burde undgaa et Slag, og et Angreb kunde
fremkalde dette, nøjedes Meerhei~ med at sende Melding til General
Arenstorff. Denne saavelsom General Wedell begav sig strax frem.
Kongen, der kom til noget senere, befalede, at Hæren skulde gøre
Holdt og afvente nærmere Ordre. Arenstorffs og vVedells Under
søgelser gav dog intet Udbytte, fordi Udsigten var hindret af en Skov.
Wedell begav sig derpaa tillige med Oberst Schwarz til Ønnestad for
a t rekognoscere Lej rpladsen. Under deres Fraværelse fik Arenstorff
Meddelelse om, at der ikke var Fourage i Øn nestad. Dette i For
bindelse med, at man var i Fjendens Nærhed uden at kunne faa
Klarhed over, hvor han stod, bragte Arenstorff til at foreslaa Kongen,
at Hæren skulde trække sig tilbage. Men inden Kongen fik taget
nogen Beslutning, kom Wedell og Schwarz til og meldte, at Lejr
pladsen ved Ønnestad var vel skikket for Hæren, og det foranledigede
Kongen til at befale, at Hæren skulde fortsætte Marchen til Ørme
stad og »postere sig der".

Efter at Hæren var kommen i Lejr og havde udstillet Sikrings
dele, kom der Melding fra disse om, at de svenske Poster, der havde
staaet paa Bakkerne ved Skepparsløf, havde trukket sig tilbage. Kon
gen og alle Generalerne red strax frem til disse Bakker, hvor de
ankom en Time før Solens Nedgang. De fandt Bakkerne rømmede.

De omtalte Bakker ligger omtrent 1 Mil V. for Christianstad.
og fra dem beherskes hele det omliggende Terræn. Fra Bakkerne
saae Kongen, hans Generaler og Ove Ramel, der var fulgt med, den
svenske Hær i en Linje, hvis højre Fløj var ved Lillø og den venstre
ved Væ, i en Afstand, der ikke var større, end at man fra Bakkerne
kunde beskyde Lejren med Artilleri. De saae tillige, at Lejren ikke
var forskanset. Det kunde derfor ikke være Tvivl underkastet, at
naar den danske Hær besatte Bakkerne forsvarligt, havde Fjenden
kun Valget imellem at rykke frem til et Angreb paa Bakkerne, et
Angreb, der kun havde meget faa Chancer for at lykkes, eller ogsaa
maatte han trække sig til Højre for at passere Helge Aa og eventuelt
tage Stilling bag Aaen. Den danske Hær vilde saaledes ved at be
sætte Bakkerne være i sin Fordel, og Christianstad havde været und
sat. Men, hvor ubegribeligt det end maa synes. kunde man ikke
blive enig om, hvad der burde gøres. Generalløjtnant St. Paul fore
stillede Kongen indstændigt Nødvendigheden af strax at lade Bakkerne
besætte og søgte at overtale ham dertil; men han kunde intet op-
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naa 1). Andre af Generalerne gjorde gjældende, at man ikke kunde
føre Hæren frem til Højderne, fordi del' hverken fandtes Vand eller
Fourage i umiddelbar Nærhed. Arenstorff var i deres Tal og til 
føjede, at hvis Hæren rykkede frem, vilde den strax komme i Aktion
med Fjenden, fordi hans venstre Fløj stod tæt ved Væ. Fjenden
vilde ikke lade os tage Bakkerne fra sig, men vilde besætte dem, før
den danske Hær naaede dem, for:li han, efter Øjemaal, kun behøvede
at rykke frem, eftersom han stod opmarcheret, hvorimod den danske
Hær kun kunde rykke frem i Marchekolonne med Delings Front.
Derfor henstillede han, at man burde nøje overveje, inden der toges
en Beslutning. Nu var det vel saa, at del' fra Væ til Bakkerne kun
er en Fjerdingvej, hvorimod der er 3 Gange saa langt til dem fra
Ønnestad, men det val' dog ingen Grund til ikke at gøre et Forsøg,
og det saa meget mere som der ikke fru Fjendens Side vistes noget
Tegn til en Frernrykn ing, saa længe Kongen og Generalerne opholdt
sig paa Bakkerne. All kom imidlertid an paa Kongen, thi det val'
ham, der skulde træffe Bestemmelsen. Men han var som sædvanlig
raadvild. Del-for blev der ingen Beslutning tagen. Kongen og de
Tilstedeværende red tilbage til Lejren, hvor de ankom, efter at det
var bleven mørkt, og først nu befalede Kongen, at der den næste
Morgen skulde holdes et Krigsraad om, hvad der burde gøres. At
Krigsraadet i alle Tilfælde burde have været afholdt samme Aften,
for at en eventuel Fremrykning kunde ske med den gryende Dag, er
ligesaa selvfølgeligt, som at der i alle Tilfælde burde være skudt et
Parti frem til Bakkerne.

Krigsraadet samledes den 23. om Morgenen. Det Spørgsmaal,
Kongen vilde have l-esvaret, var formulel'et paa følgende Maade : ) Da
man nu er kommen saa langt frem, som man kan gaa for at lejre
sikkert, og man ikke kan avancere længere uden at komme til Slag,
da Tilgangen til Fjenden ogsaa er rekognosceret, saa at man uden
desavantage kan komme til ham, og begge Hæres Styrke og Slag
orden er bekendt, saa vil der nu være at delibere om, hvad der bør
gøres, og hvor man bedst skal begynde for at befri Christianstad ?
Hvad del' først maa gøres saavel med Tropperne som med Bagagen,
og alt ordentligt disponeres, samt hvad der bør gøres, hvis Fjenden
har retrancheret sig?«

Som altid var Spørgsmaalet sal paa Skruer, uagtet Sagen, der
forelaa, var saa overordentlig simpel. Spørgsmaalet drejede sig om:

') Ramels Vidneforklaring i Sagen mod General F-. Arenstorff.
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Skal Hæren rykke frem til Slag, eller skal den gaa tilbage. thi at.
den blev staaende, vilde ikke hjælpe Christianstad.

Herman Mejer udtalte: »Da vi ikke kan hjælpe Christianstad,
med mindre Fjenden drives bort derfra, og dette ikke kan ske uden
Slag, saa kan Deres Majestæts Hensigt ikke naas uden ved at fast
sætte et Slag. Ved dettes Fastsættelse - forudsat at Fjenden bliver
staaende uretrancheret - anser jeg det. nødvendigt at rykke en Dags
marche længere frem og tage Højderne og Fordelene for derpaa at
angribe Fjenden a I'oiel. Vor Bagage bør strax bringes til Helsing
borg, og der maa strax skrives til Kommandanten, at han skal sende
en Styrke for at tage imod den ved Torup. Har Fjenden retran
cheret sig i sin Lejr, og man ingen Lejlighed kan finde til at forcere
ham, kan vi blive staaende, saa længe Brødet kan holde ud og se,
hvor længe han kan holde det ud. Indtræder der Brødmangel hos
os, og finder vi ingen Midler til at forcere Fjenden uden stor Hazard,
maa vi lade Hæren rykke tilbage og søge en anden Stilling her i
Landet, til vi faar de norske Tropper til us , eller finder andre Midler,
eller der iøvrigt viser sig en Lejlighed til at varetage Deres Majestæts
Interesser overfor Fjenden e,

Generalmajor J. Bulow udtalte, at da Christianstad ikke kunde
frelses uden Slag, da begge Hære var lige stærke, og, da Fjenden
ikke havde nogen Fordel, burde man vove det. Men skulde Fjenden
staa i Fordel, vilde det være vanskeligt at angribe ham. Bagagen
burde sendes til Møllerød for at blive der.

Hertugen af Croy erklærede, at da Hæren var frisk og ligessa
stærk som Fjendens, da den ikke kunde vente paa de norske Trop
per, og da Soldaterne havde Lyst til at slaas, burde man levere et
Slag, uden hvilket Christianstad ikke kunde undsættes, forsaavidt
Fjenden ikke stod i sin Fordel. Stod Fjenden i Fordel, maatte man
tage en saadan Stilling, at man havde Fourage og Brød, men ikke
angribe ham. Vilde man tage Stilling, burde Bagagen ikke sendes
tilbage, da Hæren ikke kunde subsistere uden den.

Meerheim tilraadede Slag og at handle hurtigt for ikke at give
Fjenden Tid til at forskanse sig paa Højderne. Tog man disse,
fandtes der intet Vand i Nærheden, og derfor maatte man strax
rykke videre. Vilde man kun observere Fjendens contenance, burde
man blive staaende for at se, hvad han foretog sig. Bagagen maatte
sendes tilbage.

Rantzau tilraadede Slag, hvis man kunde komme til Fjenden
med Fordel, i modsat Fald fraraadede han det. Bagagen maatte
sendes tilbage.
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St. Paul fremhævede, at hvis man besluttede at rykke frem til
Højderne, saa besluttede man ogsaa at levere Slag, og kun et Slag
kunde frelse Christianstad. Men om Kongens Affærer tillod at le
vere det, vidste han ikke.

Wedell udtalte, at hvis Fjenden ikke havde besat Højderne, og
Brødet var ankommet, burde man rykke frem til dem samme Dag.
Men var Højderne samt Fjendens Lejr forskansede, og han beskød
vore Flanker med Kanoner, burde vi enten søge en anden Vej eller
blive staaende. Var Styrken lige, og havde Fjenden ingen Fordele,
raadede han til Slag, fordi han kendte sine Soldater. Beholdt Fjen
den Højderne, rnaatte han gennem et Angreb sættes ud af »positur e,
men Fjendens venstre Fløj vilde hjælpe ham til at holde Højderne.
Rykkede Hæren frem, maatte der medføres Fourage for en Dag.

Arenstorff: »Chrislianstad kan ikke undsættes uden Slag, og,
da alle Generaler, del' har stemt før mig, raader dertil, slutler jeg
mig dertil og raader det samme. Men skulde Fjenden have besat
eller indtaget Hojderne ved Skepparsløf, saa ser jeg ingen Fordel og
kan ikke raade dertil. Bagagen maa tilbage og til Landskrona«.

Hahn udtalte, at da det var Hensigten at redde Christianstad,
og det ikke kunde ske uden Slag, saa maattø man skride dertil, hvis
det var gørligt, og Generalerne fandt, at det kunde ske med Fordel l).

Efter at Krigsraadet var bleven sluttet, befalede Kongen, at
Hæren skulde rykke frem. Regimentscheferne blev derpaa tilkaldte
og fik Meddelelse om vor Slagorden samt om Fjendens Styrke og
Slagorden tilligemed Instrux om de Fremrykninglinjer, de skulde
følge. De fik endvidere Paabud om at opmuntre deres Undergivne,
minde dem om deres Ed og sige dem, at her ikke kunde være Tale
om nogen Tilbagegang, men at det gjaldt om at sejre eller falde som
ærlige Mænd. Derefter forlangtes Oplysning af Regimentscheferne
om, hvorvidt Regimenterne var forsynede med Ammunition og havde
et komplet Officerskorps. Af de danske Afdelingschefer forlangtes
tillige en Styrkeopgørelse. Obersterne Basse, Schilder og Ørtzen er
klærede, at de manglede Krudt; Oberst Polt (Prins Georg) forklarede,
at han manglede Haandgranater, og Oberst Uffen-Keller manglede
Krudt og Kugler. Manglerne kan dog ikke have været af Betydning,
thi Kongen fastholdt Befalingen om Fremrykningen og tilkendegav
alle Regimentscheferne, »at han ikke tvivlede om, at enher vilde
gøre sin Pligt som ærlig Mand«.

Hæren stod saaledes rede til at rykke frem til Kamp. Da

I) I. S. Juli A 16iS. 456.
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'indtraf Ove Ramelog bragte Meddelelse om, at Svenskerne havde
besat Højderne ved Skepparsløf.

Til Forstaaelse heraf vil det være nødvendigt at se hen til, hvad
Carl XI havde foretaget sig i Mellemtiden .

Den 3. Juli var hans Hær gaaet i Lejr mellem Lillø og Væ.
Styrken var bleven noget forøget, saa at den talte 41 Eskadroner og
11 Batailloner med henved 9,600 Mand. Desuden havde Kongen
detacheret General Witteriberg med 5 stærke Eskadroner, ca. 1000
Mand, til Gøteborg for at forstærke den derværende Hær.

Da Kongen ønskede hurtigst muligt at komme i Besiddelse af
Christianstad. havde han befalet Erik Dahlberg at gøre det umuligt
for Besætningen at komme udenfor Fæstningen. Dahlberg anlagde
derfor Natten til den 9. Juli to nye Skanser N. for Fæstningen. Be
sætningen søgte forgæves at hindre Arbejderne gennem et Udfald, og
det blev det sidste. Natten til den 11. Juli anlagde Dahlberg et Værk
til Beskydningen af Blokhuset og den lange Bro, og, da Blokhuset
blev skudt ibrand og nedbrændte Natten til den 17. Juli, var Maalet
naaet: Besætningen var lukket fuldstændig inde.

Et Øjeblik vendte Carl XI sin Opmærksomhed mod Landør,
hvorfra han antog, at der ved Hjælp af den danske Flaade vilde
blive gjort et alvorligt Undsætningsforsøg. Thi, vel vidste han, at
den danske Hær var rykket frem fra Helsingborg, men han troede
ikke, at den vilde søge at undsætte Christianstad. Det var derfor en
Overraskelse, at et Fourageringskommando, der var fremsendt fra den
svenske højre Fløj - efter nogle Beretninger var det hele Fløjen,
som var rykket frem - den 22. Juli stødte paa den danske Avant
garde under General Meerheim. Fouragørerne kom vel tilbage, men
overilet, og deres Tilbagegang førte til, at de Observationsposter, der
stod paa Højderne ved Skepparsløf, ogsaa vendte om og søgte tilbage
til den svenske Lej r.

Men, næppe fik Feltmarskal Ascheberg Melding om, hvad der
var passeret, før han begav sig til Kongen og forestillede ham, hvor
magtpaaliggende det var, at Højderne ved Skepparsløf blev besatte,
forinden Fjenden kom i Forkøbet. Kongen gik ind paa Forslaget,
og, da det den 22. Juli om Aftenen blev mørkt, rykkede Ascheberg og
Oberst Erik Dahlberg frem med 5 Batailloner, 4 Eskadroner Ryttere,
2 Eskadroner Dragoner og 8 Kanoner til Højderne. De blev besatte,
og derpaa lod Dahlberg tage fat paa Anlæget af Forskansninger.

Den 23. om Morgenen opdagede de danske Forposter, at Høj
derne var besatte af Svenskerne, og Ove Ramel, der var redet frem
for at undersøge Forholdene, bragte Kongen Efterretning herom.
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Spørgsmaalet blev nu, hvilken Betydning man fra dansk Side
vilde tillægge Besættelsen.

Da Hæren var rede til at rykke frem, burde den være sat i
Marche for i alle Tilfælde at forsøge paa at bemægtige sig Højderne.
Thi skete det ikke, gav man Fjenden saavel Tid til at forskanse
disse som Lejren. Desuagtet befalede Christian V, at der ikke skulde
finde nogen Fremrykning Sted, og sammenkaldle om Aftenen et Krigs
raad. Forhandlingerne indlededes med: » Der er fra 0nnestad to
Veje mod Fjenden; den ene gaar mod Dæmningen (o : Hærløf), den
anden over Skepparsløf. Den første kali Hæren ikke passere, fordi
man ikke kan komme frem med Kanoner, Skoven el' tæt og Ter
rænet ujævnt. Den anden el' spærret af Hojderne, som Fjenden har
besat afvigte Na t, og der staar Fjenden med sin venstre Fløj . Vi
kan ikke angribe ham en front (o : opmarcheret i Slagorden), men
maa ma rchere en detail (o : i Marchekolon ne) mod en Fjende, der
staar i Stil ling«. Spørgsmaalet bliver derfor: »Hvad bør der nu
gøres ?«

Herman Mejer fandt, at kunde man ikke fratage Fjenden Høj
derne ved at l'ykke imod dem, kunde man ikke komme til ham.
Vejen til Venstre var ufremkommelig. Generalitetet maatte derfor i
2 Dage rekognoscere alle Veje nøjagtigt for at finde Midlerne til at.
gøre noget. Fandtes der ikke noget Middel, maaUe det undersøges
og forsøges, om vi kil nde komme til Søsiden for at faa Forbindelse
med Flaaden og finde en Stilling. Kunde heller ikke delle ske,
maatte man postere sig inde i Landet med IJæren og ruinere Landet
for Fjenden, saa at han ikke kunde faa Levnetsmidler i Løbet af
Vinteren og ikke inkommodere Landskrona og IJelsingborg. Der
maaLLe tages en Beslutning om at bringe Hæren andensleds hen,
hvor man kunde gøre Fjenden Afbræk.

J. Biilow indskrænkede sig til at erklære, at han fandt store
Vanskeligheder ved at angribe Fjenden.

Meerheirn anbefalede ikke at overile sig, men vente endnu et.
Par Dage for at se, hvad der kunde gøres.

Rantzau erklærede, at det ikke vilde være til Kongens Tarv at.
angribe Fjenden en detail.

St . Paul vilde, at man skulde søge overalt for at finde andre
Midler til at naa Fjenden, da en Fremrykning mod Højderne ikke
godt lod sig udføre. Dog burde man ikke blive staaende stille, men
alarmere hver Nat for derved at anstrænge Fjenden.

Wedell udtalte, at da de 2 Veje til Fjenden var saaledes be
skafne, at man ikke kunde angribe ham en front, maatte man blive
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staaende et Par Dage for bedre at rekognoscere, da han ikke kendte
Situationen. Kommandanten i Christianstad vilde derved faa en bedre
Akkord, og Svenskerne kunde saa længe ikke sende Hjælp til Bohus.

Arenstorff sluttede sig til Wedell , og Hahn indskrænkede sig
til at 'udta le, at han henholdt sig til Generalerne, »Iordi de forstod
det bedst«.")

Kongen bestemte derefter at I-læren skulde blive staaende, og
Generalkvartermester, Oberst Hoffmann samt Claus Hess skulde under
søge, om del' ikke skulde være en Vej til Højre, ad hvilken man
kunde omgaa Bakkerne ved Skepparsløf og naa frem til Væ.

Carl XI fik saaledes Tid og Frihed til at indrette sig, og han
benyttede sig deraf. Paa Højd erne ved Skepparsløf blev del' anlagt
en Redoute paa hver Fløj, og foran Lejrens Frorit paabegyndtes den
24. Anlæget af Skanser, og den 26. blev der urlstukket en sarurnen
hængende Forsvarslinje, der strakte sig omkring hele Lejren og fuld 
førtes paa nogle Dage.

Under Opholdet i Lommarp udfærdigede Kongen den 21. Juli
en Skrivelse til Niels Juel. Admiralen modtog Skrivelsen den 23.
og forelagde den strax fol' et Krigsraad, der besluttede, at eftersom
deraf kunde ses, »at I-Ians Majestæt slet ikke til nogen BatailIe var
resolveret, Kommandanten i Christianstad ogsaa i alle Tilfælde var
given Or(1I'e til at kapitulere, og den Flaaden tildelte Milits ikke val'
af den force og consideration, at den kunde tage Stilling under Chri
stianstad og saaledes næsten val' unyttig« - burde man opgh-c
Tanken om at komme Christianstad til Hjælp, men soge at foretage
en Expeditton til Carlshamn eller Rønneby Aa for at gjøre Fjenden
Afbræk. 2 )

Den 27. Juli landsattes derfor Oberst Stuart med Landgangs.
tropperne -l- Mil fra Carlshamn for at afbrænde Byen, fra hvilken
den svenske I-lær blev provianteret. Den 28. rykkede Stuart nærmere
mod Byen og sendte en Fændrik forud for - mærkeligt nok - at
opfordre den til at overgive sig. Ivren Fændriken blev med Flid
holdt tilbage for at vinde Tid til at faa Hjælp fra Johannes Gylden.
stjerna, der stod med en Styrke ved Asarum. Gyldenstjerna rykkede
øjeblikkelig frem. Da Stuart opdagede ham og mente, at han havde
Overmagt, trak han sig strax tilbage for atter at gaa ombord i
Flaaden. Major Gersdorf, der paa Grund af Oberst Trops Sygdom,
kommanderede hans Dragonregiment, samt Kaptajn Rathlew fik Be
faling til at dække Tilbagetoget. Svenskerne angreb dem, men blev

l) I . S. Juli A 1678. 456. 2) Niels Juels Krigsraadsprotokol.
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slaaede tilbage. Stuart havde imidlertid uafbrudt fortsat Tilbage·
gangen og forcel'et Marchen, saa at han, Oberstlejtnant Levetzow
og Major Herhst næsten flygtende naaede Baadene med Hovedstyrken.
Major Gersdorf blev derved ladet i Stikken, men han kastede sig ind
i en Skov, og gennem den lykkedes det ham at frelse en 'Del af
Styrken.

Niels Juel, der var højlig opbragt over, hvad dm' val' sket,
afholdt den 31. Juli et Krigsraad, del' udtalte, at »eftersom den sidste
Carlshamnaction saa meget skammelig er afløben, og vore Folk for
en stor Del, som det synes formedelst Kleinmodighed og ond Conduite,
Hans Majestæts Vaaben stal' disreputation hal' foraarsaget c , val' del'
kun et at gØl'e, og det val' at indlede stnnng Undersøgelse for at faa
de Skyldige straffet.") Det skete ogsaa . Resultatet blev, at Oberst
Stuart og Major Herhst dømtes til Kassation, Oberstlejtnant Levotzow
fik samme Dom, men blev henaadet, og 2 Søofficerer straffedes meget
strrengt.

Dermed blev alle Lnndgangsfor-etagendcr opgivne.
Medens dette skete, havde Generalkvarter-mester lIolfmann og

Claus Hess foretaget en Rekognoscering. De vendte tilbage den 24.
Juli, og, efter at de havde afgivet Melding, sammenkaldtes et Krigs.
raad, del' fik Meddelelse om Resultaterne. IIoffmann havde rekogno
sceret Vejen fra Ørmestad til Bøckeboda, og Claus Hess dens Fort
sættelse over Ovesholm, Or-mutofta og Mansdala, men personlig val'
han kun riaaet til Ormatofta. Vejen til Bøckeboda var god, om den
end trængte til nogen Istandsættelse. Del-fra val' en god Kørevej til
Ormatofta, som Iortsattes til Mansclaia . Efter-at disse Oplysninger
VaJ' givne, blev del' spurgt Krigst-aadet: »Hvad bør del' gøres P«

Herman Mejer mente, at kunde man med Sikkerhed marchere
denne Vej, fik man bedre Midler til at komme til Fjenden, som
derved blev tvungen til at skyde sig noget til Siden og holde sig
mere defensivt end offensivt. Derfor raadede han til, at Hæren i
al Hemmelighed skulde drage derhen for at divertere Fjenden. Be
sætningen i Møllerød maatte beordres til at støde til Hæren ad en
anden Vej, ligesom Provianten maatte føres ad en anden Vej. Naar
Hæren havde taget Stilling, maaUe man tage sine Forholdsregler
il l'oiel og søge at give Flaaden og Christianstad Underretning.

Hertugen af Croy udtalte, at kunde man komme frem ad Vejen,
uden at Fjenden kunde angr-ibe i Flanken, burde man følge den,
naar kun ogsaa Provianten kunde føres efter.

l) Niels Juels Krigsrundsprotokol,
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Meerheim erklærede, at hvis der blot kunde marcheres med
Eskadronsfront, burde man bryde op samme Nat, give Besætningen
i Møllerød Befaling til at støde til, sende Kroaterne til Helsingborg
og fuldstændig ruinere Møllerød.

St. Paul foretrak at angr-ibe Højderne fremfor at foretage denne
Marche, thi Fjenden maatte enten ikke forstaa sig paa noget eller
være fejg, hvis han lod os gaa forbi.

Wedell gav nu endelig det Svar, som, skønt det ikke hjalp,
burde 'have været givet for længe siden, idet han paapegede, hvor
Kommandoen og del-for ogsaa Ansvaret laa, idet han udtalte: »Jeg,
som er en Auxiliærofficer, der er sendt herind, og som er pligtig til at
hjælpe til at fremme det almindelige Væsen, venter Deres Majestæts
allernaadigste Befaling, som jeg da skal vide allerlydigst at efterkomme.e

Arenstorff, som derefter fik Ordet, erklærede: »Da det er be
sluttet at slaas, saa er dette den bedste Vej, hvis ikke Fjenden tager
Stilling før os. Vi kan ikke staa del' mere end 1 Dag for Fjenden.
Tager Fjenden Stilling før os, som han har gjort her, vil det gaa
haardt ud over Tropperne, føl' de kommer ud, og man kan ikke
komme tilbage ad denne Vej.e

Hahn fandt, at da det efter Generalernes Mening var den bedste
Vej, og man til Dato havde villet befri Christianstad eller gaa mod
Fjenden, burde man rykke frem ad Vejen jo før desto hellere.

Under Krigsraadet var General Rantzau og Rigsadmiral Bjelke
komne til, og de fik Befaling til ogsaa at udtale sig.

Rantzau svarede, at da man havde besluttet at ville slaas, og
Vejen var, saaledes at vi, naar vi kom gennem Skoven, kunde
komme til Fjenden i Slagorden, burde Hæren følge Vejen .

Bjelke udtalte: »Paa denne tredie Vej skal, ifølge Beretninger-ne,
Flanken ' være temmelig dækket, og da Brødet altid kan komme til
os til bestemt Tid, holder jeg det for del bedste Middel at marchere.e ")

Resultatet blev, at Kongen bestemte, at Hæren skulde bryde
op den næste Morgen for at følge den nævnte Vej. Men, da han
havde sovet paa Beslutningen, fik han Betænkeligheder og sammen
kaldte derfor et Krigsraad den 25. Juli om Formiddagen »for at
delibere Vanskelighederne ved den tredie Vej«. Disse angaves at
bestaa i, at man efter at have passeret Vejen, maatte dele sig foran
Væ, inden man kom til Fjenden j nogle Eskadroner maatte gaa
igennem denne By. Til Højre for den var der en Mose og en
Dæmning, der strakte sIg til Aasum. Hæren havde ingen Fourage

l) I. S. Juli A 1678. 456.
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paa denne Vej, og Løjtnant Peder Stensøn havde erklæret, at man
kunde ikke marchere en front gennem Væ Aa, fordi den havde
Tørvebund.«

Efter at disse Oplysninger var givne, udtalte Herman Mejer, al
da man ikke fandt nogen Fordel ved al komme til Fjenden ad denne
Vej og løb store Farer med Hensyn til Bi-ødet og Kommunikationerne,
hold l han det rigtigst at sikre sig Redalllen og Bakkerne (ved Skep
parsløf) og søge at tage dem,

.1. Bulow indskrænkede sig til al er-klære, at man ikke kunde
rykke frem en front over Væ Aa.

Hertugen af Croy fandt, at, du man skuld e defilere over Aaen,
var det et stort Vovestykke al. angr-ibe Fjenden, da hun stod i Stilling.
Desuden val' Brødkommunikationen afsknaren.

Meerheim frarandede at rykke frem ad Vejen, fordi man ikke

kunde marchere i Slagorden og hverken havde Fourage eller Bl'OI!.
St. Paul foretrak nt angi-ibe Højderne (ved Skepparslef) fremfor

al. rykke fi-etu ad den omtalte Vej.
Wedell bemærkede, at han som Fremmed ikke kendte 1"01'

holdene, men, da det val' bleven sagl, al man ikke kunde komme
til Fjenden ad denne Vej en front, ligesom man var afskaaren fra

Brødet, a nsaa han det tjenligt af forsøge, om man kunde komme
til Fjenden derfra, hvor man stod ('J: rykke mod Skepparsløf') og
gøre ham Afbræk.

Arenstorff mindede om, at det foregaaende Aar kunde man paa
Grund af Bunden i den Bæk, del ' flyder gennem Væ, ikke komme
over en front og forfølge Fjenden, men havde maattet defilere. Da

hertil kom, at der vilde opstaa Mangel paa Brød og Græs, og Fjenden
let kunde »am usere os« nogle Dage Iora n Passel, fandt hun det ikke
forsvai-ligt al gaa derhen. Man bu rdc der-for isrer u-agte efter, at

man »he!'fl'a «, saa meget som muligt og saaledes som det kunde ske
efter Kr-igsbrug, foruroligede Fjenden.

Hahn holdt det ikke for raadeligt at foretage Marchen, da Vejen
beskreves paa en saadan Maade, at man fra den ikke strax kunde
komme til Fjenden, og det desuden vilde falde vanskeligt at faa
Bl'od og Græs. l )

Den pautænkte Fremrykning blev opgiven, men del' blev ikke

tagen nogen anden Beslutning. I Løbet af Dagen synes man at
have faael Efterretninger, thi om Eftermiddagen blev del' sammen
kaldt et nyt Krigsraad, del' skulde besvare Spørgsmaalet:

') L S. Juli A. 1678. 456.
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»Nu, da man har set, at Fjenden har trukket en Linje og
retrancheret sig, spOl'ges, hvad skal del' gøres P~

Herman Mejer var af den Mening, at da Fjenden dækkede
hegge Fløje med Redouter og holdt Terrænet besat fra Lilla til Væ
samt Skepparsløf, kunde man ikke komme til ham fra den Side.
Der var til Dato gennem alle Rekognosceringer og Efterretninger
ikke fundet en Vej eller et Sted, hvorfra man under lige end sige
fordelagtigere Vilkaar kunde angribe Fjenden . Hvilken Vej man
end maatle finde, vilde Fjenden stille sig saaledes defensivt, at han
.hlev staaende i sine Fordele og sine Retranchernenter. Desuagtet
kunde kan ikke Iorlade Fjenden, men maatte trække Krigen i Lang
drag. Man burde derfor søge at bemægtige sig Højderne (ved Skep
parsløf) ved et Angreb paa den venstr-e Fløj, hvor man kunde komme
til dem, og ved smaa Partier, Snaphaner og vore Skibe vanskelig
gøre Fjenden Tilførslen af Levnetsmidler. Desuden maatte man søge
at give Guvernør v. d. Osten Efterretning, sende et Parti frem til
Køping (1~ Mil S. fol' Christianstad) for at rekognoscere, og ved
Alarmering og Inkommodering af Brød og Fourage divertere Fjenden,
indtil Tiden muliggjorde andre Forholdsregler.

Rentemester v. Støcken, der var ankommen til Hovedkvarteret,
deltog i Krigsraadet, og han saavelsorn Generalmajor .1. Bulow slut
tede sig til Mejer.

Hertugen af Croy mente, at, da Brødforsyningen val' sikret,
burde man blive staaende og alarmere Fjenden med Partier,

Meerheim sluttede sig lil' de foregaaende Udtalelser.
Bjelke erklærede: " Da der endnu er Tvivl om, hvorvidt man

ved herfra at gaa frem til Højre kan komme Fjenden til Livs, bliver
jeg ved min igaar afgivne Erklæring, at man bør forsøge det e.

Rantzau mente, al man burde blive staaende, til man fandt paa
bedre Raad.

St. Paul vilde, at man samme Nat skulde rekognoscere de 2
Redouter, Fjenden havde anlagt paa Højderne (ved Skepparsløf) for
at se, i hvad Stand de var. Viste det sig ugørligt at angribe dem,
burde man blive staaende og detachere for at alarmere Fjenden, hvis
<let var muligt.

Wedell udtalte: "Min underdanige Mening er: Da man nu har
rekognosceret alle Ender og Kanter, hvor man med Furdel kan
komme til Fjenden, og ikke har fundet noget, hvori man kunde an
gribe med Fordel, og, da det nu berettes, at man bedst skal kunne
komme i Flanken paa Fjenden, saa holder jeg det tjenligt at General
major Meerheim endnu ina t sendes derhen med en 300 Heste gen-
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nem Lavningen til Højre for at hente Efterretninger. Er Stedet godt,
saa al Hæren ikke er nødt til at defilere i Fjendens Paasyn, og man
ikke kommer til at mangle Brød, bør Hæren rykke herfra derhen
imorgen for at angribe de vive force« ,

Arenstorff : »Da man ikke kan komme til Fjenden herfra, maa

man blive staaende her og gøre, hvad der er muligt for al rekogno
scere og angribe Højderne samt sende Bud til Christianstad. Des 
uden maa man gøre Fjenden saa megen Ulejlighed, at han ikke tør

angribe Christianstad og heller ikke saa snart kan undsætte Bohus«.
Hahn erklærede, at, da man fra Begyndelsen havde besluttet

ikke at ville angribe Fjenden med desavanlage, og der til Dato ikke
havde vist sig nogen Vej, men Fjenden stod i sin Fordel, maatte vi
blive ståaende og give Gyldenløve Tid til Bohus Besættelse 1).

Resultatet af Krigsraadet blev, at Ilteren foreløbig skulde blive
slaaende. Deeuden lod Kongen udfærdige 2 ligolyrlende Skrivelser
til Generalmajor v. d. Osten, hvori han fik Befaling til al overgive
Ch ristia nstad , hvis han kunde faa en ærefuld Akkord. 2 Sendebud

afgik, og det lykkedes det ene af dem, der bar Skrivelsen i en Knap,

at naa ind i Fæstningen.
Den 26 . Juli sammenkaldte Kongen Obersterne om Formid

dagen KJ. 10 fol' at høre deres Mening om, paa hvad Maade man

kunde angribe Fjenden, samt om Muligheder-ne fol' et saadant Angreb.
De mynsterske Oberster mente, at man ikke kunde angribe

Fjenden en front, men maatte nøjes med kun at udvikle Halvdelen
af Hæren i Slagorden, og at man vilde løbe Fare for, at Fjendens

venstre Fløj vilde angribe os bagfra.
De danske Oberster mente, at, da vi ikke kunde gøre Fjenden

noget paa Højderne, maatte Angrebet føres mod Midten. Fremryk

ningen maatte ske paa Sletten, og det var vanskeligt at komme frem
for højre Fløj, fordi Terrænet var noget snævert. Man maatte først
søge at indtage Fjendens fremskudte Post paa Højderne, hvilket ikke

kunde ske uden Tab, og naar det var sket, vilde vi staa foran Fjen

den, der stod i fuld Slagorden 2).
Fraregnet, at der blev udsendt Fourageringskommandoer, blev

Hæren nu staaende uden at røre sig til den 30. Juli. Saa sammen

kaldte Kongen paany et Krigsraad og spurgte det: »Hvorledes kan
man bedst inkommodere Fjenden og begynde paa noget, for at man
ikke skal ligge saa stille og forgæves, og paa hvad Maade be

gynde det?«

l) og ') I. S. Juli A 11)78. 436.
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Mejer vilde, at man samme Dag skulde forsøge paa Fouragering,
Kampering og »Eskamoucher-inge samt understøtte saadanne Fore
tagender.

J. Bulow, Rantzau og Hertugen af Croy var af samme Mening.
Den sidstnævnte foreslog dog tillige, at man skulde gøre et Forsøg
paa at erobre Fjendens Redoute paa Skepparsløfs Højdernes venstre
Fløj.

Meerheim vilde sende 300 Heste til Passet, lade vort Fodfolk
passe paa Skanserne, for at der ikke skulde overgaa os en ny Skam,
samt fouragere med et Par tusinde Heste paa et Sted, hvor Fjenden
fouragerede.

Bjelke mente, at man maatte kunne komme Fjendens Fouragerer
til Livs, men Vejen, ad hvilken det skulde ske, henstillede han til
dem, der havde rekognosceret.

St. Paul vilde slaa 3 Broer over Helge Aa og bag hver Bro
anlægge en Redoute for at være Herre over Passagen. Ved Hjælp
deraf skulde man forstyrre Fjendens Fouragerer og alarmere ham
hver Nat.

Wedell sluttede sig til Meerheim, hvis Vejen var saadan, at man
kunde komme til. Hvad der blev tilbage i Lejren, maatte staa kamp
beredt mod Skepparsløf.

Arenstorff: >Man kan ikke komme Fjenden til Livs uden ved
at anfalde hans Lejr eller forurolige ham ved Fourageringer, fordi
Fjenden ikke vil bryde sig om andet. Af begge disse 2 Maader er
den med Fourageringer den letteste, Man skal føre Partier mod
Fjendens Lejr og fra denne Side agere med Hovedstyrken mod Fjen
dens Broer. Jo større Partierne gøres, jo lettere kan Sagen udføres.
De, som fører Partierne udenom Fjendens Lejr, maa rykke skjult
frem. Vor Lejrs højre Fløj maa nøje observeres. En tredie Maade
er, at man skal fægte med Fjendens Fouragører og slaas derorn e ,

Hahn erklærede, at naar Valget stod mellem at undsætte Chri
stianstad, angribe Fjendens Lejr eller angribe Fjendens Fouragerer,
foretrak han det sidste. Blev man staaende længere ved Ønnestad,
fordærvede man Hæren 1).

Da Krigsraadet var sluttet, fandt Kongen sig >paa Grund af de
daglige Ærgrelser, General Arenstorff skaffede ham«, »foranlediget til
at forlade Hæren og begive sig til Kjøbenhavn, da man dog ikke
vilde foretage noget hovedsageligte. Saaledes hedder det i en Memorial,
der senere vil blive gengiven. Men Sandheden er den, at Kongen

l) I. S. Juli A 1678. 456.



ikke vilde overvære Katastrofen ved Christianstad, der kunde ventes
hver Dag. Kongen efterlod Generalauditør Mejer, for at han skulde
sende ham Beretninger fra Hæren.

Forinden Kongen afrejste, gav han en Instrux. Desværre
kendes dennes Ordlyd ikke. Men, da alle de Befalinger, han efter
Afrejsen sendte Hæren, var stilede til Arenstorff og Wedell , og, da
de Indberetninger, der afsendtes fra Hæren, var underskrevne af dem
begge, maa det ved Instruxen være bleven bestemt, at Arenstorff
skulde kommandere de danske og Wedel! de fremmede Tropper. Der
var saaledes ingen, der førte den samlede Kommando over Hæren,
men denne Mangel skulde erstattes ved Afholdelsen af Krigsraad.
Det fremgaar nemlig af den Sag, der senere blev rejst mod Arenstorff,
at Instruxen paabød, at der skulde holdes Krigsrand og handles,
saaledes som Krigsraadets Flertal bestemte. Derved bliver det for
staaeligt, at var der hidtil intet sket, saa fandt man endnu mindre
Grund til at foretage noget efter Kongens Afrejse.

Christianstad var saaledes overladt til sin egen Skæbne.
Strax, efter al den danske Hær var kommen til Ønnestad, gav

den dansk Løsen for derved at underrette General v. d. Osten om,
at den var i Nærheden.

Man vil kunne forstaa den Glæde, hvormed Besælningen i
Christianstad hørte denne Skydning. Den var bragt til det Yderste.
I de sidste 2 Maaneder havde den af Dr-ikkevarer kun haft Vand,
Dg Brødrationen var bestandig bleven formindsket. Forraadene var
slupne op, og der var kun faa Slagtedyr tilbage. Men for en Stud
betaltes 130 Rigsdaler, for en Ko 120 Rigsdaler og for et Pund
l Iestekød 8 Skilling. Smør kostede 3 Rigsdaler Pundet. Besætningen
og den langt overvejende Del af Befolkningen maalte derfor nøjes
med Hunde- og Kattekød. Desuagtet bar Besætningen Lidelserne
med en exempel løs Taalmodighed, skønt. Sygdom og Dødelighed efter
haanden gjorde en saa rig Høst blandt Besætningen, at den fra i
Oktober at tælle 260(1 Mand i Juli 1678 var gaaet ned til henved
1000 Mand.

Saaledes var Vilkaarene, da man hor-te det danske Løsen fra
Ønnestad, og derfor jublede man ved Tanken om, at Befrielsens
Time var nær. Men Dagene gik; forgæves lyttede man efter Kanon
tordenen, der skulde bebude det Slag, som maatte slaaes for at drive
Svenskerne tilbage. Thi, at en dansk Hær, der stod ved Ønnestad,
vilde være et taust Vidne til, at Christianstad som Tak for sin helte
modige Udholdenhed kom til al bukke under, det var der ingen af
Besætningen eller Befolkningen, der tænkte sig Muligheden af.
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Hver Morgen lød det danske Løsen fra Ønnestad, og det blev
ibesvaret fra Christianstad. Men der kom ingen Hjælp. Paa den
Maade naaede man den 1. August. Men nu var Tilstanden i Fæst
ningen saaledes, at v. d. Osten ikke kunde vente længere; han maatte
benytte Kongens Skrivelse og søge Forhandling med Fjenden . Han
slap dog for at gøre det første Skridt.

Den 31. Juli fik Carl XI Efterretning om, at Bohus var bleven
undsat. Kunde han nu faa Christianstad til at overgive sig, havde
han frie Hænder. Men dette var tillige en Nødvendighed, thi den
svenske Hær led under Brødrnangel, og, hvis det ikke lykkedes i
Løbet af en Uges Tid at komme i Besiddelse af Fæstningen, maatte
Blokeringen opgives paa Grund af nævnte Mangel l). Den 1. August
meddelte derfor Feltmarskal Ascheberg Guvernøren i Christianstad,
.at han kunde opnaa en hæderlig Overenskomst, naar han i Tide be
sluttede sig til at forhandle derom. Guvernøren svarede med en An
modning om, at en svensk Officer maatte blive sendt til Christianslad
for at forhandle om Overgivelsen. Som Følge heraf indtraf den
svenske Oberst Axel Wachtrneister. Endnu synes v. d. Osten dog at
have haabet paa, at den danske Hær vilde rykke frem, thi han trak
Forhandlingerne ud, saa at Overenskomsten først blev underskreven
den 4. August. Besætningen fik fri Afmarche med alle Ærestegn,
hele Bagagen, 3 Kanoner, 1 Morter, 1 Artillerivogn og 1 Kærre
-samt Ammunition saavel til Mandskabet som til Skytset og Levnets
midler for 4 Dage. Den skulde af Svenskerne konvojeres til Hel
singborg.

Svenskerne havde dermed vist Besætningen den Anerkendelse,
·den fortjente, for sin Troskab og Udholdenhed. Men dermed traadte
den Ynkelighed, hvormed den danske Hær var optraadt, saa meget
stærkere frem.

Den 5. August om Morgenen afmarcherede Besætningen; den
talte endnu: Fodfolk 543, Dragoner 324, Ryttere 122 og Artillerister
.39, ialt 1028 Hoveder.

Forholdene førte det med sig, at den istedenfor at blive kon
-vojeret til Helsingborg bragtes til Landskrona. Herfra sendtes den
til Kjøbenhavn, og, skønt den sikkert har trængt til Hvile for atter
.at komme til Kræfter, blev den, efter at være reorganiseret, den 23.
August sendt ombord paa Niels Juels Flaade for at benyttes som
Landgangstropper.

Fra Øn nestad var der saavel den 3. som den 4. August - sidst-

') Carlson 587.

N P. Jensen: Den skaanske Krig. 25
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nævnte Dag baade Morgen og Aften - bleven skudt dansk Løsen;
uden at det blev besvaret fra Christianslad. Den 5. om Morgenen
blev Løsnet atter givet. Denne Gang blev det vel besvaret, men paa
en Maade, der stred mod den hemmelige Aftale, der var truffen med
v. d. Osten. Man begyndte derfor at ane Uraad.

Om Tilstanden ved Hæren fik Kongen sladig Kundskab gen
nem Generalauditør Mejers Indberetninger. Den 2. August skrev
han: »Her i Lejren er alt saa stille som Døden . Alle Tanker om,
hvad der burde gøres, falder bort, og, d'a General Arenstorff ikke
fuldstændig har Legemets Sundhed og Sindets Ligevægt, lider Førin
gen, og holdes der daglig 2 Gange Krigsraad, men foretages intet.
Det er nødvendigt, at Deres Majestæt lader Voldene ved Helsingborg
istandsætte af 1000 sjællandske Bønder-e l).

Arenstorff og Wedell indberettede i Forening den 3. Augusl, al
en pastænkt Expedition mod Torsebro var bleven opgiven, fordi den
var vanskelig al sætte i Værk. Det tilføjedes, al man havde faael
Forbindelse msd Flaaden.

Mejers Indberetning af samme Dag gik ud paa, al Brødet var
skimlet, saa at man havde maattel kassere 2 Dages Rationer og kun
havde kunnet forpleje for samme Dag. Hæren havde hverken Salt
eller Kød, og derfor var del nødvendigt, at den gik tilbage. Der var
en Mængde Syge, og Rytteriet manglede ~ af Styrken, hvilkel maalte·
tilskrives mangelfuld Mønstring forinden Felttoget. Hans Misfor
nøjelse, der hidtil havde været rettet mod Arenslorff, vendte sig i
denne Indberetning mod Wedell, om hvem det hed, at han ikke
kendte noget til Landel, og at han ofte udtalte i Krigsraadet, at han
var en biskoppelig mynstersk auxiliær Officer, men, hvad der be
faledes af Kongen, vilde han udføre 2).

Den 4. August rygtedes det ved Hæren, at Christianstad havde
dagtinget. Mejer meddelte slrax Kongen dette Rygte og udtalte til
lige om Arenslorff: »General Arenstorff begynder nu ikke al sige
sin Mening i Raadet og indskrænker sig til al lade Flertallets Stem
mer, ifølge Instruxen, indføre i ProlokolIen c 3).

Som Følge af det nævnte Rygle blev der den 5. Augusl sammen
kaldt et Krigsraad. Man havde, som omtalt, samme Morgen faael
urigtigt Svar fra Christianstad paa det danske Løsen, og et udsendt
Strejfparti havde fangel 2 Svenskere, del" fortalte, at Chrislianstad
havde dagtinget. Krigsraadet blev derfor spurgt om, hvorvidt Efter-

') og~) I. S. August 1678. Relationer fra Hæren. 13.
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retningerne var tilstrækkelige til at sætte Hæren i Bevægelse, eller
om man skulde afvente yderligere Efterretninger.

Herman Mejer vilde, at man samme Dag skulde udsende flere
Partier for at faa mere Kundskab. Fik man ikke mere at vide, og
Generalerne ikke fandt Midler til at gøre Fanger, maalle Hæren
bryde op dels af Hensyn til Manglen paa Brød og Usikkerheden,
samt fordi de svenske Tropper (der havde været anvendt mod Bohus)
var komne tilbage fra Halland 1), men tillige fordi vore Rytterofficerer
ikke havde konserveret deres Undergivne i dygtig Stand, og det kunde
befrygtes, at de ganske kom ud af Positur, Ramt at deres Heste gik
til Grunde. Man kunde derfor .iaften give Løsen og imorgen tage
Beslutning, men alt maatte forberedes tif Afmarchen, eftersom Rygtet
(om Christiansstads Overgivelse) idag vilde være i Helsingborg.

J. Bulow fandt, at da Christianstad 3 Gange ikke havde svaret
paa Løsnet, og Fangerne saavelsom Overløberne enstemmig udtalte,
at Christianstad var i Svenskernes Hænder, var det ikke tilraadeligt
at lade Hæren blive staaende. Det var vanskeligt at faa Fourage,
og man maatte finde Midler til bedre at bevare og opretholde Hæren.

Hertugen af CI'OY saavelsorn Rigsadmiral Bjelke vilde blive
staaende Dagen over. St. Paul var af samme Mening.

Wedell udtalte, at, da Krigsfangerne og Overløberne ikke selv
havde set Svenskerne marchere ind i Christianstad. burde man
blive staaende Dagen over, saa meget mere som denne næsten var
til Ende, for at faa yderligere Efterretninger. Fik man at vide, at
Fæstningen havde overgivet sig, burde man afmarchere Natten til
den 6. KI. 3 til Møllerød. Bagagen og de svære Kanoner burde
sendes tilbage samme Aften.

Arenstorff sluttede med at erklære : »Da de fleste Stemmer gaar
ud paa at blive staaende idag for at faa nogen Efterretning, slutter
jeg mig dertil i Overensstemmelse med min Instruxe ,

Meerheim, der først kom til nu, udtalte sig for, at man burde
blive staaende Dagen over 2).

Efter at Krigsraadet var sluttet, indtraf en Skrivelse fra Kon
gen af 3. August, hvori der blev spurgt, hvor Hæren kunde tage en
Stilling, saaledes at den kunde observere Fjenden og dække Helsing
borg sam t Landskrona 3). Det blev derfor tilføjet i Krigsraads
protokollen: «Derpaa er fundet for godt at stille sig bag Ekebro,
observere Fjenden med Poster og derpaa først sætte sig mellem Lands-

1) Derom vidste Mejer intet, og, hvad han meddelte, var urigtigt.
') I . S. Juli A 1678. 456. li) I . S. August D . 1678. 27.
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krona og Helsingborg. Kommer Fjenden med slørre Styrke, da Fod
folkel saml 3 Ryllerregimenler, og et Dragonregiment til Helsingborg,
Reslen ti] Landskrona e. Denne Tilføjelse blev underskreven af Mejer,
Hertugen af Croy, Bjelke, Sl. Paul og Arenslorff.

c. Tilbagetoget til Helsingborg.
Den 6. August brød den danske lIær op og marcherede til

Møllerød, hvor den blev staaende den følgende Dag, og hvor General
major Lehndorff stødte til.

Carl XI fik strax Efterretning om den danske Hærs Opbrud og
beordrede Oberst Welling til at forfølge med 400 Ryttere. Det forte
til et Sammenslød med den danske Arrieregarde, der tvang "Velling
til at gaa tilbage.

Da Christian V forlod Hæren, var han ikke i fjernesle Tvivl
om, hvad der maatle komme. Derfor havde han allerede den 29.
Juli udsledt en skriftlig Befaling om, at Lund, Laholrn, Knulstorp,
Eriksholm og Rosendal skulde strax afbrændes af Besætningerne i
Helsingborg og Landskrona, thi, hed det i Befalingen, »naar vi gaar
tilbage med Hæren, lader det sig ikke gøre« l). Den 30. Juli af
brændtes Skepparsløf og Færsløf', uagtet - siger Carl XI's Hofpræst
Speegel - det i de Dage var en saadan Hede, at man vel havde
kunnet hjælpe sig uden en saadan stor Ildebrand«. Ved Kongens
Afrejse fik Arenstorff ydel'ligere Befaling til Afbrænding, og for at
fremme Ruineringen af Skaane samt for samtidig at give en Grund
for sin pludselige Afrejse, sendte Kongen den 4. August Arenstorff
følgende Reskript til Bekendtgørelse: »Saasom Kongen er rejst til
Helsingør for at afvente det norske Folk og med det at agere i
Skaane, erindres alle tro Undersaatter i Gønge om som hidtil at op'
fylde deres Pligter mod Kongen og at forfølge Fjenden, Der loves
dem til Gengæld Frihed for alle Paalæg paa deres Personer og Gaarde,
og Kongen giver dem fri Ind- og Udgang i Landskrona og Helsing
borg, saalænge Krigen varer, og Friskylterne ('J: Snaphanerne) skal
om Vinteren have frit Ophold i disse Fæstninger. Vil Befolkningen
gaa til Sjælland med Gods og Formue, skal det staa den frit, og
den skal have fri Overfart.e 2).

Den Appel, der her rettedes til Snaphanerne, fandt villige Øren,
og nu tog de i Forening med de danske Tropper fat paa at lægge

') I. S. Juli F . 1678. 41. 2) I . S. August F. 1678. 44.
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Landet fuldstændigt øde. Naar Befolkningens Forbitrelse herover og
navnlig over Ildebrandene vendte sig mod Fr. Arenstorff, saa er dette
med Urette, thi. som det vil ses af Kongens Skrivelser, var det Ken
gen, der gav Befalingerne, som Arenstorff var nødt til at udføre.
Men den virkeligt Skyldige var Herman Mejer, og han havde beo
standig Kongens øre.

Den 8. August marcherede Hæren fra Møl lerød, der ved Af·
marchen blev stukken i Brand, til Riseberga. Her blev der den 9.
tilstillet Generalmajor J. Bulow følgende Befaling: ) I Kongens Navn
og efter hans Befaling beordres Generalmajor Bulow til ved Fri
skytternes Hjælp at sætte Ild paa og opbrænde Ystad, Trælleborg.
Cimbrishamn og Skanør samt de Frugter og den Fourage, som findes
der omkring. Ligeledes skal Baade og Fartøjer ru ineres e, Det blev
endvidere befalet at afbrænde Svanholm, Ons Kloster, Sæfwede og
Kviholm, og Ritmester Lindroth udsendtes samme Dag for at ruinere
og afbrænde Rønneholm, Hassiebro, Forestad og Djupedal samt an
tænde alle Vind- og Vandmøller, han stødte paa l).

Generalmajor Bulow afmarcherede med 2000 Heste ad Vejen til
Malmø og naaede den 11. August Lund. Da Besætningen i Lands
krona ikke havde kunnet efterkomme Befalingen om denne Bys Af·
brænding. blev den besørget af Bulow. 163 Gaarde blev nedbrændte,
saa at der kun var 140 tilbage, og det var kun med den største
Vanskelighed, at det lykkedes at redde Domkirken Desuden af
brændtes Laholm, Knutstorp. Eriksholm, Rønneholm, Flynge, Onsby,
Hørby og Hakeberga. Bulow havde samtidig ladet megen Fourage
afbrænde, samt sørget for, at alle de Stude og Køer, der kom inden
for hans Rækkeevne, blev drevne til Landskrona. Mere kunde han
ikke overkomme, og derfor vendte han tilbage til Hæren.

Den sidste Indberetning, Arenstorff og Wedell indsendte i FOl"
ening, var af 9. August. Den gik ud paa , at Hæren val' i Riseberga,
hvor den agtede at blive staaende. Den havde Fourage for 3 Dage,
men Bønderne vilde intet udlevere hverken med det Gode eller efter
Udskrivning. Hæren kunde ikke indlade sig paa Detacheringer, før
General Bulow vendte tilbage.

Men, da denne Indberetning afsendtes, var Arenstorff en falden
Storhed.

Kongen, der den 3. August var kommen til Kjøbenhavn, begav
sig derfra til Kronborg, og herfra udfærdigede han den 7. August
en Befaling, efter hvilken General Arenstorff og Generalløjtnant St.

I) I. S. August F 1678. 42 og 43.
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Paul skulde' begive sig til Helsingør, og Generalløjtnant Wedell skulde
tage Kommandoen over Hæren. Denne Befaling indtraf i Riseberga
den 9. August.

Herman Mejer, der havde fortsat sine Meddelelser til Kongen,
afsendte netop samme Dag en Skrivelse, hvori St. Paul fik følgende
Skudsmaal: sGeneral St. Paul er uduelig til at kommandere, fordi
han ikke forstaar Sproget, ikke kender Landet, og fordi han, paa
Grund af Alder, mangler Kræfter-s. Mejer anbefalede ham derfor til
Ansættelse som Fæstningsguvernør. En anden Officer, Generaladju
tant Haye, der heller ikke var Mejer tilpas, fik i samme Skrivelse
følgende Omtale: »Generaladjutant Haye er ikke agtet ved Hæren
og træder for skrapt op; han kan undværes« 1).

Efter at Overkommandoen over Hæren var bleven betroet til
General Wedell, skrev Mejer den 10. August til Kongen, at han vel
ikke tvivlede om, at Wedell vilde vise Iver og Konduite i Kongens
Tjeneste, men at del' i Hæren var meget delte Meninger om ham.
I samme Skrivelse klagede Mejer over Rytteriets Tilstand. Schildsrs,
Miinchhausens og B. Arenstorffs Regimenter var, efter hans For
mening, i en saadan Tilstand, at de fleste Officerer fortjente at kas
seres 2). Om han havde Ret med Hensyn til de to førstnævnte maa
staa hen , men efter alt, hvad der foreligger, gjorde han Oberst B.
Arenstorff Uret, maaske fordi han var en Broder til Generalen .

Den 12. August marcherede Wedell med Hæren til Sønnarsløf,
hvorfra han den 15, fortsatte Vejen til Ekebro. Her vilde han blive
staaende, udsende Strøjfpartier og afvente Ankomsten af Forstærk
ningerne fra Norge for derpaa at benytte Ekebro som Udgangspunkt
for en offensiv Bevægelse.

Carl XI havde imidlertid besluttet at rykke frem, ikke for at
angribe, thi dertil følte han sig ikke stærk nok, men for at observere,
indtil han blev forstærket fra den Hær, der havde kæmpet med
Gyldenløve. Den 12. August afmarcherede Kongen over Vram og
Hørby til Gudmunstorp, hvor han ankom den 14. August. Her vilde
han afvente Forstærkningernes Ankomst.

Den 16. August indtraf Christian V ved Hæren i dens Hoved
kvarter paa Rosendal. Her fik han Efterretning om, at den svenske
Hær stod i Egnen ved Skarhult med en Styrke paa 11 Batailloner
og 28 Eskadroner. Den 19. foretog Kongen ledsaget af Ilerman
Mejer en Udflugt til Helsingborg, men vendte den følgende Dag til
bage til Rosendal. Den 21. August inspicerede Kongen, fulgt af

I) Relationer fra Hæren. 13. ~) I. S. August A 1678. 6.
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Generalerne, Forskansningerne ved Helsingborg, og derefter befalede
han, at Hæren skulde trække sig tilbage til denne Fæstning. Det
var atter Herman Mejer, der havde sat sin Mening igennem. Han
vilde have Hæren til Helsingborg, hvorimod Wedell vilde blive
staaende ved Ekebro for at optage Kampen. Den 22. rejste Kongen
til Kjøbenhavn, og den følgende Dag indtraf Hæren ved Helsingborg.
Mejer kunde ikke skjule sin Glæde over at have sejret. Thi den 23.
skrev han til Kongen: »1 hele dette Felttog er' der intet, der har
været General Wedell mere imod, end Opbrudet fra Ekebro, fordi
han endnu vilde holde Kampagnen; men han maatte lystre Ordren c l).

Paa delle Tidspunkt modtog Carl XI Forstærkningerne, saa at
'hans Hær gik op til 14 Batailloner og 47 Eskadroner med en Styrke
af 10-12,000 Mand. Han brød derfor op for at angribe den danske
Hær og naaede den 26. August Norrhvidinge. Men her erfarede han,
.at Fjenden var gaaet tilbage til Helsingborg, og derfor lod han Hæren
slaa Lejr.

Med den danske Hærs Ankomst til Helsingborg endtes det For
.søg, der - man kan godt sige - ikke var gjort paa at undsætte
-Christianslad. Det var en Skam, der hvilede paa Hæren, og derfor
vilde Regeringen, ligesom efter Slaget ved Lund, kaste Skylden over
paa en Enkelt, der skulde bruges som Sonoffer. Valget faldt paa
-General Fr. Arenstorff 2).

I) Relationer fra Hæren. 13.
l) Se Bilag. Processen mod General Fr. Arenstorff.
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Gyldenløvefejden. 1)

Den 1. Felu-unr udstedtes Befalingen til Gyldenløve angaaeutle
Operationerne, Hall skulde med en dansk-norsk Il ær paa henvCll13,OOO
Mand saa tidligt som muligt rykke ind i Elfsborgs Lehn for enten
at angribe Geteborg eller Bohus eller ogsaa inkommodere og ruinere
de svenske Provinser, Derved ventede man, at han vilde trække
Carl XI.s Ilovedstyrko paa sig, saa aL Cln-istianstad blev befriet.
At disse Forventninger ikke gik i Opfyldelse, er omtalt.

I de foregaaende Krigssar val' del' bestandig klagel over Mangler
ved den norske Hæl', men dcnne Gang val' Tilstanden en anden;
thi den 7. Januar indberettede Gyldenløve, at hans Hær val' i den
bedste Stand baade i Kvalitet og Kvantitet.

I Marts var han i' Kjobenha vn, hvor hall fik ydei-ligere Instru x,
og den 6, April afrejste han, lodsaget af Generalmajor Duncan, del'
den 31. Januar val' beordret til Tjeneste ved den norske HWI', Eftcrat
have inspiceret Marstrand begav Gyldenløve sig til Uddeva lla, hval'
den norske Hæl' blev samlet. Den 16, April blev 2 Kompagnier
skudt frem Lil Kvistrum, den 22. fulgte Avantgarden efter og derpas
Llovedstyrken, saa at Hæren den 25, April stod ved Uddevalla. Den
talLe 10 Bataillouer og 8 Kompagnier Ryttere og Dragoner, ialL 7

8000 Mand. Gyldenløve, der havde Generalerne Duncan og Degen
feldt til Assistance, ventede nu kun paa de danske Tropper for at
begynde Operationerne.

De danske Troppet', del' stod under Kommando af General
løjtnant Giese, bestod af de •.1, jydske nationale RyLterregimenLer under

l) Gyldenløves Relation om Bohus Belejring og Ophævelse. Appendix 1678
og Stedt ; Bolrus.
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Obersterne Schwanwedel, Bibow, Styrke og Holstein, 3 Batailloner af
Dronningens Livregiment under Oberst Schulenburg, 2 Batailloner af
Prins Frederiks og Prins Christians Regimenter henholdsvis under
Obersterne Meldrum og Elnberger og 1 Bataillon af Kongens Liv
regiment under Oberstløjtnant Schultz. Artilleriet bestod af et Felt
artilleri under Major Balthasar Baden paa 10 Officerer og 216 Under
officerer og Menige og et Reserverartilleri under Oberstløjtnant Harboe
paa 13 Officerer og 140 Underofficerer og Menige. Af Belejrings
skyts overførtes fra Kjøbenhavn 8 12-Pd., 818-Pd., 10 24-Pd. Kanoner

samt 10 100-Pd., 5 75-Pd. og 5 50-Pd. Morterer. Hele Styrken
udgjorde henved 6000 Mand, Som Generalmajorer under Giese fun
gerede Levetzow af Rytteriet og Jachim Schack af Fodfolket. Oberst
Coucheron val' ledende Ingeniørofficer.

Først den 4. Maj blev de danske Tropper færdige og mønstredes
ved Aarhus. Der-pas blev de indskibede og afsejlede den 8. Maj.
Men Modvind og Storm drev Transportflaaden ned i det sydlige
Kattegat og tvang den til den 14. Maj at ty ind paa Helsingørs Rhed
i en ynkelig Forfatning. Rytteriets Heste havde lidt utroligt, og det
var ikke gaaet Officerer og Mandskab bedre. Skibene val' mere eller
mindre havarerede, Eftarat Troppernes Mangler var afhjulpne og
Skibene istandsatte, lettede Flaaden den 21. Maj, og denne Gang val'
Lejligheden saa god, at Landsætningen begyndte den 23. Maj ved
en Hen-egaard N. for Marstrand.

Paa Efterretning om, at de danske Tropper val' undervejs, val'
Gyldenløve brudt op fra Uddevalla, og hans Fortropper naaede den
20. Maj det af'brædte Kongshelle overfor Bohus, hvor del' udsøgtes
en Lejrplads. De to paafølgende Dage ankom Resten af den norske
Hær. Den 23. begyndte Arbejderne paa at tilvejebringe Faskiner og
Skansekurve, og den 25. overførtes en Del af Tropperne paa Tørrimer
flaader til Øen Hisingen. Nogle svenske Detachementer, del' stod
paa Øen, trak sig over paa den venstre Bred af Gøta Elv.

Den 27. Maj begyndte de danske Tropper at indtræffe i Lyskihlen,
og de udskibedes i Mil fra Bohus. Nogle Dage senere havde Gylden
løve hele den Styrke, der var ham underlagt, samlet. Den talte
henved 13,000 Mand, og af den gik den norske Hæl' i Lejr N. for
Kongshelle, medens det danske Korps posteredes paa I-lisingen.

Den 28. l\Iaj holdt Gyldenløve Krigsraad. Da del' ikke længere
kunde være Tale om en Overraskelse, val' alle Krigsraadets Med
lemmer enige om, at Angrebet burde rettes mod Bohus og ikke mod
Geteborg. De danske Tropper skulde dække mod et Angreb, ført fra
IIisingen, og de norske Tropper skulde udføre Belejringen. Batteri-
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bygningen skulde strax paabegyndes saavel paa Fontinbjerget. del'
ligger paa Indlandet N. for Bohus, som paa nogle dominei-ende

Højder, del' laa paa IIisingen. FOl' al tilvcj ebi -inge Forbindelsen og
fol' eventuelt at kunne komme tilbage fra Hisingen. blev del' slaaet
en Bro over' Nordre Elv ved Gullø,

Generalløjtnant Giese begyndte strax at gøre Vanskeligheder.
Han kaldte IIisingen et forbandet Land, paa hvilket man ikke kunde
finde sig til Rette; en Turenne eller anden stor General maatte gaa
til Grunde del'. Man vidste ikke, naar og hvor man vilde støde paa
Fjenden. Rekognosceringer gav ingen Oplysninger'. Desuden mente
han, at Fj enden havde en stal' Styrke, og, da han havde hele Landet
bagved sig, kunde han angr-ibe rask og uformodet,

Paa det Sted, hvor Gøtaelven deler sig i Hovedløbet og Nordre
Elv, ligger del' en Klippeø, og paa den laa det bøfrestede Slut Bohus.
Slottet troriede paa Klippen som en urcgr-luuussig Firkant merl et
Taarn i hvert Hjør-ne. Det val' omgivet af en sammenhæugende
Mur, hvis lIojdc voxlcdo efter- Jordoverfladen fra 27-45', Nedenfor
denne :VIllI' laa en hastioneret Forsvarslinje. V. Ioi- Fæstningsøen laa
en lille 0, med hvilken den val' forbunden med en Bro, »Lauge Bl'O,«
del' dog kun med Urette bar' sit Navn, thi i Virkeligheden var den
kort, og fi-a denne ø førte »Højbro e over til det afbrændte Kongs
helle, der laa paa Indlandet, og bag hvilket den norske Hær stod.
Hovedadgangen til Bohus laa paa den vestlige Side; den dækkedes
af nogle sammenbyggede For-veer-ker, hvoraf »Zwingere laa foran
Porten. Nedenfor Zwinger val' der ved Kysten anbragt en lille Land
gangsbro. Fra Zwinger førte Adgangen op til Slottet i Zigzag og
gennem 8 Porte, inden man naaede Borggaarden. Fæstuingsværker-ne
val' i mangelfuld Stand, men Fæstningens stormfri Beliggenhed gav
den Midlerne til at kunne optage Kampen, og man havde gjort, hvad
der var muligt, for at afhjælpe dens Mangler, Besætningen udgjorde
henved 400 Mand, Fæstningen raadede over 43 Kanoner og 3 Mor
terer, og den var' godt forsynet med Proviant og Ammunition. Oberst
løjtnant Frøhlich val' Kommandant; men Carl XI hal' næppe anset
ham for tilstrækkelig energisk, thi, da Kongen fik Efterretning om,
at Bohus var truet, afsendte han Oberst, Friherre Børstel for at tage
Overkommandoen.

Skønt Fæstningen allerede dengang var' indesluttet, lykkedes
det dog Oberst Børstel den 3. Juni at slippe ind i den. Han sammen
kaldte strax Garnisonen, som han formanede til at gøre sin Pligt,
og af Officerer-ne forlangte han ved mundtlig Ed og skriftligt Revers,
at de skulde forsvare Fæstningen til det yderste, og at de ikke
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maatte tale om Kapitulation. Den, del' udtalte dette Ord, skulde be
tragtes som en Skælm og en Landsforræder. løvrigt gjorde Oberst
Børstel Regning paa, at han vilde faa Hjælp, thi Rigsadmiral Sten
hock var i Begreb med at samle en Hær S. for Gøta Elv, og den
vilde, naar den blev stærk nok dertil, rykke frem til Undsætning.
Uagtet Svenskerne søgte gennem en uafbrudt Beskydning at forhindre
Fjendens Arbejder, lykkedes det dog Gyldenløve at faa bygget Angrebs
batterier saavel paa Hisingen som paa Fontinbjerget. Men disse
Arbejder lagde saa meget Beslag paa Kræfterne, at han først senere
kunde begynde Anlæget af Batterier, der skulde beskyde Elven.

Den 4. Juni havde Gyldenløve Batterierne, der skulde beskyde
Bohus, færdige. Ved Middagstid opfordrede han Kommandanten til
at dagtinge. Da han fik Afslag, lod han samme Aften begynde Be
skydningen, der varede til ud paa Natten. Fæstningen svarede. Be
skydningen fortsattes derefter under hele Belejringen Dag som Nat
fra Belejrernes Side, undtagen paa ganske enkelte Dage. Kanon
kugler, Bomber, Granater, Ildkugler, Kurvegranater, store Sten og
Stinkpotter slyngedes ind i Fæstningen og mod dens Mure, og allerede
tidligt gjorde Beskydningen betydelig Virkning. Det ses af en Ind
beretning til Rigsadmiral Stenbock, som Børstel afsendte den 8. Juni.
Det hed deri, at Fjenden ved sin uophørlige Kanonskydning, Bombe
og Granatkastning havde ødelagt Størstedelen af Fæstningens Batterier
og Kanoner samt væltet en Del af disse. Den Ulykke, Bomberne
havde gjort, var ikke til at beskrive, og de kastedes med lige saa
stor Sikkerhed, som om der blev skudt med Kanoner. Dækninger,
Skansekurve, Blenderinger var blevne ødelagte, og vel var der gjort
'Forsøg paa at udbedre Skaden ved Nattetid, men Nætterne var korte,
og desuden søgte Fjenden ved uafbrudt Beskydning at forhindre
Istandsættelsen. Samtidig havde Fjendens Ild ramt mange Soldater.
Hele Slottet var ødelagt indvendigt. Palisaderne og de spanske
Ryttere samt Porten i Zwinger var afbrændte, saa at Børstel agtede
samme Nat at fylde Porten med Jord. I Forværkerne foran Vest
fronten var Batterierne og Kanonerne skudt sønder og sammen.
Børstel ventede, at Fjenden vilde søge at gaa over Elven samme Nat,
og havde forberedt sig paa at modtage en Storm.

Denne Skrivelse naaede ikke sin Bestemmelse, men blev op
snappet af Nordmændene.v)

Den 8. Juni gik Gyldenløve frem med en Løbegrav mod Højbro
og paabegyndte Anlæget af et Batteri ved Broen kun 750 Alen fra

l) I. S. Juni 1678. 448.
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Ilet nærmeste af Fæstningens Taar-ne. Fæstningen tilføjede Arbej-
<terne betydelige Tab, men standse dem kunde den ikke,

Derimod var Gyldenløve endnu ikke istand til at forhindre
Kommunikationen mellem Fæstningen og Gøtaelvens venstre Bred,
hvor der fandtes svenske Posteringer. Postbaaden gik derfor over
hver Nat om end under Beskydning, Oberst Børstel benyttede sig
heraf til den 10. Juni at bede om en Forstærkning paa 100 Mand,
og denne Styrke samt 2 Kaptajner ovel-førtes Natten til den 12. Juni,

Den 11. Juni naaede Belejrerne Hojln-o, fik det paabegyndte
Batteri Irerdigt og byggede et nyt i Nærheden. Battot-ibygningen paa
Fontin og Hisingen val' bleven fortsat, saa at Gyldenløve den 13.
Juni havde 6 Kanon- og 2 Morterbatterier med 2·j, Kanoner og 6
Morterer paa Fontin, og 3 Kanonbatterier ug 1 Morterbatteri med 11
Kanoner og 2 Mor-terer paa Hisingen. Medregnes Bostykningen paa
Batterierne ved Højbro, blev fra JIU af Fæstningen beskudt med ialt
4·5 Kanoner og 10 Morterer, og den kunde allerode paa delte Tids
punkt kun svare med 21 Piecer-, fordi Hesten val ' demonteret.

Da lIojhro var afbrudt af Svenskerne, lod Gyldenlove den 14.
Juni lillI Morgenen udlægge en Flydebro, paa hvilken en Afdeling
NOI'd mu ']111 gik over til den lille ø under Svenskernes hruftige Ild og
derfor ogsaa under store Tab. Nordmændene skar sig ind og gik
frem med en Lohegrav mod den afbrudte s Lauge Bro c , hvilken de
naaede Xatleu til den 18. Juni . Del' blev su-ax slaaet en Bro, som
Nordmændene passerede, saa al de fik fast Fod paa Fu-stningsecn.
Derpas arbejdede de sig f'reiu med Løbegrave til begge Sider, mod
den østlige Front 11tI'I'II)est af Hensyn til Siki-ingcn, mod den vestlige
Front for at faa dannet en forste Puru llel.

Natten til den 19, Juni lykkedes det atter Besætningr-n at faa
en Forstærkning paa 1 Kaptajn og 100 Mand. Oberstlojtnant Edington,
del' val ' afsendt af Car! XI for at lede Ingeninrarbejderno, fulgte med
denne Styrke, men under Overførslen fik han den hejre Arm afrevet
af en Kanonkugle og døde paa Slottet,

Da Gyldenløve fik Efterretning om, at Stenbecks Hæl' stadig
blev forstærket, sammenkaldte han den 20, Juni et Krigsraad, som
han foreslog at forhindre Fjenden i at gribe Offensiven ved at søge
at komme ham i Forkøbet og g01'e et el ler andel, (11'1' kunde bringe
ham i Uorden. Men Krigsrandet VUl' uenigt, og dPI' bl~v ikke tagen
nogen Beslutning, Gyldenløve traf derfor sine Dispositioner paa egen
Haand med det Formaal at afvrerge . el Angreb, fort fra Gateborg.
Af den danske Styr-ke under General løjtnant Giese blev Generalmajor
Levetzow skudt frem med 3 af de danske Rytterregimenter lil en
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Lejr, del' synes at have ligget ved Tufve, og derfra sendtes For
poster Ii-em til Gøtaelv overfor Gølebol'g. Denne Styrke blev den 22.
Juni forstærket med Dronningens Livregiment. Det øvrige Infanteri
stod ved Sæfve, og Schwanwedels Ryllerregiment bevogtede Broen
ved Gullø. Tilstanden ved disse Tropper lod allerede den Gang
meget tilbage at ønske, thi den 15. Juni indberettede Generalprokurør
Worrn, at Desertørernes Anlal voxede dagligt, og at kun Prins Fre
deriks Regiment var i Orden.

Men under disse Begivenheder havde Chr-istian V forandret
Hovedopera tionsplanen.

Gyldenløve havde den 5. Juni indberettet til Kongen, at han
den foregaaende Dag havde begyndt Angrebet paa Bohus, og i de
pasfølgende Dage sendte han jævnligt Iudberetniuger om Belejr-ings

arbejdernes Fremgang, uden at nævne noget om, at Belejringen
h urtigt vilde føre til et Resultat. Det maatte derfor højlig forbause
ham at modtage en Skrivelse fra Kongen af 14. Juni, efter hvilken
de danske Tropper hurtigst muligt skulde sendes tilhage til Danmar-k:

thi, da disse Tropper dækkede Belejringen mod Undsætningslersøg
over lIisingen, var deres Nærværelse den nødvendige Betingelse for
Belejringens Fortsættelse. En ny Skrivelse fra Kongen af 17. Juni
gik i en lidt anden Retning, og den foranledigede, at del' blev
sammenkaldt et Krigsraad. Efter at delte val' bleven gjort bekendt
med hegge Skrivelsers Indhold, vedtog det enstemmig at sende Kongen
følgende Skrivelse:

»Deres Kongelige Majestæts resct-iptum af 17. ds. melder, at
man enten skal erobre Bohus, eller, naar alle apparencer til dens
Erobring er forsvundne i Krigsraadet, oversende det danske Detache
ment cito. Men, d a Respekten for Deres Majestæts Vaaben vilde
lide ved, at vi foi-lod Fæstningen, navnlig da Minerne ikke er prøvede,
og hvilken effect derved kan opnaas, d a Tropperne heller ikke, før
Skibene ankommer til det Sted, hvor de bedst kan indskibes og kan
faa Hø, Vand og andre Nødvendighedsartikler. kan afsejle saa snart,
og d a desuden hele den fjendtlige Magt, som er her, saasnart vi gaar
hort, vil falde Deres Kongelige Majestæt paa Halsen, saa el' det be
sluttet af fortsætte Attaken med al Iver - ifald imidlertid ikke noget
andel forefalder, der kunde nødsage os til Indskibning - og søge at
anbringe Minei-ne saa snart som muligt, og, hvis de gØI' god Virk
ning, blive ved, men skulde det fremgaa af samme, al der ikke kan
ventes et Resultat, ophæve Belejringen.« ")

l) Gyldenløves Relation, Appendix A tsrs.
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Denne Beslutning blev underskreven af sam lige Generaler og'
tilstillet Kongen, der den 24. Juni") befalede, at Gyldenløve skulde
blive foran Bohus.

Efter-at Belejrerne havde faaet fast Fod paa Fæstningsøen, val'
Arbejderne blevne fortsatte, men under bestandige Tab paa Grund af
Fjendens Nærhed, Desuden skabte Jordsmonets Beskaffenhed Hin
dringei-, Det lykkedes at skyde Breche i »Zwingere, og, da man
antog, at dette Værk ikke havde stor Modstandskraft, blev det stormel
Natten til den 26. Juni, men Stormen blev slaaet tilbage.

Natten til den 30. Juni blev Fæstningsbesætningen forstærket
ved Overførsel af 1 Kaptajn og 80 Mand, samt 1 Ingeniørkaptajn og
10 Minør-er. Natten til den 4. Juli overførtes endvidere Oberstløjtnant
Wel ling, der skulde erstatte Edington, samt eu Del Ammunition, og
endelig overførtes Natten til den 8. s. M. 1 Kaptajn og 80 Mand,
men dog med et Tab ved Beskydning af 2 Dodo og 3 SUHI'ede, Men
nu satte Gyldenløve en Bom for disse Overforsler ved at anbringe
Posteriuger ved Landgangsbroen udenfor' Slottet. Han tilføjer i sin
Beretning herom, at naar det ikke var sket tidligere, »skyldtes det
jalousie blandt nogle af de højere Officerer -e. Fra den 9. Juli var
Fæstningen saaledes afspærret fra al Samfærdsel. Men Nod gøl'
upfindsom, og Oberst Berstel fandt paa Haad. lIan kastede Bomber
lil Sku-rdnl, del' ligger' S. O, fOl' Fæstningen hinsides Gota Elv, og
hvor del' stod en svensk Poster-ing. Bomberne medforte Bi-eve, del'
oplyste om 'I'ilstundcn i Fæstningen og fremsatte Sporgsmaal, del'
liesvaredes gennem aftalte Tegn .

Generalløjtnant Giese VUI' Ii-emdeles misfornojet, FI'u Kongen
havde han modtaget en direkte Ordre af 21. J uni om at overfore sit
Korps til Danmark. Han svarede, at Gyldenlove havde vist hum 2
senere Breve, hvori det blev ham tilladt at beholde de danske Tropper,
naar del' val' Haab om at erobre Bohus, Giese afsendte delte Sval'
den 1. Juli, Men samme Dag skrev han til Gyldenløve og opfordrede
ham til som en Kongens tro Tjener at tænke paa, at Ei-obringen af
Bohus vilde kræve megen Tid og meget Blod, og at del' kunde opstaa
en stal' Fare, hvis Frankrig sendte nogle Fregatter til Gøteborg, og
den svenske Hær' gik over ved Veuersboi-g"). Hensigten val' tydelig
nok den at foranledige Gyldenløve til at ophæve Belejringen, men
den opnaaedes ikke, thi Gyldenløve havde endnu Troen paa, at det
vilde lykkes ham at erobre Fæstningen.

') Jfr. Arenetorffs Skrivelse til Kongen af 25. Juni Side 355.
~~ I. S. Juni 1678. 415.
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Man var begyndt paa Minearbejderne, men først den 12. Juli
lykkedes det at faa 2 Miner færdig, en mod hvert af de Værker, der
laa til Højre og Venstre for »Zwinger«. Gyldenløve lod samme
Morgen sin Hær opmarchere paa Fontin, og ICI. 10 F. gav han
Signal til at tænde Miner-ne. Den, del' var anlagt til Venstre for
»Zwinger c, skabte en stor Breche, men den anden, del' val' kontra
mineret, slog ud, og gjorde kun en Aabning til midt paa Muren. Da
Minerne havde gjort deres Vu-kning, sendte Gyldenløve en Officer til
»Zwingere og tilbød Besætningen en hæderlig Overenskomst j men
Officeren blev afvist. Selv havde Gyldenløve i Mellemtiden ladet sig
og Generalitetet overfore til en lille Holm i Nordre Elv, hvorfra han
kunde observere Virkningen af Minerne. Da man herfra saae, at
del' bag den store Breche, del' var dannet, laa stærke Forskansninger,
blev det besluttet at opgive den paatænkte Generalstorm og at fort
sætte Minearbejderne.

Rigsadmiral Sten back længtes efter at komme Oberst Børstel til
Hjælp, men, da den Styrke, han i Begyndelsen af Juli havde faaet
samlet, efter hans Formening endnu ikke var stor nok, søgte han at
styrke Fæstningsbesætningen i dens Beslutning om at holde ud. Den
9. Juli skrev han saaledes til Oberst Børstel: »Inat har jeg intet
Iaaet fra Hr. Obersten. Gud give. at alt staar vel til. Jeg længes
efter at høre noget godt fra Obersten. Ellers lader jeg III'. Obersten
vide, at jeg idag har faaet Brev fra Kongen, hvori han befaler mig
at lade Obersten vide, at Hans Majestæt er paa Vej for at give en
sær og eftertrykkelig Hjælp. Kongen er ved Halmstad ohngefærc:.

Den Trøst, der laa i dette Brev, kom dog ikke Børstel eller Be
sætningen i Bohus til Gode, thi Brevet blev opfanget 1). Børstel bad
derfor i sine Bombebreve om snarlig Hjælp. Den kom tilsidst, men
dog ikke ganske paa den Maade, Stenbock omtalte i sit Brev.

Forholdene i Skaane bandt Carl XI og hans Hær, saa at alt, hvad
han troede at kunne forsvare at sende til Hjælp, indskrænkede sig
til 5 stærke Eskadroner under Generalløjtnant Witteriberg. Denne
medbragte et Brev til Stenbock, hvori det blev paalagt ham ufortøvet
at rykke frem for at undsætte Bohus. Rigsadmiralen samlede derfor
hele sin Styrke ved Gøteborg og forøgede den ved at lade Garnisonerne
i Elfsborg og Geteborg afløse af Borgerne.

Gyldenløve havde faaet Efterretninger, der tydede paa, at Fjen
den vilde rykke imod ham med Overmagt. Derfor trak han sine
svære Piecer bort fra Hisingen og sammenkaldte den følgende Dag

') I. S. Juli 1678. 479.
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et Krigsraad. Da det var hans Ønske at storme Bohus, inden det
blev for sent, spurgte han Krigsraadet om, hvorledes man skulde
opnaa den største Virkning af Minerne. Men Meningerne derom var
saa delte, a t Stormen maa tte opsættes. Derpaa meddel te ha n Krigs
raadet, at han havde faaet Efterretning om, at Stenbock var bleven
forslærkel, og æskede dels Mening om , hvad der burde gøres, hvis
Fjenden gik over Elven ovenfor eller nedenfor Bohus. Men Gene
ralerne diskuterede hele Dagen uden at komme til et Resultat. Til
sidst erklærede de, at det var Gyldenløve, som skulde befale, hvad
der skulde gøres. Men det var ikke i Overensstemmelse med hans
Inslrux, thi den paabød udtrykkeligt, al han skulde afholde Krigs
raad og rette sig efter Flertallets Beslutning. Derfor pralesterede han
og sagde, at hvis det var ham, der skulde udføre det Hele, havde
man ikke behøvet at sende ham Mænd med Erfaring. Men han var
samtidig paa det Rene med, at det var Krigsraadets Hensigt at lade
ham staa ene med Ansvaret. Derfor blev han e bekyrnret for Frem
tiden e , thi alle Efterretninger gik ud paa, at Stanbecks lIær talte
9-10,000 Mand.

Fæstningsbesætningen i Bohus havde faaet nyt Mod, thi gen
nem Tegnmeddelelser fra Flodbredden hinsides havde den faaet Efter
retning om General Wittenbergs Ankomst, samt om at Stenbeck vilde
rykke ind pas Hisingen den 19..Juli. Stenbeck havde tillige afsendt
en Svømmer, der skulde br-inge Oberst Børstel et Brev om, at han
en af Dagene vilde undsætte ham. Men Svømmeren blev fangen til
ligemed Brevet. Da Gyldenløve ikke kunde vente Støtte af Krigs
raadet, besluttede han selv at gribe ind. lIan befalede derfor, at
Minearbejderne skulde fremmes af yderste Evne, og at General major
Duncan den 18. Juli om A.ftenen skulde rykke over paa IIisingen
for i Forbindelse med der danske Hytter-i og nogle af Gieses Infanteri
regimenler at gøre en Diversion mod Geteborg.

De danske Beretninger om, hvad der nu forefaldt, mangler en
hver Stedsangivelse, saa al man i flere Tilfælde er nødsaget til at
opstille en Sandsynlighedsberegning. .

Generalmajor Duneari beretter, at han den 18. Juli ved Midnat
ankom med 5 norske Eskadroner til »P r-æs tegaa rden e , hvormed han
maa mene Sæfve Præstegaard. Her traf han Generalmajor Schack,
der var ifærd med at samle Prins Frederiks og Prins Christians Re
giment; Kongens Livregiment slod tilligemed Schwanwedels Rytter
regiment foran Broen ved Gulløn . Gyldenløve kom til Sæfve og be
falede, at Styrken skulde rykke frem. Da man havde meldt ham,
at Fjenden stod ved Lerja, der ligger paa Hisingen i Mil N. for
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Gøteborg, red han den 19. ved Daggry op paa en Høj for at re
kognoscere, men han kunde ikke opdage nogen Fjende. Han red
derfor ~ Mil længere frem og stødte ved Tufve paa Generalmajor
Levetzow med de 3 danske Rytterregimen ter, til hvilke Schack og
Duncan havde sluttet sig. lIan spurgte efter Generalløjtnant Giese
Dg fik til Svar, at han var reden over Mosen (:J: Qvillebækmosen)
til GI. Elfsborg, hvor der var gjort Alarm. Gyldenløve fortsatte sit
Ridt! Mil og naaede Qvillebæk. Her traf han Giese, der var meget
opbragt og meldte, at Fjenden havde benyttet Natten til med hele sin
Magt at gaa over paa Hisingen, fordi det danske Rytteri ikke havde
passet paa. Fjenden kunde nu forelage en omgaaende Bevægelse og
forhindre os i at gaa tilbage over Gulløn. Men Giese saa ikke rig
tigt paa Forholdene.

Stenbecks Styrke angives meget forskelligt. Efter de Oplysnin
ger, som maa anses for paalideligst, talte den 10 Batailloner og 21
Eskadroner. Disse talte 2950 Ryttere, og sættes Batai llonernes Gen
nemsnitsstyrke til 400 Mand, raadede Stenbeck over henved 7000
Mand regulære Tropper; Resten var bevæbnede Bønder, og om deres
Styrke vides intet,

Efter at Stenback den 17. Juli havde samlet sin Hær, holdt
han et Krigsraad, der bestemte, at den Natten til den 19. Juli skulde
,gaa over ved GI. Elfsborg. Generalkvartermesteren blev sendt forud
for at faa aribragt en Bro , hvis enkelte Dele var anbragt paa Baade.
Desuden afsendtes en Del Pramme, Fartøjer og Flaader fra Geteborg
til Dvergangsstedet. Men Broen viste sig at være for kort, og det
blev derfor nødvendigt til Overførslen at benytte de Fartøjer og
Pramme, man raadede over, samt at foretage Overførslen til Klip
perne ved Pølsebo. Den første Overførsel bestod i en Bataillon paa
250 Mand. Den stødte ved Landingsstedet paa den danske Forvagt,
som blev kastet. Under Kampen kom den danske Generaladjutant
le Brun til Stede, og han søgte at faa Fjenden standset. Da det
ikke lykkedes, sprængte han tilbage for at bringe Melding og ankom,
umiddelbart efter at Gylden løve var truffen sammen med Giese. Le
Brun meldte, at Svenskerne havde sat nogle Tropper iland, men ikke
mange; han havde kæmpet med dem, men kunde ikke jage dem til
bage af Mangel paa Dragoner. Desuagtet forsikrede Giese højt og
helligt, at hele Fjendens Styrke var kommen over. Vel fastholdt
Generaladjutauten sin Meldings Rigtighed, men Giese vilde ligesaalidt
.give efter som, paa Gyldenløves Opfordring, udtale sin Mening om,
hvad der burde gøres. Det forhindrede imidlertid ikke, at Giese den
20. indberettede til Kongen, at det havde været hans Hensigt at gaa

N P. Jensen : Den skaunske Krig, 26



402

imod Fjenden, men at Gyldenløve var kommen til og havde udtalt,
~at da man paa . Grund af de store Klipper ikke kunde se Fjenden,
rnaatte Efterretningen (om Fjendens Fremrykning) være falske 1).
Men heller ikke dette var rigtigt.

Levetzow og Schack havde fortsat Fremrykningen, men Rytteriet
naaede først Qvillebæk, og, inden Fodfolket var stødt til, befalede
Gyldenløve, at Generalmajor Duncan skulde rykke frem med de 5
norske Eskadroner Dragoner og nogle danske Eskadroner for at skaffe
Klarhed. Da Duncan kom frem, havde Svenskerne posteret sig paa
Klipperne ved Pølsebo. Desuagtet gjorde Duncan en Attake, der,
efter svenske Beretninger, foretoges med »den største furia c, saa at
han naaede ind paa 4 Pikers Afstand fra Fjenden. Men her blev
han modtaget med den hæftigste Ild. 30 Mand faldt, selv fik han
Hesten skudt under sig, og han blev nødt til at vende om. Da han
kom tilbage, meldte han, at Fjenden havde udviklet 36 Faner 2),
hvilket ikke var rigtigt. thi foruden den først landsalle Bataillon var
der paa det Tidspunkt kun overført en Bataillon Smaalændinger.
Trods denne Melding vilde Gyldenløve dog foretage et Angreb; men
de Offlccrer, der var kendte med Forholdene, fraraadede det, dels fordi
del efter deres Mening var umuligt at fordrive Fjenden fra Klipperne,
men lillige fordi Duneans Dragoner havde berettet, at Fjenden var
rigeligt forsynet med spanske Ryttere. Da Giese hverken vidste ud
eller ind, raadførte Gyldenlove sig med Generalmajor Sehaek og
spurgte ham, ~ om man skulde vove noget, eller om man skulde gaa
Lilbage for at samle hele Styrken e. Sehaek svarede, at det sidsLe var
deL sikreste og det bedste. Gyldenløve befalede da, aL Hæren skulde
gaa Lilbage for aL samles med Kongens LivregimenL og Sehwanwedels
Regiment foran Broen ved Gulløn, del' førte over Elven Lil Indlandet.
Tilbagemarehen blev sLrax tiltraadt.

Stenbeck kunde som Følge heraf uforstyrret fortsætte Over
førslen, men, at den var forbunden med Vanskeligheder, fremgaar
af, at hans Styrke først var fuldstændig overført den 20. Juli om
Aftenen. Det kan derfor næppe være Tvivl underkastet, aL hvis
Gylden løve havde angrebet den 19., vilde det være lykkedes ham at
kaste Fjenden, fordi denne ikke kunde møde med en Forsvarsstyrke,
der var stor nok.

Ved Bohus blev der den 19. Juli fra Belejrernes Side ikke alene
arbejdet stærkt paa Minerne, men ogsaa Beskydningen af Fæstnings
værkerne var meget hæftig, saa at ikke mindre end 137 store Bomber

I) r. s. August B. 1678. 19. 2) Duneans Rapport. Appendix A. 1678.
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kastedes ind i Fæstningen. Men Besætningen i denne vejrede Frelsen,
thi den havde i Løbet af Dagen hørt Kanon- og Geværskydning ved
Geteborg og haabede paa, at Overgangen var lykkedes for den svenske
Hær. Den 20. Juli om Morgenen saae man ogsaa fra Fæstningen,
at Gyldenløves Tropper trak sig tilbage paa Hisingen mod Indlands
Herred.

Det var Gyldenløves Hensigt at standse undervejs og tage Stil
ling. Men Giese fraraadede dette, fordi han frygtede for, at Fjenden
vilde omgaa Stillingen og afskære Hæren Tilbagetoget over Broen.
Derimod foreslog Giese at lade Hæren tage Stilling foran Broen og
alligevel fortsætte Belejringen af Fæstningen. Naar Gyldenløve mod
satte sig dette Forslag, var det, fordi Hestene manglede Fourage og
Tropperne Levnetsmidler og Brød. Desuden var Rummet saa lille,
at man kun kunde finde Plads til at opstille Halvdelen af Tropperne,
og Stillingen laa i en Dal, der beherskedes af foranliggende Højder.
Uagtet alle Efterretninger gik ud paa, at Fjenden havde Overmagten,
havde Gyldenløve dog størst Tilbøjelighed til at angribe Fjenden. En
Melding om, at Mandstugten blandt de danske Tropper var saa slet,
at hvis der tilstedte et Uheld, risikerede man, at de hvervede Soldater
løb over til Fjenden, gjorde Gyldenløve betænkelig. Men da indtraf
der Efterretninger, der tvang ham til at tage en anden Beslutning.
Del berettedes, at Svenskerne havde samlet 14,000 bevæbnede Bønder
under Grev Sparre for at afskære Gyldenløve Forbindelsen med Norge,
at de havde afbrændt Kvistrum Bro, samt at der var sket et Ind
fald i Trondhjem Amt, hvorved Røraas var bleven afbrændt.

Alle højere Kammanderende tilraadede derfor Gyldenløve at gaa
tilbage. lfan havde ikke længere noget Valg. Belejringen af Bohus
maatte opgives. For at skjule Afmarchen og faa Tid til at skaffe
Skytset bort, lod Gyldenløve den 20. og 21. Juli rette en meget hæftig
Beskydning mod Fæstningen, og kun , Besætningen og Arbejderne i
Løbegravene samt Vagterne blev tilbage. Alle de øvrige Tropper
passerede Broen og samledes N. for Nordre Elv.

Stenback havde SOIll omtalt faaet sin Styrke overført den 20"
og den følgende Dag K1. 8 Formiddag kunde man fra Fæstningen
se hans Tropper rykke frem mod Broen til Gulløn. Ankommen i
Kanonskuds Afstand fra denne opmarcherede han,

Gyldenløve opholdt sig ved sin Hær paa Elvens nordlige Bred.
Da kom Oberstløjtnant IIarboe til ham og meddelte, at Generalløjlnant
Giese havde udtalt, at man burde slaas med Fjenden . Gyldenløve
beordrede slrax Generalerne Duncan og Degenfeldt til at rykke frem
med de norske Tropper, og selv fulgte han med. Halvvejs til Broen

26*
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mødte han Giese, som han spurgte: »Skal vi vove noget og faa en
god Dage. Da Giese svarede undvigende, fortalte Gyldenløve ham,
hvad Oberstløjtnant Harboe havde meddelt, Giese benægtede at have
ytret noget saadant og paastod, at Oberstløjtnanten ikke kunde være
en ærlig Mand. Gylden løve, ledsaget af en lille Eskorte, fortsatte sit
Ridt, til han kom over Broen. Han saae da Fjenden i Stilling paa
Højderne i Kanonskuds Afstand, Da der ikke kunde være Tale om
at defilere over Broen under Fjendens Ild for derpaa at opmarchere,
og da Fjenden havde alle Fordelene, var det umuligt at komme frem.
Gyldenløve befalede derfor, at Broen skulde odelægges, hvilket ud
førtes Natten til den 22. Juli.

Beskydningen af Bohus var bleven fortsat 'hele Dagen, og om
Aftenen var der bleven sprængt en stor Mine, der gjorde megen
Virkning. Det var Gyldenløves Afskedshilsen, thi om Natten blev
de efterladte norske Tropper trukne tilbage, men de maatte lade
meget Materiale og mange Arbejdsredskaber blive i Løbegravene.
Ifølge Gyldenløves Beretning var det lykkedes at faa alt Skytset bragt
bort med Undtagelse af to 1B-Pd. Kanoner, som blev sprængte; men
under Transporten gik en Del af Blokvognene, hvorpaa de sværeste
Piecer befandt sig, itu, og disse blev derfor liggende paa Vejene.

Den 22, Juli val' Bohus befriet efter en Belejring, der havde
VUI'l't 57 Dagr-. Belejringen havde stillet saa store Krav til Besæt
ningens Morl og Udholdenhed, at den næppe vilde have gaaet Prøven
igennem, naar ikkr- OI)('I'st Børstel saavelsom Oberstløjtnant Frøhlich
var gaaet i Spirisen med deres Exempel. Belejrerne havde i det
nævnte Tidsrum hekastet Fæstningen med 2265 store Bom hel' og
Stinkpotter. 600 12-Pd. Granater, 161 Ildkuglei-, 79 Granatkurve 
hver Kurv indeholdt 13 Haandgranater - og gjort 38,1, Stenkast.
Desuden havde Belejrerne anvendt »utallige mangl' tusinde Kanon
skud«. I Fæstningen fandtes del' endnu 400 tjenstgørende og 120
saarede Soldater. Da Besætningen oprindeligt talte ·1,00 Mand, og
under Belejringen fik en Tilgang af 370 Mand, maa Antallet af dem,
del' faldt, VEPre gaaet op til 250 Mand.

Gyldenløves Tab kendes ikke, men det hal' utvivlsomt været
meget betydeligt. Det faldt næsten udelukkende paa de norske
Tropper,

At Belejringen ikke lykkedes, kan ikke lægges Gyldenløve til
Last. Ilas Generalløjtnant Giese mødte han bestandig Modstand, og
det var hans Skyld, at Adgangen over Hisingen til Bohus ikke var
dækket ved Anlæget af Skanser og Redouter, thi ofte nok havde
Gyldenløve paalagt ham dette, men hans Befaling blev ikke udført.



405

Men ogsaa i den norske Hær mødte Gyldenløve Modstand. Iler
skrev den sig fra Generalmajor Degenfeldt. Denne havde, som tid
ligere omtalt, givet Anledning til, at Generalmajor Løvenhjelm var
bleven sendt til Danmark, Som Erstatning ankom Generalmajor
Duncan, der var ældre General end Degenfeldt; men heller ikke ham
vilde Degenfeldt finde sig i at staa under, og lige saa lidt efterkom
Degenfeldt de Befaliger, han fik fra Gyldenløve. Han fulgte, som
det hedder i Beretningen, »bestandig sine egne Luner-,e Han proteste
rede imod, at Duncan gav Befalinger i Løbegravene som overhovedet
imod, at han gav Befalinger, hvor Degenfeldt var til Stede. En Dag
havde Duncan besluttet at angribe gennem en Breche, men Degen
feldt forbød at lade ham passere. En anden Gang vilde Duncan
foretage en Storm med 24 Dragoner, men ogsaa dette modsatte Degen
feldt sig. Samtidig skabte han Misfornøjelse blandt sine Undergivne,
thi han var, som altid, haard, raa og hensynsløs imod dem, saa at
han holdt større Styr-ke i Løbegravene end nødvendigt, hvorved
Tabene forøgedes. Desuden svækkede han Mandstugten ved allerede
3 Uger, efter at Belejringen val' begyndt, at udtale sig imod dens
Fortsættelse og ved at pauvirke andre i samme Retning l ),

Man kan derfor ikke forbavses over, at det ikke lykkedes Gyl
den løve at erobre Bohus, og man kan forstun hans Sorg over, at han
maatte hæve Belejringen . I sin første Indberetning under Tilbage
gangen, del' el' datel'et Spinør Kirke den 25. Juli, skrev han: :o Med
sand Smerte maa jeg berette at maatte have opgivet Bohus Belejring«,
og han slutter med: »Havde jeg fundet Bistand, vilde 1IIeget være
kommet anderledes, men uden den kan et eneste Menneske intet
udrette. Gid jeg hellere havde skrevet dette med mit Blod end med
Blæk.c2)

Kun en af hans højere Officerer synes i særlig Grad at have

') Degenfeldt var selvfølgelig ikke uvidende om den Misfornøjelse, han
havde skabt. For at forhindre dens Følger >pressede. han, som Gyldenløve
skriver, SRa længe paa, at Gyldenløve den 25. Juli gav ham Orlov til Danmark.
Her benyttede han Lejligheden til at fremme sine egne og skade Gyldenløves
og Duneans Interesser. Han vendte tilbage i August, og nu kom det til et
saa afgjort Brud mellem ham og Gyldenløve, at denne beklagede Rig derover
til Kongen i et Brev af 20. August (I. S. August B. 1671'1. 19) og beskyldte
Degenfeldt for at have smeddet Intriger mod andre Personer og søgt at
svække Gyldenløve ved falske Rapporter. Nu skulde man dog have troet, at
Kongen havde afskediget Degenfeldt, men istedenfor blev han i September
kaldt til Danmark og ansat som Guvernør over Fodfolket og Fæstningerne i
Jylland.

2) r. S. Augnst B 1678. 19.
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udmærket sig. Det var Oberst Cicignon, som kommanderede et
Infanteriregiment i den norske lIær. Han indgav Ansøgning om at
blive forfremmet, og, da Gyldenløve anbefalede den, blev han udnævnt
Lil Generalmajor.

Da Tilbagetoget blev tiltraadt, havde Hæren i flere Dage hverken
faaet Levnetsmidler eller Brød, og der var intet at faa undervejs.
Mandskabet blev uvilligt og knurrede, saa at Gyldenløve fl'ygtede for,
at Hæren vilde opløse sig gennem Desertion. Det skete vel ikke,
men Mandskabet plyndrede alt, hvad del' laa indenfor en Afstand af
5-6 Mil. Fra 10 Kil'kel' tog det saavel Klokken som Disken. Vel
forbød Gyldenløve Plyndring hver Aften ved Parolen, men det hjalp
ikke, Mange løb over til Fjenden og foregav, enten at de kom af
Nød, fordi deres Officerer ikke gav dem, hvad Kongen havde lovet
dem, eller ogsaa at de var hvervede mod deres Vilje,

Dr-n 28. Juli naaede Gyldenløve Uddeval la. Endnu havde det
ikke vu-i -et muligl. al. faa del. dunske KOI'ps indskibet, fordi Fartøjerne
mungledo, og dem, man havde, maatte bruges til al hente Proviant
fra .Iylland; desuagtet val' der endnu stadig Mangel paa Proviant,
ister paa Brod, I Beretningen herom, som Gyldenløve afsendte den
28. Juli, hed det vidcre : »Der el' ogsaa Jalousi mellem begge Broder
nationer, og ogsaa derfor vil jeg søl'ge for at faa de danske Tropper'
bort. Landet el' totalt ruineret, De norske Tropper viser god Mands
tugt.« Derimod udtalte han om Tilstanden i de danske Regimenter :
»Vilde man holde stræng Justits blandt de danske (Tropper) maatte
man befrygte, at for hver 10 Mand, del' blev hængte, vilde der løbe
100 Mand over til Fjenden e l).

Den 3. August ankom Gyldenløve til Kvistrum. hvor han fandt
Broen afbrudt. Alt val' rede til Indskibning af de danske Troppet',
naar kun Fartøjerne kom, og man fik gunstig Vind. Gyldenløve længtes
derefter, thi han skriver : »Den Uorden, Tropperne afstedkommer,
er ubeskrivelig. Landet er ruineret; Beboerne flygter «2). Det lykkedes
ham endelig at faa de danske Tropper indskibet, men den 9. August
maatte de atter udskibes paa Grund af kontrær Vind, Den varede
endnu til den 16. August, og i denne Mellemtid begyndte de land
satte Tropper paany at røve og plyndre, ja et Kompagni Friskytter
gik endog over til Fjenden. Men endelig blev Vinden gunstig, og
det var med Glæde, at Gyldenløve saae Transportfartøjer-ne lette for
at overføre Generalløjtnant Gies e og de danske Tropper til Skaane,

Den svenske Hær under Stenbock indlod sig ikke paa at for-

I) og ') I. S. August 1678. is.
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følge, men meldte Carl XI, at Bohus var bleven undsat. Kongen
befalede strax, at Generalløjtnant Witteriberg skulde vende tilbage til
Skaane med sine 1000 Ryttere og de Tropper, Stenbeck kunde
undvære.

Efterat Gyldenløve havde givet Skansen ved Uddevalla en Be
sætning paa 120 Mand, lod han Hæren trække sig tilbage til Grændsen.
I Oktober foretog Gyldenløve en Rejse til Kjøbenhavn, hvor han
ankom den 22. Oktober. Den 24. November ankom han paa Tilbage
rejsen til Marstrand efter undervejs at have været i den største Livs
fare. Efterretninger gik ud paa, at Svenskerne tilsigtede et Angreb
mod Uddevalla, men de bekræftedes ikke. Derimod marcherede
Svenskerne frem og tilbage ved den norske Grændse og tvang derved
Gyldenløve til at holde Hæren samlet.

Paa den nordlige Krigsskueplads var Grev Sparre i Juni rykket
ind i Tydalen med 2000 Mand og 4 Kanoner. General v. Haven
turde ikke strax gaa imod Svenskerne, fordi deres Styrke angaves
til 5,600 Mand. Men eftarat han havde Iaaet samlet en Styrke,
rykkede han dog frem. Grev Sparre stod den Gang ved Røraas,
hvor han den 13. Juli erfarede, at Fjenden var under Fremrykning,
Men han vilde ikke optage Kampen, og derfor tiltraadte han den
følgende Dag Tilbagetoget efter at have sat Ild paa Roraas Værk
og By.



Erobringen af Bygen."

Christian y var den 22. August rejst til Kjøbenhavn for at af
vente Ankomsten af Tropperne fra Norge. Urolig over i 5 Uger
ikke at have hørt fra Generailejtna nt Giese sendte han den 23. en
Generaladjutant til Norge f01' at skaffe Oplysninger. Men Tropperne
var undervejs, og den 26. Kl. 12 Middag meldte Giese til Kongen,
at han, standset af Modvind, laa 2 Mil udfor Sundet. Den 27. blev
Yinden gunstig, saa at 'I'ransportflaaden ankom til Helsingborg, hvor
Generalerne Giese, Schack og Levetzow samt Tropperne blev udskibede.
Den 28. kom Kongen til Helsingborg og mønstrede de tilbagevendte
Tropper, der talte henimod 5000 Mand. Styrken blev indlemmet i
Hæren og stillet under General Wedells Kommando. Da Giese mod
tog Befalingen herom, erklærede han ikke at ville tjene under Wedel l.
»Begge disse Generaler« - siger Friedenreich - s var saa hidsige
paa hverandre, at deres Heste allerede var sadlede, fordi de vilde
vexle Kugler, men Hans Majestæt hindrede det e , Om dette forholder
sig rigtigt, maa staa hen, men sikkert er det, at da Kongen den 30,
August forlod Hæren og sejlede til Helsingør, tog han Giese med sig.

Operationerne i Skaane skulde altsaa nu begynde, men Kongen
var kommen paa andre Tanker; han vilde søge Oprejsning ved et
Angreb paa Rygen. Kurfyrsten af Brandenborg pressede paa i denne
Retning, og det stemmede ogsaa med Storkantsler Ahlefeldts Ønsker,
fordi han bestandig tilsigtede at benytte Rygen som Kompensation
for Skaane.

Kurfyrsten havde allerede i Juli Maaned begyndt at træffe For
beredelser til et Angreb ved at samle en Styrke paa 15,000 Branden-

') Otto Fock. 425-447.
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borgere, der skulde forstærkes med 5000 Lyneborgere. Danmark
havde lovet at sende de fornødne Krigsskibe samt en Styrke, der
skulde deltage i Angrebet. . Niels Juel rnaatte derfor sejle til Kjøben
havn med en Flaade paa 27 Orlogsskibe med henimod 1500 Kanoner.
Troppestyrken havde man, thi dertil skulde de Tropper benyttes, der
var afgivne til Flaaden, og Kommandoen over dem skulde føres af
Geneneralmajor Løvenhjelm, der den 26. August afrejste fra Lands
krona til Kjøbenhavn. Generalmajor v. d. Osten ansattes som
Guvernør i Landskrona .

Niels Juel fik Instrux, gik til Søs, naaede Rygen og meldte
Kongen den 4. September, at Kurfyrsten havde alt paa rede Haand
til at begynde Angrebet.

Kongen, der agtede at deltage i Expeditionen til Rygen, var den
1. September rejst til Helsingborg, hvor han befalede General Wedell
indtil videre kun at udsende Partier. Den 3. September var Kongen
atter i Kjøbenhavn, hvor hall modtog Niels Juels Melding. Orlogs
skibet .De 3 Løver-e, der skulde overføre Kongen, blev klart den
10. September, men først den 13. gik Kongen ombord med et stort
Følge, hvoriblandt Storkantsleren og Generalløjtnant Giese .

En Eskadre laa rede for at eskortere. Men Kongen besluttede
nu at ville afvente Melding om, at der var gjort Landgang paa
Rygen. Den indtraf den 14. om Aftenen Kl. 7, og 2 Timer senere
lettede Eskadren. Den 16 . naaede den Falsterbo, men maatte ankre
op for Modvind, og Kongen kom, af Grunde, der senere vil blive
omtalte, ikke til at deltage i Rygens Erobring.

Kurfyrsten af Brandenborg raadede over en Flaade paa 11
større og mindre Krigsskibe, og han havde samlet en Transportflaade
paa 210 Skibe og 140 større og mindre Baade. Niels Juel havde
maattet afgive 2 Kaptajner, 4 Løjtnanter, 4 Skippere, 16 Kvarter
mestre og 224 Matroser til Assistance, og Generaladmiral Tromp,
som Kurfyrsten havde taget i sin Tjeneste, skulde lede Troppe
overførslen. Landgangskorpset bestod af 11 Batailloner Fodfolk og
10 Eskadroner Ryttere og Dragoner samt det fornødne Skyts under
Feltmarskal Derfflinger. For at træffe nærmere Aftale om Planen
anmodede Kurfyrsten Niels Juel om at sende en Officer til Peene
munde. Admiralen betroede dette Hverv til sin Broder, Geheimeraad
Jens Juel, og ved Forhandling bestemtes. at Landgangen skulde finde
Sted den 12. September, saaledes at de danske Tropper skulde lande
paa den nordlige og Kurfyrstens paa den sydlige Del af øen.

Da Forberedelserne var saa omfattende, kunde de ikke skjules
for Grev Kønigsmark, og han havde derfor truffet Foranstaltninger
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til at afværge Landgangsforsøg. Hans Styrke, 900 Infanterister, 23{
Eskadron og 37 Kanoner, var fordelt paa følgende Maade: General
Grothusen med 6 Eskadroner, 200 Infanterister og 9 Kanoner skulde
fra Sudar afværge Angreb sydfra . General Buchwaldt, 5 Eskadroner,
250 Infanterister og 10 Kanoner stod paa Mønchgut, og mellem ham
og Grothusen stod 4 Eskadroner, 200 Infanterister og 8 Kanoner.
Som Reserve havde Kønigsmark 2 Eskadroner, 100 Infanterister og
4 Kanoner ved Putbus, hvor Hovedkvarteret var. Forbindelsen med
Jasmund over Prora var sikret af en Skanse med 50 Mand, og ved
<len stod 60 Ryttere. Oberst Liewen, der skulde afværge Landgange
nordfra, stod ved Wittow med 6 Eskadroner, 100 Infanterister og 6
Kanoner. Den store Spredning var uheldig, men Køn igsma rk havde
intet Valg paa Grund af Afstanden mellem Landgangspunkterne og
de slette Veje.

Kurfyrsten havde befalet, at Overførslen skulde foregaa efter de
samme Regler, som var blevne anvendte ved den danske Hærs Over
gang til Skaane i 1676. Indskibningen begyndte den 9. og var endt
den 11. September. Om Aftenen lettede Transportflaaden og gik til
Stubbar Banke, hvor den ankrede op Natten over. Næste Morgen
gik den under Sejl og styrede, som om Landgangen skulde ske ved
Sudar. Men det var kun en Maske, thi Kurfyrsten havde som Land
gangssted bestemt Putbusbugten. Han opnaaede forsanvidt sin Hen
sigt, thi saavel Genera Imajor Groth usen som Grev Kønigsmark tog
Stilling ved Sudar, hvor det kom til en betydningsløs Kanonade.
Men, da Kurfyrstens Flaade skulde vende, indtraadte der Vindstille,
og lidt senere blæste det vel op fra øst, men, da det var Modvind,
maatte Flaaden blive liggende udenfor Skudvidde.

Da Kurfyrstens Tropper var indskibede, begav Jens Juel sig til
bage til den danske Flaade, hvor han ankom den 11. September.
Niels Juel lod strax holde Krigsraad, der enstemmigt besluttede at
foretage Landgang den følgende Morgen ved Daggry, Man vilde
lande i Bugten mellem Jasmund og Wittow; men, da det om Natten
blev sydøstlig Vind, var det umuligt. Planen maatte derfor forandres,
saa at man maatte lande ved Wittow paa et Punkt, hvor det strax
gjaldt om at angribe en høj Bakke.

Landgangsstyrken bestod af:
Vittinghofs sjællandske Bataillon . . . . 400 Mand.
Levetzows Bataillon af 1. jydske Regiment 300
Trops Dragonregiment . . . . . .. 570

----:--::-:----,:--
Overføres. . . 1270 Mand.
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Overført. . . 1270 Mand.
Den tidligere Infanterigarnison i Chris tian-

stad under Knoblaueli og Fuchs 541
BrandenborgskeDragoner underOberstPrinz 250

Iau .-.--=2:-::0--:C6"""'1--=M:-::-a n-d-=-.-

Landgangen skete, saaledes at Oberst Trops Dragonregiment,
men uden Heste, og Oberstløjtnant Levetzows Bataillon landsattes som
første Træfning paa smaa Baade. Ved Landgangspunktet stod 1
Officer og 30 Heste samt nogle Infanterister, men de trak sig strax
tilbage uden at gøre Modstand af Betydning. De danske Soldater
sprang i Vandet, der gik dem til midt paa Livet, og styrtede fremad.
Men før de sidste af dem naaede Land, var Oberst Liewen ankom
men med sine 6 Eskadroner, 100 Infanterister og 6 Kanoner. Han
gik strax frem til Angreb med sit Rytteri, inden Trop havde faaet
sine Heste iland. Derfor indtraadte der paa den danske venstre
Fløj et Øjeblik Forstyrrelse, saa at ikke faa Soldater vendte om og
løb til Baadene. Men Officererne fik dem dog til at staa, og en Del
spanske Ryttere blev ihast stillede foran Fronten, hvorved det lykke
des at standse Fjenden. Landsætningen var imidlertid bleven fortsat,
saa al General Løvenhjelm hurtigt fik landsat det øvrige Infanteri
samt 2 Kanoner. Disse aabnede strax Ilden, og kort efter ankom
en Del af Oberst Trops Heste samt Oberst Prinz brandenborgske
Ryttere. General Løvenhjelm og Oberst Trop satte sig nu i Spidsen
og rykkede frem. Svenskerne blev kastede ud paa Landtungen, der
førte til Jasmund, ved hvis Indgang Løvenhjelm gjorde Holdt. Tomme
Tønder blev bragte iland fra Skibene og fyldte med Jord, og ved
deres Hjælp fik man dannet et Brystværn.

Saavel Niels Juel som hans Broder deltog i Landgangen og
overværede Kampen. De fremhævede i den Rapport, de i Forening
indsendte til Kongen, den særlige »fermite og conduitec, som Løven 
hjelm viste, saavelsom ogsaa, at Oberst Trop og de øvrige Officerer
gjorde deres Skyldighed paa en saadan Maade, at de ikke vilde nævne
nogen enkelt for ikke at gøre de andre Uret. Vort Tab beløb sig
til 57 Døde og 53 Saarede j deraf faldt 6 Officerer, og 6 Officerer
blev saarede,

Da Kampen var endt, begav Jens Juel sig til Kurfyrslen for at
bringe ham Beretning om dens Udfald.

Oberst Liewen havde sendt Melding til Køn igsmark, hvori han
vel berettede, at han var bleven nødt til at gaa tilbage, men han bad
samtidig om Forstærkning, fordi han troede paa Muligheden af at
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kunne kaste Fjenden. Kønigsmark, der ikke havde ventet noget alvorligt.
Angreb fra dansk Side, fordi alle Efterretninger gik ud paa, at den
danske Flaade ikke havde noget Landgangskorps ombord, beordrede
strax Generalmajor Bucbwaldt at ile Liewen til Hjælp. Men kort
efter indtraf en ny Officer fra denne og meldte, at Fjenden havde
forskanset sig saa stærkt, at der ikke var Rimelighed for, at et An'
greb vilde lykkes. Buchwaldt fik derfor Kontraordre, og Kønigs
mark, der frygtede for, at Kurfyrstens Landgang vilde bringe hans
Tropper mellem en dobbelt Ild, besluttede at gaa tilbage. General 
major Buchwaldt og Oberst Liewen fik derfor Ordre til at trække sig
til den gamle Færgeskanse. Den 13. om Morgenen fik Generalmajor
GroLhusen en lignende Ordre, og kun Kønigsmark blev slaaende med
8 Eskadroner og 4 Kanoner for at observere.

Efter at Kurfyrsten den 13. September' om Morgenen havde lettet
Anker, indtraf Geheimeraad Jens Juel og bragte ham Beretning om
Landgangen den foregaaende Dag. Kurfyrsten besluttede strax, at
Landgangen skulde ske snarest muligt, og for at finde et passende
Landgungspunkt gik Geheimeraad Juel, den danske Legationssekretær
Scheel og en dansk Marineløjtnant ud i en Baad; Feltmarskal Derff
linger gjorde Følgeskab. De valgte et Punkt, der ligger omtrent ~

Mil S. for Putbus, til Landgangssted. Ved Middagstid var det bleven
stille, saa at man ved Baadenes Hjælp maatte transportere Krigs

skibene ind mod Kysten for at kunne benytte deres Kanoner, Da
de var ankrede op, begyndte Landgangen . Den udførtes med største
Hurtighed, thi Pikener'erne anvendte deres Piker og de andre Skuffel'
og Spader' for at hjælpe Baadene hurtigere i Land, og mange Soldater
sprang saa tidligt fra Baadene, at Vandet gik dem ikke alene Lil
under Armene, men paa nogle endog til Halsen . Derpaa løb de frem
til Stranden og tog Stilling. Kønigsmark var ilet til. Men, da han
ankom, var Fjenden allerede i Stilling. Han indskrænkede sig der
for til at bes~yde Fjenden med sine 4 Kanoner og trak sig saa til ·
bage mod den gamle Færgeskanse.

Kurfyrsten var gaaet iland med Infanteriets første Træfning.
Rytteriet fulgte efter, og, da nogle Eskadroner val' landsatte, lod Kon
gen Feltmarskal Derfflinger sætte sig i Spidsen for dem for at for
følge. Han naaede den svenske Bagdækning. Kønigsmark ilede til
med Forstærkning og optog Kampen, men under denne udbredte del'
sig det Rygte blandt de svenske Ryttere, at Fjenden var rykket frem
fra Wittow og altsaa var i Ryggen paa dem. Det gav Anledning
til en Panik, som Derfflinger benyttede sig af, saa at han vendte til
bage med en Kanon, en Estandart og flere hundrede Fangel'.
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Da Fjendens Overmagt var for stor, besluttede Kønigsmark at
gaa tilbage til Stralsund. Ordrerne blev givne den 13. September
om Aftenen. I Løbet af Natten til den 14. overførtes Kanoner og
Ammunition samt en Del Heste. Transporten fortsattes den 14. om
Morgenen under Kønigsmarks egen Ledelse. Men nu kom Fjenden.

Kurfyrslen, der efter Kampen den 13. September havde taget
Kvarter paa Øen, lod Hæren bryde op den 14. om Morgenen.
Feltmarskal Derfflinger var i Spidsen. Kønigsmark var forberedt paa
Angrebet og havde placeret 4 Kanoner i den gamle Færgeskanse for
at holde Fjenden fra Livet, til Overgangen var fuldført. Men Derff
linger opkørte strax sit Artilleri, og næppe havde det aabnet Ilden,
før der opstod den vildeste Uorden blandt de svenske Tropper, der
endnu ikke val' blevne overførte. Alle trængte mod Indskibnings
broen, og man kæmpede indbyrdes for at komme over. Men Fær
gerne og Baadei.e, der skulde benyttes af Tropperne, søgte Frelse i
Flugten ved at gaa til Stralsund. Forvirringen voxede derfor med
hvert Øjeblik. For at redde sig flygtede en Del af Kønigsmarks Folk
over til Feltmarskal Derfflinger, hos hvem de meldte sig som Over
løbere. Da de meddelte ham, al Tanken om Forsvaret var opgivet,
og at der ikke var nogen Kommando blandt de svenske Soldater, beo
sluttede Derfflinger at storme. Stormen blev udført, og, da Fjenden
kun gjorde svag Modstand, blev Skansen hurtig erobret. Kønigsmark
havde forudset dette og befalet, at de Heste, der endnu ikke var over
førte, skulde dræbes, og de 4 Kanoner, der stod i Skansen, sprænges j

men det skete ikke. Derimod lykkedes det Kønigsmark, der var
bleven til Stede , at faa fat i en Baad, der bragte ham til Stralsund.
Derfflinger erobrede 4 Kanoner og 2500 Heste samt fangede 700
Mand . Desuden faldt flere hundrede Mand . Saaledes lyder i alle
Tilfælde de brandenborgske Beretninger, hvorimod Kønigsmark an
giver hele sit Tab til 400 Mand. Sandsynligheden taler for, a t den
førstnævnte Angivelse er for høj og den sidstnævnte for lav.

Efter at Brandenborgerne havde erobret den gamle Færgeskanse,
besluttede de at forsøge paa at bemægtige sig den nye Skanse. Da
Kønigsmark af mange Grunde ønskede at bevare den, havde han
stillet den under Kommando af Oberstløjtnant Klinkowstrøm, givet
den en Besætning paa 250 Mand og forsynet den rigeligt med Arnmuni
tion og Levnetsmidler, saa at den kunde udholde en Belejring.

I Løbet af den 15. September blev Brandenborgerne slaaende
foran Skansen og lod deres Krigsskibe sejle op for al støtte Angrebet
fra Søsiden. Kurfyrsten var gaaet om Bord paa sin Jagt, der laa en
Fjerdingvej fra Skansen.
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Den 16. September om Morgenen skød Brandenborgerne deres
Løsen, 3 Skud. Men istedenfor at faa til Svar 2 Skud, der var
Svenskernes Løsen, svarede Skansen med brandenborgsk Løsen. Aar
sagen dertil var, at der var udbrudt Mytteri i Skansen. Dens Besæt
ning bestod for en ikke ringe Del af de Fanger, Kønigsmark havde
taget paa Rygen i Januar Maaned, og som gennem Mishandling var
blevne tvungne til at tage svensk Tjeneste. Nu hævnede de sig. De
nægtede at optage Kampen. Officererne vilde tvinge dem til Lydig
hed og vendte Kanonerne imod dem, men Mandskabet omringede og
afvæbnede Officererne, og, da det var sket, svarede de med branden
borgsk Løsen. Del vakle Forbavselse hos Brandenborgeme, men de
rykkede strax frem og besatte Skansen uden Modstand. Komman
danten, Oberst Klinkowstrøm, havde set Lejlighed til at flygte.

Den nye Færgeskanses Fald tvang Kønigsmark til den 17. at
rømme Oen Duinhcl rn, der sikrede Stralsund IIavn. Allerede samme
EfLermiddag blev Oen besat af Kurfyrstens Tropper, del' stra x paa
begyndle ArJiæget af Batterier paa Sydspidsen til Beskydningen af
Stralsund. Den 20. var de færdige og aabnede Ilden. Den 24. blev
de brandenborgske Tropper', der slod paa Rygen - Besætningen i den
nye Færgeskanse undtagen - overførte til Fastlandet, hvor der sam
ledes en Styrke paa 21,500 Mand med 100 Stykker Skyts for al an
gribe Stralsund sydfra. Belejringen blev paabegyndt, og gennem et
ødelæggende Bombardement blev Kønigsmark tvunget til den 11. Ok
laber KJ. 5 Eftermiddag at indlade sig paa Forhandling om Over·
givelse af Fæstningen. K!. 12 om Natten var Sagen i Orden, men
den endelige Afslutning fandt først Sted den 15. Oktober' . Den
svenske Besætning fik fri Afmarche med alle Ærestegn, Vaaben og
Bagage samt Ret til at medtage den Del af Artilleriet med Bespæn
ding og Ammunition, som tilhørte den svenske Krone. Besætningen
skulde føres til Sverige. Den 18 . om Middagen afmarcherede Besæt
ningen, 2543 Mand med 68 Faner og Estandarter, og blev konvojeret
til Usedom 1).

Inden Kurfyrsten var færdig med Forhandlingerne om Stral
sunds Overgivelse, sendte han nogle Regimen ter mod Greifswalde 2).
De begyndte strax paa BaLteribygningen, og efterhaanden blev de for
stærkede med Tropper fra Stralsund, samt med Belejringsskyts. Den
25. Oktober brød Kurfyrsten op fra Stralsund, og den følgende Dag
naaede han Wrangelsborg, hvor han tog sit Hovedkvarter. Feltmarskal
Derfflinger ledede Belejringen. Den 5. November var Batterierne fær-

I) Otto Fock. 425-449. 2) Otto Fock. 452-455.
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dige. Den 6. om Morgenen begyndte Beskydningen, og den følgende
Morgen begyndte en Forhandling om Overgivelse, der blev afsluttet
den 8. November. Besætningen fik fri Afmarche med alle Ærestegn,
Vaaben og Bagage samt 2 Kanoner. Den skulde ligesom Besætnin
gen i Stralsund overføres til Sverige og blev derfor den 9. November
konvojeret til Usedom. Styrken udgjorde 460 Mand med 12 Faner.

Med Greifswaldes Fald havde Kurfyrsten erobret hele Pommern.
Men Erobringen val' endn u ikke sikret, thi i SIu tningen af Oktober
fik Kurfyrsten Meddelelse om, at den liflandske Hær rykkede frem.
General Gørtzke blev derfor foreløbig sendt til Provinsen Preussen
med 3 Rytterregimenter, 1 Dragonregiment og 1000 Infanterister.
Selv agtede Kurfyrsten, hvis det var nødvendigt, at følge efter med
Hovedstyrken.

Efter at Rygen var erobret, sejlede Niels Juel den 25. September
til Farvandet mellem Falsterbo og Møen med de store Orlogsskibe,
medens de mindre blev tilbage for at hjælpe Kurfyrsten med An
grebet paa Stralsund. Den 8. Oktober gik Flaaden til Kjøbenhavn.

General Løvenhjelm var bleven staaende i den forskansede Stil
ling med sine Tropper, men, da han den 24. September erfarede, at
Kurfyrsten trak sine Tropper bort fra Øen, rykkede han ' den 26.
s. M. til Bergen og besatte den gamle Færgeskanse. Han vilde og
saa besætte den nye, men Kurfyrsten havde Besætning i den, og han
nægtede at rømme den, før Stralsund var erobret. Paa en senere
Henvendelse derom fik Løvenhjelm til Svar, at Kurfyrsten vilde be
holde Skansen, til Kongen kom til øen . Løvenhjelm gjorde Indberet
ning herom og meldte samtidig, at hans Tropper led den største Nød,
fordi de manglede Levnetsmidler, Penge. og Klæder. Indberetningen
foranledigede, at Geheimeraad Jens Juel blev sendt til Rygen, hvor
han ankom den 11. Oktober. Han kunde kun godkjende Rigtigheden
af Løvenhjelms Indberetninger om Troppernes Mangler samt hans
Klager over Brandenborgernes Optræden paa Øen 1).

Den 12. Oktober afrejste Jens Juel til Kurfyrstens Lejr- ved
Stralsund. Det lykkedes ham ikke at forrnaa denne til at rømme
den nye Færgeskanse. og efter at han den 20. havde indberettet, at
der ikke var Udsigt til Fred, og at der derfor maatte tænkes paa
Afdelingernes Rekrutering, vendte han tilbage til Rygen . Herfra
sendte han et Andragende til Kongen om at blive udnævnt til Gu
vernør over Rygen, hvilket blev taget til Følge 2).

Spørgsmaalet om Besættelsen af den nye Færgeskanse afgjo~de

~ I . S. Oktober E. 1678. 1410.. 2) I . S. November A 1678. 146.
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Kurfyrsten ved at lade Skansen rasere, og, skønt de paa Rygen
erobrede Kanoner skulde deles efter Proportion, lod han dem alle
føre til Stralsund. Juel og Løvenhjelm enedes vel senere om at op·
føre en ny Skanse, men det kom ikke til Udførelse.

Da det var umuligt at forbedre de danske Troppers Tilstand
paa Rygen, vidste Juel og Løvenhjelm intet bedre Middel end at re
ducere Styrken til det mindst mulige og sende de Tropper, der ikke
behøvedes paa Ben, til Wismar l). Det lykkedes at faa Kongen til
at gaa ind derpaa, og den Styrke, der blev paa Ben, kom til at beo
staa af 2 Batailloner under Oberstløjtnant Stønsøn. Trops Dragon
regiment, et Rytterkompagni og og noget Artilleri, ialt henved 1300
Mand. Troppeoverførslen skete i Løbet af November Maaned, og i
Begyndelsen af December Maaned afrejste General Løvenhjelm med
Orlov for at faa ordnet sit Mellemværende med General Degenfeldt.
Jens Juel blev tilbage paa Rygen som Generalguvernør.

') I . S. November 1678. 146.



Afslutningen paa Felttoget Skaane.

Christian V var den 14. September bleven standset paa Over
farten til Rygen ved Falsterbo. Her ankom den 15. to Jagter, der
bragte Beretning fra Niels og Jens J uel om Landgangen, der var
bleven udført den 12. Da Vinden sladig var kontrær, sejlede Kongen
den 17. med nogle af sine Ledsagere til Kjøbenhavn. Den følgende
Dag blev Vinden gunstig. Kongen rejste til Dragør for at gaa
ombord, men paa Dragør . fik han Meddelelse om, at Biskoppen af
Mynster var død. Da Kongen var uvidende om, hvorvidt den nye
Biskop vilde lade ham beholde de mynsterske Tropper, der var ved
Hæren i Skaane, besluttede han at begive sig til Helsingborg. Den
18. om Aftenen naaede han Helsingør, hvor han modtog »den glade
Tidendee om den nye Færgeskanses Besættelse og Rygens Erobring.
lIan vendte derfor tilbage til Kjøbenhavn, og først efter at have op
holdt sig der nogle Dage ankom han den 22. September til Helsing
borg. Del' blev strax holdt Mønstring over Tropperne, der forvoldte
Kongen »megen Glæde e, hvorefter General Werlell trakterede ham i
et Telt, llOg blev den Dag med lutter Glæde og Fryd tilendebragt.e

Hæren talte paa dette Tidspunkt 20 Batailloner og 58 Eska
droner Ryttere og Dragoner med en Styrke paa henved 15,000 Mand.
Men, uagtet denne Styrke havde været til Stede fra den 27. August,
da Tropperne fra Norge ankom, var Hæren bleven staaende i 4 Uger
uden at røre sig. Del var ikke, fordi dette slemmede med General
Wedells Ønske, thi han attraaede intet hellere end at gribe Offensiven,
men det skete ifølge Kongens Befaling.

Carl XI, hvis Styrke gennem yderligere Forstærkninger var
.hragt op til 13-14,000 Mand, stod samtidig mellem Dagstorp og
Norrhvidinge.

N . P. Jensen: Den skaanske Krig, 27
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Under Kongens Fraværelse val' den lille Krig bleven fortsat;
Den 29. August sendtes Generalerne Meerheirn og Rantzau

samt Oberst Basse paa Parti fra Lejren med 500 Heste. Samtidig
rykkede Oberst Schwanwedel ud fra Landskrona med 100 Heste.
Partierne vendte tilbage den følgende Dag, Meerheim medbragte 8
Fanger og 2 Overløbere og meldte, at Fjenden stod ved Norrhvidinge
med en Styrke paa 14,000 Mand. Schwanwedel havde skudt 20 og
fanget 7 Svenskere, Andre Efter-retninger satte Fjendens Hæl' til
12,000 Mand,

Den 3. September gik Schwanwedel atter ud med samme Styrke.
Skønt han traf paa en overlegen Fjende, optog han Kampen, skød
30-40 Mand og erobrede deres Heste. Det Mærkeligste ved denne
Kamp - sigel' Manuskript II - var, at Schwanwedel fik 5 Heste
skudt eller saarede under sig. Kampen varede 2 Ti mCl' og foregik
saa tæt foran Landskrona, at Kanonerne paa Fuistningsvolden deltog
i Kampen.

Den 12. September gik Ritmester Frederik Rantzau ud og tog
90 Stykker Kvæg.

Snaphanerne huserede især i Egnen omkring Christianstad.
Befulkningen suavelsom Besætningen i denne Fæstning manglede
Levnetsrnidler, fordi den svenske Hær havde ondt nok ved at faa
del, den selv behøvede. DCI'fOl' udsendtes fra Christianstad langt
udguaende Strejfpartier for at skaffe Føde, Men som oftest blev de
opsnappede af Snaphaner-no, del' fratog dem, hvad de havde samlet,
og sendte de Fangel', del' blev gjort, til bage til Christianstad. efter
først at have afhugget en len dens Ar-me eller Næser,

Efter at Christian V den 22. September val' kommen til Hæren,
skulde Operationerne begynde. Den 23, holdtes Ki-igsruad, del' be
stemte, at lIæren skulde bryde op og marchere mod Fjenden. Dog
skulde del' forinden holdes en Bededag, den 27., og Fi-erm-ykningen

skulde ske den 29. Bededagen blev afholdt, men, da Ilteren skulde
bryde op, gjorde man den Opdagelse, at del' val' Mangel paa Levnets
midler, saa at Marchen ikke kunde tiltrædes. Den 28. faldt det i
med Storm, og den vedblev de følgende Dage, saa at Manuskriptet II
fortrcller, at det den 1. Oktober blæste saa stær -kt, »at det val' fast
uruu ligt, al en Rytter kunde sidde paa Hesten, langt mindre at en
Soldat havde kunnet marchei-e.« Men trods det daai-lige Vejr, og
uaglet Rytterne ikke kunde sidde paa Hesten, sendles dog General
Meerheirn samme Morgen paa Rekognoscering med 100 Heste fol' at
observere Fjenden. Generalen vendte tilbage med Melding om, at
Fjenden var brudt op og marcherede ad Vejen til Christianslad.
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Dette Opbrud var begrundet i, at Carl XI havde faaet Efter
retning om, at vi havde begyndt at overføre Tropper fra SImane til
Sjælland, og derfor agtede at lade sine Tropper gaa i Vinterkvarter.
da Lejren havde store Mangler. Den 1. Oktober brød han op og
marcherede til Gudmunstoi-p.

Den 2. Oktober holdt Christian V Geheimekrigsraad. Ved dette
blev det besluttet paa Grund af Aarstiden s ikke at udrette mere e 

som om man overhovedet havde udrettet noget - da Fjenden var
gaaet sin Vej. 4 Rytter. og 2 Infanteriregimenter skulde fortægges
til Helsingborg, og 2 Rytter- og 2 Infanteriregimenter til Landskrona.
Resten af Hæren skulde overføres til Sjælland for at gaa i Vinter
kvartei-er og rekrutere sig til det forestaaende Felttog.

Forinden det geheime Krigsraad blev afholdt, var der udarbejdet
en Besvarelse af Spørgsmaalet: ) Hvad der nu el' at gøre i Skaane?c
Den skyldes Herman Mejer. Svaret lød:

»1. At bekendtgøre Fjendens Tilbagetog for Landet, da dette
er sket af Frygt.

2. At bringe Landets Forraad af Fourage til Landskrona og
Helsingborg tilligemed Brændsel, og hvad man ellers kan finde af
Levnetsmidler.

3. At fuldstændiggøre Helsingborgs Befæstning.
4. Naar Fjenden trækker sig helt bort fra Skaane, bør Fod

folket gaa i Garnison, og Rytteriet lægges derhen, hvor det kan
blive fourageret paa nogle Dage, til Transportskibene ankommer.

5 Samle saa megen Fourage, at man kan oprette Magasiner i
Landskrona og Helsingborg, saa at man kan begynde Operationerne
til Foraaret i Maj og søge sin Fordel ved at erobre en fast Plads. cl)

Denne Udarbejdelse maa være sket den 1. Oktober, og samme
Dag affattedes en Koncept i Henhold til dens første Punkt, Den
lyder, som følger: sFra Helsingborg den 1. Oktober 1678.

»Efterat Hans Kongelige Majestæt har til Hensigt at fortificere
dette Sted og den ved vor Hær nu gjorte atter opførte Palisadering
og med Stykker forsyne, er han personlig atter kommen til Hæren
og (har) strax efter sin Ankomst forrige Fredag holdt en Bededag
med Hæren og anraabt Gud om lykkeligt Held til det forehavende
Opbrud og dessein mod Fjenden. Men, efter den Tid er Vejret
blevet saa slet med Lyn og Storm, at de Skibe, der efter vor dessein
skulde afgaa, ikke kunde løbe ud. Imidlertid stod alt færdigt, og var
en Slagorden formeret af 58 Eskadroner og 20 Batailiener godt og

1) I. S. Oktober 1678. Krigsraad MejerB Breve og Indberetninger 109.
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smukt Mandskab, Medens alt val' forberedt til Kamp og var ved
godt Mod, vedblev det slette Vejr og hindrede Opbrudet, Fjenden,
der havde posteret sig fordelagtigt 3 Mil hel-fra og talte 13-14,000
Mand, fik Efterretning om vor dessein og opmuntrede sine (Folk)
efter Overløberes samstemmende Vidnesbyrd. Paa Efterretning om,
at Kongens Hær idag vilde tage Stilling paa Rønneberga, og da alt
Fortropperne var' naaede derhen, el' Fjenden idag brudt op fra sin
Lejr, hal' antændt sine Hytter og rettet sin Marclie s recta e paa
Christianstad i stor Konfusion for at lægge sine Tropper i Vinter
kvarterer i Halland, Bleking og Sverige. Christianstad og Malmø
hal' faaet en Forøgelse af nogle Kompagnier Ryttere. Carl XI hal'
har saaledes opgivet Felttoget og trukket sin Hrer fra Skaane. Hæren
(o : den svenske) val' af Mangel paa Proviunt og Sygelighed i den
sletteste Tilstand og meget forringet. lIans Majestiet lader ikke alene
gennem Poster rekognoscere hans Marche og gCll' alle mulige Forsøg
paa at gøre Fjenden Afbræk under hans Tilbagegang samt for at
sætte hele Provinsen i Konu-ibution, for at Størstedelen af lIæren
kan blive Vinteren over og suhsistere.s l)

Men, da det geheime Krigsraad, del' afholdtes den følgende Dag,
bestemte, at Hæren fraregnet Garnisonerne i Helsingborg og Lands
krona, skulde afgaa til Sjælland, passede denne Bekendtgørelse ikke,
og der' blev derfor samme Dag lavet en ny:

s Skønt Fjenden ikke hal' villet modtage den i Nijmwegen fore
slaaede Vaabenstilstand, synes han desuagtet at ville gaa ind derpaa.
Thi han el' med hele sin Hæl', efter al han Dagen forud havde
svaret en af os afsendt Trompeter-, del' opfordrede ham til Slag,
og for at komme ud af det Hjø1'11e, hvori han val' kommen ind,
sendt Trompeteren tilbage med det Sval', at han tidsnok vilrle træffe
os i aaben Mark, saasnart han fik Efterretning om vort Opbrud,
Desuagtet er han igaar Morges KI. 4, saasnart han fik at vide, at
vore Tropper var paa Rønneberga, af Frygt, i al Stilhed og i største
Konfusion brudt op til Dagstorp og derfra til Chr-ist ianstad og overladt
os hele Skaane, Schwanwedel med 300 Ryttere og 60 Kroater følger
efter ham og bringer uafbrudt Ti-opper ind, Kongen havde isinde
at følge efter med hele Hæren, men, da Landet el' ødelagt, kan Hæren
ikke subsistere.e ")

Hele denne Fremstilling, der skulde dække over, at l-læren
intet havde udrettet, ved at beskylde Carl XI for at have trukket sig
tilbage af FI'ygt, er urigtig.

') I . S. Oktober 1678. 139. ~) I. S. Oktober 167!:l, 140.



Carl XI's Fremrykning den 26. August til Norrhvidinge faldt
sammen med den danske Hærs Tilbagetog til Helsingborg. Da Efter
retningerne udsagde, at denne Hær var bleven forstærket ved An
komsten af Tropper fra Norge, saa at den var den svenske overlegen,
laa deri tilstrækkelig Grund for Carl XI til at forholde sig afventende, .
og det var ogsaa i god Overensstemmelse med Kongens Udtalelser
overfor Rigsdagen i Halmstad, at han dette Aar agtede at forholde sig
defensivt i Skaane. Foreløbigt opnaaede han ved sin Opstilling, at
han dækkede saa meget af Skaane som muligt og havde Bevægelses
frihed . Beretningen om Trompeteren, der var bleven sendt til ham
fra den danske Hær, bekræftes ikke fra svensk Side, og, da Kongens
Opbrud skete den 1. Oktober om Morgenen KI. 4, saa maa Beslut
ningen derom være tagen den foregaaende Dag . Ved det nævnte
Klokkeslet kan General Meerheim, der rykkede frem fra Helsingborg,
i alle Tilfælde ikke have været paa Rønneberga Højder-ne, saa at
ogsaa dette maa være urigtigt. Derimod er det muligt, at Carl XI
kan have faaet Efterretning om, at den danske Hæl' vilde rykke frem,
og at dette var en medvirkende Aarsag til, at han gik tilbage til et
Sted, hvor han, hvis Angrebet skete, dækkede Christianstad og Kom
munikationerne bagud. Derfor gik Kongen heller ikke tilbage til
Christianstad. Den 1. Oktober marcherede han til Gudmunstorp,
og den 2. til Hørby. Men der blev han staaende bag Ringsjø til

. den 12 . Oktober, saa at, hvis det havde været Christian V's alvorlige
Hensigt at rykke frem fol' at angribe, havde der endnu været Tid
dertil. Men Troppeoverførslerne til Sjælland blev foretagne, strax
efter at Beslutningen var tagen, og, da Carl XI fik paalidelig Efter
retning herom, brød han op, ikke af Frygt, thi nu var der intet at
frygte for, men for at gaa i Vinterkvarter. Den svenske Hær brød op
den 12. Oktober. Generalløjtnant Schultz sendtes med en Del af
Styrken til Egnen ved Christianstad, og de øvrige Tropper sendtes til
Smaaland, Halland og Vestergøtland med Undtagelse af en Styrke,
der blev staaende ved Ljungby, hvor Kongen ankom den 22. Oktober

og tog sit Hovedkvarter.
I Henhold til den af det geheime Krigsrand tagne Beslutning

i Helsingborg, blev der strax truffen Bestemmelse om Troppefor
delingen for Vinteren,

Hertugen af Croy, del' var bleven udnævnt til Generalløjtnant,
blev ansat som Guvernør i Helsingborg, der som Besætning fik
Dronningens Livregiment, Prins Georgs og Oberst Pflanzens Infanteri
regimenter, 4· Rytterregimenter - de 3 jydske og ørtzens - 100
Dragoner af Fleischers Dragom-egiment under Oberstløjtnant Dehn
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og 2 Artillerikompagnier. Generalmajor Levetzow fik Kommandoen
uver Rytteriet, Generalmajor Lehndorff over Fodfolket og Oberst
Tettow udnævntes til Kommandant paa Slottet.

Generalmajor v. d. Osten vedblev at være Guvernør i Lands
krona, del' som Besætning fik Prins Christians og Prins Fredriks
Infanteriregimenter, Livregimentet til Hest, Schwanwedels Rytter
regiment, Kroaterne under Disznoldt og 2 Arrillerikompagnier. General
major Meerheim blev ligeledes sendt til Landskrona, hval' han ankom
den 4, Oktober. Da han val' ældre General end v. d, Osten, bad
han Kongen om at ordne Kommandoforholdene mellem dem, og del
blev da bestemt, al v. d. Osten skulde vedblive al være Guvernør
samt have Kommandoen over Besætningen, Rytteriet undtagen, del'
skulde slaa under General Meerheims direkte Kommando.

Alle de øvrige Tropper, danske som fremm ede, overførtes i
Løbet af Oktober Maaned til Kongeriget og l lertugdouuuerne. Kongen
rejste til Kjobcnhuvn, og Wedell, del' den 28 . September val' bleven
udnu-vnt til Feltrnarskalløjtns nt af Biskoppen af Mynster, blev lilbage
i l Ielsingborg for at ordne Overførslerne. Da disse i Hovedsagen
val' endte, rejste hall den 18. Oktober til Kjobcnhavn . Efterat de
mynstersko Tropper var komnc i Kantonnement, indtraf den 1. No
vember en Afsending fra Biskoppen af Mynster, der meddelle Kongen,
al de myristerske Tropper skulde forlade Landet, da de behøvedes til
Forsvar af Rhingrændsen. Men Afmarcnen blev dog foreløbig opsat,
og Feltmarskalløjtnant Werlel l, del' den 5. November traadte over i
dansk Tjeneste, gjorde all for al holdc Tropperne tilbage, eventuelt
ved at Iorrnaa dem til ligesom han at træde over i dansk Tjeneste.

Da den danske Hær havde f01,1ad t Skaane, optog det i Helsing
borg og Landskrona efter-ladte Rytteri atter den lille Krig.

Den 29 . Oktober om Ettermiddagen rykkede Generalmajor Meer
heim ud Ira Landskrona med Oberst Schwanwedel, Kroaterne og 33
Mand af hvert Kompagni for at gaa imod Malmø. Den 30. om
Morgenen Kl. 6 naaede Styrken Ålstorp, hvorfra Oberst Schwanwedel
med et Rytterdelachement og Kroaterne sendles paa Hekognoscering
mod Malmø. Han fangede en Korporal og 5 Mand samt 2 danske
Desertører, Efterat Meerheim havde naaet Ålstorp, stødle General
major Levetzow, dm' var sendt paa Parti fra Helsingborg, til, saa al
hele Styrken udgjorde henved 1100 Mand. I Forening rykkede nu
Meerheim og Levetzow mod Malmø, og, da stærk Taage skjulte
Marchen, lykkedes det samme Eftermiddag at naa helt frem til
Fæstningsgraven, hvorved der fangedes 32 Svenskere og dræbles 21.
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Svenskerne beskød de danske Tropper fra Fæstningsvoldens Kanoner',
men, da Taagen forhindrede dem i at tage ordentligt Sigte, gjorde
Skydningen ingen Virkning. Medens man stod foran Malmø, fik
Meerheim Efterretning om, at der fra Malmø var afsendt en Styrke
ad Vejen til Ystad for at besætte Herregaarden Krageholm. Schwan
wedel blev derfor detacheret med henved 100 Heste for at overfalde
denne Styrke. Sent paa Aftenen den 30. Oktober naaede han frem
imod Alstad og fik Melding om, at Svenskerne havde besat Kirke
gaarden . Han rykkede strax frem og opfordrede Svenskerne til at
overgive sig. Da de svarede med Skud, lod Schwanwedel sine Ryttere
stikke Ild paa en Bondegaard og et Høhæs, der stødte op til Kirke
gaardsmuren, og ved Skæret af Ilden, som kastede sit Lys over'
Svensker-ne, aabnede han en hæftig Skydning. Efter en Times Kamp
overgav Svenskerne sig med 4 Officerer, 8 Underofficerer, 2 Spille
mænd og 87 Menige. 1 Kaptajn, 2 Korporaler og 26 Mand faldt. l )

Medens Schwanwedel udførte denne Expedition, afmarcherede
Meerheim og Levetzow med Hovedstyrken for at naa Herregaarden
Torup, ø. for Malmø. Undervejs fik Meerheim at vide, at del' paa
Saller-up Kirkegaard stod en svensk Styrke' paa 200 Musketerer og
30 Ryttere. l\Ieerheim vilde angribe, men synes at have mødt Mod
stand hos Levelzow j det førte til en Raadslagning af samtlige Offi
cerer, og, da Flertallet mente, at Fjendens Stilling var saa stærk, at
Angrebet vilde koste for mange Folk, og at det ikke godt kunde
foretages ved Nattetide, blev det opgivet, og den danske Styrke blev
derfor staaende i Qvarnby. Svenskerne unddrog sig Faren ved, paa
Efterretningen om de danske Troppers Nærhed, at trække sig fra
Sallerup til Malmø.

Den 31. Oktober om Morgenen Kl. 9 stødte Schwanwedel til
Meerheim med de tagne Fanger, hvorpaa hele Styrken trak sig til
bage, Meerheim til Landskrona, Levetzow til Helsingborg. Begge
Generaler var misfornøjede over, at de ikke havde opnaaet et større
Resultat, og, da de gensidigt kastede Skylden derfor paa hinanden,
erklærede Levetzow, at han fremtidig ikke agtede at rykke ud paa
Parti sammen med Generalmajor Meerheim,

Snaphanerne havde i Mellemtiden fortsat deres Ødelæggelsestog,
men disse var af en saadan Natur, at den danske Regering endelig
indsaa Nødvendigheden af, at man bragte Snaphanerne ind under
Organisation og stillede dem under militær Kommando. De blev

') I. S, 'Novemb er A 1678. 145.
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derfor sammenkaldte til et Møde, del' skulde afholdes ved Getinge
Bro den 6, December. Man havde ventet her at finde 1200 Snap
haner, men del" mødte kun 500. Borgmesteren i Helsingborg, Falch
Larsen, der skulde ordne Sagen, havde indfundet sig med 4 Estan
darter og under Eskorte af 30 Ryttere, lIan for-langte, at Snap
hanerne skulde aflægge Troskabsed til Kongen af Danmark og mod
tage de 4 Estandarter, han medbragte. Men Snaphanerne svarede,
at de vel vilde vise Troskab mod Kongen, ruen, da de selv havde
sørget for Udrustning og ikke modtog eller vilde modtage nogen
Lønning, vilde de ikke modtage Estaudarterno og ikke underordne
sig andre Kom Illauderende end . dem, dr- selvvalgte.

Modet fode saaledes ikke til noget Resultat, og Snaphaner-ne
fortsatte derfor df'l'es Virksomhed som tidli gere. Men nu begyndte
den besindige Del af Befolkningen at slutte sig sammen for at sætte
en Bom for deres vildt- Lyster, saa at de maatto kæmpe sanvel med
Befolkningen som mr-d de svenske Partiel", del' sendtes paa Jagt efter
dem, Svenskoi-ne havde opfundet en ny Maade at pine dem paa.
Fangru-no brændtes forst under Fødderne med et glødet Jer-n, derpaa
blev de ved et Jei-nspyd, som blev stukkr-t igennem dem, naglede til
et TI'tI', og deres Ilrcnder anbragtes samlede over Hovedet med et
Søm igennem. Saalodr-s maatte de hænge, indtil Døden indtraadte.

Kroaterne, dm' udgjorde en Del af Besætningen i Landskrona,
kornmanderedes fremdeles af Oberstløjtnant Disznoldt. Skønt Oberst
Dubsky saaledes ikke havde nogen Befalingsret over døm, blandede
han sig dog stadig i dr-ros Sager, og i Begyndelsen af November
sendte han sin Tjener til Landskrona for at formaa dem til at gorf'
RevolLe. General Meerheim lod Tjeneren arrestere, og Oberstlojtnant
Disznoldt klagede til Kongen 1), Det lykkedes dog ikke at faa samlet
tilstrækkeligt Bevismateriale mod Oberst Dubsky, det, bestandig søgte
at trænge sig frem for at faa Kommandoen over et Rytterregiment.
For at blive ham kvit blev det ham meddelt gennrm Krigssekretær
lIarbo, at han ikke kunde vente nogen Ansættelse i den danske
lIær. Han bad saa om en Anbefaling for sin Tjenoste samt om en
Pengegodtgørelse for de mange Ofre, hun mente at have bragt. Da
han ikke fik Svar, blev han og fortsalle sine lnll'igel'. Men, da han
ved lIvervingen havde givet Kroatern e Løfter, som den danske Re
gering hverken kunde eller vilde indfri, var Kroaterne misfornøjede.
25 af dem, der-iblandt en Del af Officererne, bad derfor om Rejsepas,

l) 1. S. November A 1678. 145.



og de fik deres Ønske opfyldt. Havde det staaet til General Meer
heim eller Knud Thott, havde man sendt Reslen efter, thi begge
ønskede at blive Kroaterne kvit, da de kun gjorde ringe Nytte, samt
kostede og »skabte større Vanskeligheder end alt det øvrige Rytteri
tilsammen. c Da Kongen desuagtet vilde beholde dem, benyttedes de
stadig til Partigængertjeneste, niaaske i Haab om derved at faa dem
ud af Verden. I alt Fald synes man næslen at spore Glæde hos
Knud Thott, da han efter Expeditionen mod Malmø indberettede, al
der var bleven »kaputeretc 20 Kroater.



Sammenkomst mellem Christian V og Kurfyrsten
af Brandenborg. Den liflandske Hær.

Ifølge Overenskomsterne, der var sluttede mellem Kurfyrsten og
Kønigsmark om Overgivelsen af Stralsund og Greifswalde, skulde de
svenske Besætninger i disse Fæstninger overføres til Sverige. Kur
fyrsten anmodede derfor Christian V om at udstede et Fripas, for at
de uhindret kunde passere søværts. Men Kongen nægtede at efter
komme Anmodningen, fordi Kapitulationerne var afsluttede, uden at
der var sket nogen Meddelelse derom være sig til ham eller til hans
Afsending, der opholdt sig i Kurfyrstens Lejr. Kongen havde saa
ledes ikke givet sit Samtykke til Overførslen og, hvis den skete, vilde
Følgen blive, at den svenske Konge fik en betydelig Forstærkning
af krigsvante Tropper, der kunde benyttes mod den danske Hær.
Christian V nedlagde derfor ikke alene Indsigelse mod Overførslen,
men han befalede samtidig Schoutbynacht Witt at postere sig ved
Rygen med 7-8 Orlogsskibe for at forhindre den. Da fortsatte
Brevvexlinger mellem Kongen og Kurfyrsten ikke førte til en For
staaelse, blev det bestemt, at Sagen skulde afgøres ved en Sammen
komst mellem begge Fyrster, hvorved der tillige skulde forhandles
om den politiske Stilling.

Den 11. November forlod Kongen Kjøbenhavn, ledsaget af Stor
kantsleren og et meget stort Følge. Den 21. s. M. ankom han til
Wismar, hvor han modtog Indbydelse til at mødes med Kurfyrsten i
Doberan. Mødet fandt Sted den 24. Kurfyrsten fremhævede, at da
den liflandske Hær havde sat sig i Marche mod han Stater, var det
saavel for hans egen Skyld som af Hensyn til de Allieredes Inter
esser nødvendigt, at der ikke fandtes en saa stor fjendtlig Styrke i
hans Ryg, der kunde samle sig under Grev Kønigsmark. Han kunde
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Usedom,
Styrken,
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og det gav Anledning til, at de alle strandede ved Sassø, S. for
Bornholm.

Fra Land hørte man Raaben og Skrig om Hjælp, men Mørket
gjorde det umuligt at se, hvad der foregik. Strandvagterne nøjedes
derfor med at sende Melding til Landsdommer Rasch, og denne lod
Meldingerne gaa videre til Amtmanden, Christian Gedde, der boede i
Rønne. Gedde, der gik ud fra, at det var en Fjende, der søgte Land
gang, lod strax Trommerne røre, samlede de bevæbnede Borgere og
Bønder og rykkede derpaa mod Landingsstedet. Da man ankom der
til, var det begyndt at dages, og derved kom man til Klarhed over',
at man stod overfor en Stranding. Strandbredden var bedækket af
mange hundrede Døde, og desuden havde der paa den samlet sig
nogle hundrede bevæbnede Mænd, der havde frelst Livet. Gennem
dem erfarede Gedde, at de Strandede var svenske Kapitulanter, del'
skulde overføres fra Pommern til' Sverige. Han var først tilsinds at
betragte dem som fjendtlige Tropper. Du fremstillede 4 svenske
Oberster sig for ham, foreviste det Fripas, der var given Tropperne
af Kongen og Kurfyrsten, og bad om Beskyttelse. Desuagtet vilde
Gedde i første Øjeblik forlange, at alle de, der kom i Land, skulde
overgive sig paa Diskretion og betragtes som Krigsfanger. Men ved
Sarnraad med andre korn han dog til det Resultat, at han burde be
skytte dem, der blev frelste, indtil han fik Kongens Befaling om,
hvad del' skulde gøres ved dem. Dog skulde alle aflevere Vaabnene.

Den Elendighed, Strandingen havde foraarsaget. er ikke til at
beskrive. Hvor man saae hen, traf øjet kun paa Mennesker, del'
kæmpede for at redde Livet. eller døde Legemer, der rulledes ind
paa Strandbredden. Befolkningen saavelsom de, der var reddede, tog
ivrigt Del i Redningsarbejdet, og dog skal der paa en Dag være
bleven begravet 785 og paa en anden Dag 800 dels Druknede og
dels Personer, der døde som Følge af de udstaaede Lidelser.

Geddes Befaling om, at de Reddede skulde aflevere Vaabnene,
blev kun efterkommen i ringe Maal, fordi mange foretrak at øde
lægge Vaabnene. Foreløbig anbragtes de Frelste i Kirkerne, og der
blev sørget for deres Underhold saa godt, som det val' muligt. Der
efter søgte man at redde, hvad der iøvrigt fandtes paa Skibene. Der
bragtes 4 smaa Metalkanoner, 6 Estandarter, 22 Faner og et Par
Pauker i Land, men det øvrige Artilleri, Ammunitionen, det pom
merske Arkiv og store Summer af rede Penge, Guld, Sølv, Klenodier
og mange kostbare Møbler laa paa Havsens Bund.

Efter at de Strandede var blevne anbragte, lod Amtmanden en
hver af dem underskrive et Revers, hvorved han erklærede at ville
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betragte sig som Fange. forpligte sig til ikke at forlade Øen uden
Kongens Tilladelse og lovede, at han hverken direkte eller indirekte
vilde foretage sig noget, der kunde være til Kongens Skade. De 4
svenske Oberster - Schwerin, Liewen, Kremer og Wittinghof - der
førte Kommandoen over Tropperno, maatte desuden den 8. December
udstede et Revers, hvori de lovede, aL alle de Udgifter, der foran
ledigedes af Fangernes Ophold og Forplejning paa Bornholm, skulde
blive betalte med rede Penge eller gyldig Forskrivning, inden de for
lod Landet. Obersterne lovede endvidere, at hverken de selv eller
deres Undergivne vilde forlade det an viste Opholdssted eller indlade
sig paa hemmelige Sammenkomster eller Korrespondance.

Saasnart Christian V modtog Beretning om Strandingen, sendte
han en Kommission til Bornholm, bestaaende af Oberst Prehn,
GeneraladjuLant Sehested og Kommissarius Fries. De forefandt ved
Ankomslen 2300 Mand svenske Tropper foruden Knægte. Kvinder og
Børn. Af disse sendtes i Begyndelsen af Januar 1708 Officerer,
Underofficerer og Menige samt Størstedelen af Kvinderne og Børnene
Lil Kjøbenhavn. Af disse gik ikke faa Soldater over i dansk Krigs
tjeneste og sendtes til Fæstningerne i Oldenborg ; Res Len holdtes som
Krigsfanger. Paa Bornholm var der endnu 530 Mand samt nogle
Kvinder og Børn.

Efterretningen om Strandingen naaede ogsaa Kønigsmark. Han
skrev den 26. December til Christian V og StorkanLsleren og takkede
dem for den Omhu, der var bleven vist mod de Strandede. Samtidig
anmodede han om, at disse maatte blive transporterede til Sverige,
da de, ifølge det af Kongen og Kurfyrsten udstedte Fripas, ikke
kunde betragtes som Krigsfanger.

Da Kønigsmark ikke modtog noget Svar, henvendte han sig til
Feltmarskalløjtnant Wedell i en Skrivelse, hvori han paany anmodede
OlU, at de svenske Tropper maatte blive transporlerede Lil Sverige.
Wedell modtog denne Skrivelse den 11. Januar 1679.

De svenske Oberster havde med den danske Regerings Tilladelse
sendt Kongen af Sverige en Beretning om Strandingen samt Med
delelse om, at Tropperne holdtes tilbage. Det gav Anledning til, at
der den 17. Januar 1679 ankom en Trompeter fra Sverige til General
auditør Mejer med Forespørgsel om Grunden til, at de svenske Trop
per ikke fik Lov til at passere.

Nu maatte den danske Regering svare. Svaret blev givet i en
Skrivelse af 21. Januar fra Storkantsleren til Grev Kønigsmark. Heri
gjordes gældende, at, uagtet Kongen ikke havde givet sit Samtykke
til KapiLulationen, havde han dog af »complaisancec mod Kurfysten
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givet sit Minde til Troppernes Transport, udstedt Fripas og instrueret
Schou tbynacht "Vin om at lade Tropperne passere uhindret. Derved
val' der imidlertid ikke given disse Tropper nogensomhelst Tilladelse
til at lande i Kongens Riger og Lande; ligesaa lidt var det Pligt fol'
danske Undersaaller at underholde disse Tropper, skønt det val' Skib
brud, der havde ført dem til Bornholm, Desuden havde Tropperne
efter Skibhrudet anmodet om Beskyttelse, nedlagt Vaabnene og Ir-i
villig tilbudt sig at ville betragtes som Krigsfanger. Fripasset kunde
derfor ikke komme i Betragtning, og man havde været nødsaget til
at træffe Bestemmelser, der sikrede Befolkningen mod Overlast af
Tropperne, Hvad deres Behandlingsmaade angik, da maatte det ikke
glemmes, at Kønigsmark, trods Kartellet om Krigsfangers Udvexling,
havde tvunget flere hundrede af de paa Rygen tagne Krigsfanger til
at gaa i svensk Tjeneste, sendt andre langt bort og overhovedet beo
handlet alle de tagne Fangel' haardt og paa en Maade, del' ikke
stemmede med det Sædvanemæssige, Desuagtet vilde man fra dansk
Side vedblive at hehandle Fangerne, saaledes at de ikke havde noget
at beklage sig over.

Endnu fandtes, som omtalt, paa Bornholm 530 Svenskere for
uden Kvinder og Børn. FOl' at overføre dem til Kjøbenhavn afsendtes
i Slutningen af April 167H Orlogsskibene »Delmenhorst« (50 K.)
under Kaptajn Barfod og »Den flyvende Iljort« (44 K.) under Kap
tajn Bagge Knudsen, Den 2. Maj var Indskibningen tilendebragt,
og Skibene lettede, men Modvind tvang dem til at gaa til Ankel's
mellem Hasle og Hammershus. Om Aftenen fik Skibscheferne fra
Amtmanden Meddelelse om, at 5 svenske Orlogsskibe og en Galiot
havde vist sig ved Hammeren. Barfod og Knudsen besluttede strax
at optage Kampen, hvis de blev angrebne, og forberedte sig derpaa
ved at arrestere de svenke Officerer i Kahytter-no og anbringe de
øvrige Fangel' i Lasten.

Den 3. Maj ved Solopgang viste 4 svenske Orlogsskibe sig; det
femte saae man ogsaa, men temmelig langt bagud, Svenskerne, del'
havde Fordelen saavel af Vind som af Strøm, gav strax Signal til
Kamp, Det blev besvaret af de danske Skibe, del' lettede og tog
Kurs mod Vest. Klokken 6 løb Vinden om i V. S. V. Derfor
vendte de danske Skibe og tog Kurs mod Syd, saa at begge Parter
om Eftermiddagen K!. 2 kom saa nær hinanden, at Kampen kunde
begynde, Det kom strax til en hæftig Kanonade, der varede i 2
Timer, Kampen var især hidsig mellem den svenske Schoutbynacht,
der førte Kommandoen, og Kaptajn Bagge Knudsen, medens Kaptajn
Barfod samtidig optog Kampen med de øvrige 3 Skibe, Disse blev
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tilredte paa en saadan Maade, at de maatte trække sig ud af Kam
pen, og Barfod fik nu Lejlighed til at sekundere Kaptajn Bagge
Knudsen. Den svenske Schoutbynacht søgte at undgaa Faren j han
drejede derfor af for at vende. Men i samme Nu gav Bagge Knud
sen ham en Salve langskibs, og, da Svenskeren kort efter maatte
passere Barfod, fik han en ny Salve, der ramte hans Galleri, som
styrtede ned. Schoutbynachtflaget blev derfor kippet, og Schout
bynachten gik ombord i et andet Skib, hvorfra han gav Signal til,
at alle hans Skibe skulde søge at komme bort. De danske Skibe
forfulgte en Times Tid og satte derefter Kursen paa Bornholm, hvor
de ankom sildig om Aftenen. Den følgende Dag lettede de paany,
og den 7. Maj landsattes Fangerne i Kjøbenhavn.

I Mellemtiden havde Kurfyrsten af Brandenborg ikke ligget
ledig, men forlængst endt Felttoget mod den liflandske Hær.

Carl XI havde knyttet store Forventninger til denne, thi kun
ved den kunde Kønigsmark understøttes og Pommern og Rygen frelses.

I September 1678 var det endelig lykkedes at faa samlet en
Hær i Lifland paa 14 Rytterregimenter, 6 Dragonregimenter og 12
Infanteriregimenter med en Styrke paa 11,200 Mand og 36 Kanoner,
over hvilken Feltmarskal Henrik Horn førte Kommandoen, Hans
Instrux paabød, at han, efter at være bleven forstærket med '6000
Mand polske Tropper, skulde rykke ind i Preussen, besætte Memellinjen
og søge at bemægtige sig Kønigsberg. Derpaa skulde han gaa mod
Berlin for at trække Kurfyrstens Hovedstyrke paa sig og derved de
gagere Kønigsmark. Men forskellige Omstændigheder, navnlig Hærens
Mangler, bevirkede, at Horn først kunde rykke over Grændsen den
18. Oktober, og, da han efter at have passeret Km-land, vilde passere
Lithauen, stod der en polsk Hær under Feltmarskal Pacs, der,
istedenfor at slutte sig til ham, forbød ham Gennemmarchen. Ad
en større Omvej naaede Horn den 7. November Memel, fortsatte
Marchen den 10. og passerede Memelfloden den 28. November. Der
paa rykkede han til Tilsit, som han naaede den 5. December, og her
lod han Hæren gaa i Kantonnement for at hvile. Men 4 Mil fra
Tilsit ligger Kønigsberg, og den havde faaet sin Besætning forøget
med de 3000 Mand, hvormed General Gørtzke var afmarcheret fra
Pommern. Generalen udsendte Partier for at forurolige Svenskerne,
og det gav Anledning til, at Horn samlede sin Hær og fortsatte
Marchen over Iristerburg til Friedland, hvor han ankom den 19. Ja
nuar 1679.

Men nu greb Kurfyrsten ind. Personlig holdt tilbage i Berlin
af Podagra havde han ladet samle en Hær paa 6 Rytterregimenter, 2



432

Dragonregimenter og 5 Bataillonei-, ialt 8734 Mand med 34 Kanoner
ved Neu Stettin, og her indtraf han den 15 . Januar. Den 18. Januar
brød han op for at naa Fjenden og udførte, trods Vinterens Stræng
hed, daglige Marcher eller Slæden-ansporter over Haferne paa ca. 7-8
Mil. At gaa nærmere ind paa Detaillen kan der her ikke være Tale
om, skønt Operationerne er af stal' Interesse 1).

Feltmarskal HOI'n, del' havde faaet Efterretning om Kurfyrstens
Fremrykning, besluttede strax at gaa tilbage over Iristerburg for at
naa Tilsit. Den 20..Januar brød han op fra Friedland, og den 29.
uaaede han Tilsit. General Gørtzke, del' var fulgt efter, havde ikke
villet angribe paa Grund af Fjendens Overmagt. Kurfyrsten naaede
Kønigsberg den 26 . Januar pI'. Slæde ; Hæren fortsatte Slædekørslen
den 27., og den 28. blev hele Styrken, Gørtzkes indbefattet, samlet
ved Labiau, Den 29. blev Gørtzke sendt fl'em mod Tilsit for at fast 
holde Fjenden, indtil Kurfyrsten kom til med Hovedstyrken. Oberst
Treffenfeld blev sendl forud og overfaldt den 30. om Morgenen Sven
skerne i Kantonnementerne udenfor TilsiL. De mistede 200 Døde og
Saarede, 6 Dragonfaner. 2 Estandarter, et Pal' Pauker og en stor Del
Bagage. Men Horn, der anede Faren, brød strax op for at søge at
naa Riga. Trods alle Kurfyrstens AnstrængeIser lykkedes det ham
ikke at naa op med sin Hovedstyrke, men hans Avantgarde forfulgte
saa energisk og tilføjede Fjenden saadanne Tab, at Feltmarskal Horn,
da han den 14. Februar naaede Riga, kun raadede over 3000 døds
trælle Soldater.

Hermed var Erobringen af Pommern og Rygen fuldstændig sikret,

') Se : Kessel: Henniges v. 'I'reffenfeld og Hirsch: Der Winterfeldzug in
Preuszen 1678-79.



Kongressen i Nijmwegen.

Den Vaabenstilstand, Kongen af England havde arbejdet paa at
faa tilvejebragt i Slutningen af 1677, kom ikke istand, Ludvig XIV
slog derfor ind paa en ny Vej. Han vilde skyde Breche i den Mod
stand, han mødte hos de Forbundne, ved at søge at komme til For
staaelse med en af dem. Men den Magt, hvormed han vilde gøre
Begyndelsen, maatte kun stille Krav, han kunde opfylde, og dens
Befolkning maatte være stemt for, al der blev sluttet Fred. Valget
faldt paa Holland. Den 9. April 1678 tilstillede han derfor sin Afsending
i Nijmwegen sine Betingelser for en Fred med Holland; de blev
forelagte som et Ultimatum den 15. s. M. og paa den udtrykkelige
Betingelse, at Kongen ikke vilde føle sig bunden til Forslaget læn
gere end til den 10. Maj. Da denne Frist fandtes for kort, forhand
ledes der om en Vaabenstilstand paa 3 Maaueder ; men Danmark og
Brandenborg vilde ikke gaa ind derpaa, fordi det Iranske Forslag
berøvede dem all, hvad de havde vundet, og de fandt Støtte hos .K ej
søren. Denne saavelsorn Danmark og Braudenborg henvendte sig
ilerfor i .J uni Maaned med gentagne Opfordr-inger til Holland om ikke
at slutte Fred og derved svigte den fælles Sag. Men intet hjalp,
thi Hollænder-ne vilde Fred, og den blev sluttet Natten til den 11.
August, saaledes at Maastricht blev given tilbage til Hol læuderne,
del' til Gengæld forpligtede sig til hver-ken direkte eller indirekte at
understøtte sine tidligere Forbundsfæller.

Frankt-ig henvendte sig derpas til Spanien, og da denne Magt,
ene.' at Holland havde sluttet Fr-ed, kunde risikere at miste de
spanske Nederlands, gik det ved en Fredslutning, del' blev under
tegnet den 17. September, ind paa at afstaa Burgund og en Del af
Fæstningerne ved Frankrigs Nordgrændse, FOI'st efter at dette val'

N . P. Jensen: nen skaanske Kri~. 28



sket, ratificerede Holland den Hl. September Fredstraktaten med
Frankrig.

For at faa tilvejebragt en almindelig Fred blev der foreslaaeL
en Vaabenstilstand. Danmark var ikke uvillig til at gaa ind derpaa,
naar den kun kom til at gælde for Skaane, Sverige derimod for 
langte, at Vaabenstilstanden skulde gælde dets Lyske Provinser og
opstillede samtidig visse Forlangender med Hensyn til Hertugen af
Gottorp, der uafbrudt vedblev at intrigere. Frankrig gik ind paa
Sveriges Forlangender, men Danmark nægtede sit Samtykke og blev
støttet af Kejseren. Vaabenstilstanden kom derfor ikke istand.

Et Forsøg, Kurfyrsten af Brandenborg i Løbet af Sommeren
1678 gjorde paa at komme til Forstauelse med Frankr-ig, mislykke
des, fordi han stod fast paa at ville have Pommern. Derfor satte
han alt ind paa at erobre denne Provins og gjol'de, da det val' sket,
sit æventyrlige Tog mod den liflandske Hæl' for aL sikre Erobringen.
Nu haabede han, at saavel Kejseren som Danmark vilde fortsætte
Kampen og forberedte sig derfor paa et nyt Felttog.
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Kongressen i Nijmwegen.

Kejseren var efterhaanden kommen i en vanskelig Stilling. Thi,
efter at Frankrig havde sluttet Fred med Holland og Spanien, kunde
det bruge hele sin Magt mod Tyskland, Alt kom derfor an paa, om
de forbundne tyske Fyrster vilde holde ud. Men saavel de brunsvigske
Hertuger som Biskoppen af Mynster begyndte at vise Tegn paa Fra
fald. Ved Aarets Begyndelse gav Kejseren dog Danmark og Branden
borg den bestemte Forsikring, at han ikke vilde slutte nogen Fred,
der vilde blive til Skade for hans Forbundne. Men, da de franske
Underhandlere stod fast paa ikke at ville gøre nogensomhelst Ind
rømmelse i deres Fordringer overfor de nævnte 2 Magter, da Kejseren
truedes af et Oprør i Ungarn samt af et Angreb af Tyrkiet, var han
nødt til at tænke paa sine egne Interesser, og hans Underhandlere
fik derfor Befaling til at søge at fremskynde Fredslutningen. De
indledede derfor fortrolige Forhandlinger med de franske Afsendinge,
og tog intet Hensyn til de Protester, der blev fremsatte fra Danmarks
og Brandenborgs Side, efter at disse Magter var komne til Kundskab
derom, uagtet Protesterne støttedes til Traktaterne. Den 5. Februar
1679 blev der sluttet en Særfred mellem Frankrig og Kejseren. Ved
denne forpligtede begge Parter sig til at søge Krigen bilagt mellem
Frankrig og Sverige paa den ene og Danmark, Brandenborg samt de
øvrige Forbundne paa den anden Side. For at bane Vej for en For
staaelse . skulde der sluttes en Vaabenstilstand. Lykkedes det ikke
at faa sluttet Fred, lovede Kejseren og de tyske Fyrster, der sluttede
sig til ham, at de hverken aabenbart eller hemmeligt vilde hjælpe
Frankrigs og Sveriges Fjender, naar Vaabenstilstanden udløb. Tillige
forpligtede Kejseren sig til ikke at hindre Frankrig og Sverige i
deres Krigsforetagender mod de Forbundne. Det maatte derfor ikke
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tillades disse at lade Tropper foretage Gennemrnarcher, oprette Lejre
eller tage Kvarter i det romerske Rige undtagen i de Lande, der til
hørte dem selv. Desuden maatte Kejseren gaa ind paa, at der indtil
den endelige Fred afsluttedes, blev lagt fransk Besætning i en Del
af hans Fæstninger, dog skulde denne Besætning underholdes af
Frankrig.

To Dage senere, den 7, Februar, blev der undertegnet en Fred
slutning mellem Kejseren og Sverige. Kejseren lovede derved ikke
at ville hjælpe Sveriges Fjender eller tillade de Forbundne at føre
Tropper gennem Tyskland. Desuden lovede han at beskytte Her
tugen af Gottorp, saa at han atter fik sine Lande igen med alle de
tidligere Rettigheder, samt at han vilde go re alt for at bilægge
Stridighederne mellem Kongen af Danmark og Hertugen.

Om nu end Kejserens Afsendinge havde handlet i Overens
stemmeise med deres Instruktion ved at fremskynde Fredens Afslut
ning, saa fandt Kejseren dog, da han blev bekendt med Fredstrak
tatcns Indhold, at Afgørelsen var fremskyndet for meget, og at man
burde have søgt at opnaa bedre Vilkaar for Danmark og Branden
borg. Da disse Magter fik Efterretning herom, søgte de at formaa
Kejseren til at nægte Ratifikationen af Fredstraktaten og lovede i
saa Fald at ville støtte ham med Tropper. Men Kejseren mente ikke
at kunne tage noget Hensyn til disse Tilbud. Danmark og Branden
borg protesterede derfor mod den afsluttede Fred som stridende mod
de indg åaede Traktater, efter hvilke Kejseren hverken maalle slutte
Vaabenstilstand eller' Su-t-fred uden de Forbundnes Vidende og
Samtykke.

Forinden denne Protest blev afleveret, blev de lyneborgske Be
fuldmægtigede opfordrede til at tiltræde den. Men de nægtede det,
og kort efter sluttede Brunsvig-Lyneborg Fred med Sverige, hvorved
det blev bestemt, at Hertugdømmet Bremen atter skulde overgives
til Sverige, imod en Skadeserstatning til Brunsvig-Lyneborg paa 300,000
Rigsdaler samt Indrømmelsen af forskellige andre Fordele.

Ogsaa overfor denne Fredstraktat protesterede Danmark og
Brandenborg. Men Protesten bevirkede kun, at Ludvig XIV lod til
kendegive de danske, brandenborgske og myristerske Afsendinge ved
Kongressen, at hvis deres Fyrster ikke vilde tage imod de Forslag,
han havde fremsat i April 1678, og give fuldstændig Erstatning til
Sverige samt afgive en Erklæring herom inden Udgangen af Marts
Maaned, vilde de tillige komme til at betale alle de Krigsomkost
ninger, som Frankrig og Sverige maatte udrede. Biskoppen af
Mynster faldt strax fra og sluttede Fred den 15. Marts. Han fik
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udbetalt 100,000 Rigsdaler i Krigsomkostninger og Tilsagn om, at
franske Tropper, hvis Krigen fortsattes, ikke skulde betræde hans
Lande. Til Gengæld lovede han ikke at hjælpe Frankrigs og Sve
riges Fjender og at kalde de mynsterske Tropper tilbage fra Danmark.

Danmark og Brandenborg stod saaledes ene. For at tvinge
dem til at falde til Føje havde Ludvig XIV udrustet en stærk Hær og
Flaade og den 24. Februar stillet det Ultimatum, at hvis begge
Magter ikke inden Udgangen af Marts havde tilfredsstillet Sverige,
vilde hans Hær faa Befaling til at rykke frem. Kejseren greb nu
mæglende ind, og det førte til, at der den 21. Marts blev sluttet en
Vaabenstilstand, der skulde vare fra den 1. April til den 1. Maj og
træde i Kraft enten paa den førstnævnte Dag eller i alle Tilfælde
fra det Øjeblik, da Generalerne, der stod paa Krigsskuepladsen, fik
U nderretning om Vaabenstilstanden.

Rustninger og Felttogsplaner.

Efter hele den Vending, der var foregaaet, maatte Danmark
forberede sig paa Muligheden af et Angreb sydfra, og derfor blev
der given Befaling til Istandsættelsen af Fæstningerne i Oldenborg
og Hertugdømmerne. Det foranledigede Vanskeligheder med General
løjtnant Giese, der erklærede, at »han hellere vilde lade sig rive ihjel
end stille sig under Feltmarskalløjtnant Wedells Kommando e, Efter
længere Forhandling med ham fik han forsaavidt sin Vilje, at det
den 23. April blev bestemt, at Fæstningskommandanterne i Friedrichs
ort, Rendsborg, Gluckstadt og Wismar kun skulde modtage Befalinger
af Kongen eller ham.

Hvad Hæren angik, da var der alt den 24. Oktober 1678 given
Bestemmelser om dens Styrke og Sammensætning. Da der ikke var
forefalden en eneste større Kamp i 1678, havde Afgangen af Hvervede
ikke været betydelig, og det var saa meget heldigere, som Penge
manglen voxede, og Subsidierne ophørte. Man formindskede Kom
pagniernes Styrke ved Rytteriet fra 84 til 75 Mand og ved Fodfolket
fra 148 til 125 Mand. Fraregnet Oprettelsen af nogle Frikompagnier,
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der skulde benyttes som Fæstningsbesætning, oprettedes der ingen
nye Afdelinger, men man bevarede dem, man havde, med Undtagelse
af Dragonerne, der blev slaaede sammen i et Regiment.

Da det var ønskeligt at raade over en Hær, der val' saa stærk
som muligt, ønskede Kongen at beholde de mynsterske Tropper. Vel
havde den nye Biskop af Mynster forlangt, at de skulde sendes til
bage, men Kongen vilde ikke tillade Afmarchen og søgte at formaa dem
til at gaa i danske Tjeneste. Feltmarskalløjtnant Wedell var meget
virksom i denne Henseende, og det førte til, at Oberst Hotersleben
erklærede at ville blive med sit Dragonregiment, samt at mange af
de myristerske Officerer erklærede sig villige til at træde over.

Da Biskoppen besluttede at søge Fred med Frankr-ig, var det
ham dobbelt magtpaaliggende at faa Tt-oppcrne hjem, Han sendte
derfor en Officer til Kjøbenhavn for at ud vi rke dette. Officeren fi k
Fortræde hos Kongen den 6. Marts og blev henvist u: at Ioi-ha ndlo
med Storka ntsleren og Feltmarskal Wedr-ll. Resultatet blev, at
Obersterne Schwarz's, Gongrebens og Fra nkcnstcins Iufanteriregiruenter
marcherede hjem, men Wedells og Generalmajor Eschos Infanteri
regimenter samt Wedells, Bassums og Rabes Rytterregimenter blev
tilbage. Efter-at Biskoppen havde sluttet Fred, gjorde han atter Forsøg
paa at faa disse Regimenter tilbage, uden at det lykkedes, og, da
han blev ved at presse paa, satte Christian V en Stoppet' derpaa ved
rlen HJ. Juni 1679 fra Pinneberg at udstede en Plakat, hVOJ'i det
blev hævdet, at Biskoppens Titbagekaldelse af Tropperne stred mod
den Traktat, del' i Hi77 vat' bleven sluttet i Delmenhorst mellem
Kongen og Biskoppen.

Medens disse Forhandlinger stod paa, havde man den 20. Marts
Hovedsagen faaet den danske Hmr mohiliseret,

Den talte:

Fodfolk:
De 5 Regimenter af det Kongelige lIus saml Oberst Pflanzens

Regiment, det sjællandske, det fynske, det 3. og 4. jydske og det
oldenborgske Regiment, Wedells og Esches myristerske Regimenter
saml Obersterne Bremers (Gluckstadt), Dedens (Rendsborg), Vagts
(Wismar) og Martin Bartholds (Gulland) BaLailloner og 7 Fri
kompagnier.

Rytteri:
Garden til Hest, Livregimentet, Rostjenesten, 1. og 2. sjællandske,

1. og 2. fynske, 1., 2., 3 . og ,i . jydske, det slesvigske og del holstenske
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Regiment, Wedells, Bassums og Rabes mynsterskc Regimenter og
Oberstløjtnant Disznoldts Kroater,

Dragoner:
Oberstløjtnant Dehns danske og Oberst IIoterslebens myristerske

Dragoner.

Styrken udgjorde:

Fodfolket
Rytteriet.
Dragonerne

lait .

17,600 Mand,
7,436
1,182

26,218 Mand.

/

Flaaden blev udrustet og talte indbefattet de norske Defensions
skibe 107 Orlogsskibe med 3428 Kanoner,

Foreløbig blev del' ikke forhandlet om nogen Felttogsplan. fordi
tiet var umuligt bestemt at forudse, hvorledes Forholdene vilde ud
vikle sig.

Carl XI havde besluttet at søge at gøre sin Hær saa stærk, at
han kunde dele den i 2, hvoraf den ene skulde operere under hans
egen Kommando i Skaane, og den anden under Rigsadmiral Stenbock
mod Gyldenløve.

For at opnaa en bedre Rekruteringsmaade havde han lagt
Ordningen af denne Sag i Generalmajor Nils Bjelkes Haand. Bjelke
forlod i November 1678 Ljungby, hvor Kongen blev tilbage med en
ringe Styrke. Alle de øvrige Afdelinger var sendte tilbage til deres
Distrikter, og Bjelke rejste nu rundt i disse for at ordne Forholdene.
Men Gyldenløve greb ind, og derved blev Rekruteringsarbejdet for
styrret.



Gylden løvefejden.

Vinteren 1678-79 var atter meget stræng; alle Vandløb fros
til, saa at de kunde bære. Derved blev det muligt at operere.

Den norske Hær var bleven under Vaaben. Den talte ialt hen
ved 13,000 Mand, hvoraf 1200 Ryttere og 570 Dragoner. Deraf an
vendtes henved 4000 Mand som Besætningstropper, 3000 stod i det
Trondhjemske, og 6000 Mand var samlet ved Sydgrændsen.

De svenske Troppeafdelingers Marcher for a t naa Distrikterne
samt de Marcher, Rekruteringsarbejdet foranledigede, blev af Gylden
løve opfattet, som om det var Svenskernes Hensigt at ville alarmere.
Den 11. Januar indberettede han, at Marcherne vedblev og tvang
ham til at holde sin Styrke samlet. Han bad derfor om, at der fra
Danmark maatte blive sendt ham 100 Ryttere og 100 Mand Fodfolk,
saa at det fik Udseende af, at det var Avantgarden for et større
Korps. Han vilde da overalt udsprede Rygtet om, at der val' landsat
et dansk Korps paa 2000 Mand, og han ventede, at dette vilde for
anledige Svenskerne til at koncentrere sig bagud l).

Svenskerne faldt dog snart i Ro, og Gyldenløve sendte derfor
den 15. Januar en Del af sin Styrke i udvidet Kantonnement. Men,
da den stærke Kulde vedblev, besluttede han at ville benytte Lejlig
heden til at overfalde Svenskerne i deres Vinterkvarterer.

I Februar Maaned brød han op. Selv gik han med 3000 Mand
Qg 10 Kanoner gennem Daisiand ; Oberst Wibe sendtes med 1200
Mand og 6 Kanoner gennem Værmland til Eddaskansen, og Oberst
Trischler med 250 Mand for at lande paa Hisingen og rekognoscere
Bohus.

') I . S. Februar 1679. 41.
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Generalmajor Duncan, der førte Gylden løves Avantgarde, trængte
rask frem, efterfulgt af Hovedstyrken, og kastede de Vagter og Observa
tionsstyrker samt mindre Afdelinger, han stødte paa, tilbage.

Rigsadmiral Stenbock, der havde sit Hovedkvarter i Gøteborg,
havde faaet Efterretning om, at Nordmændene vilde rykke frem. Han
sendte derfor Befaling til Kommandanten i Eddaskansen om at være
paa sin Post, men han undlod at samle Tropper, der, hvis det be
høvedes, kunde yde en alvorlig Modstand. Som Følge deraf stødte
Gyldenløve ikke paa Vanskeligheder, thi de enkelte Afdelinger, der
var indkvarterede paa den Vej, han fulgte, flygtede over Hals og
Hoved. Han gav sig saa til at ruinere Landet. 30 Kirkesogne i
Dals- og Værmland blev afbrændte i en Strækning af 15 Mil i
Længden og 5 Mil i Breden. Desuden fangede Gyldenløve en Del
Officerer, 60 Menige og 30 bevæbnede Bønder samt nedsablede
-en Del.

Stenbock synes fra Begyndelsen ikke at have tillagt denne
Fremrykning alvorligere Betydning, thi den 3. Marts bad han vel
Kongen om Forstærkning, men han tilføjede, at Hjælpen kun be
bøvedes, hvis det viste sig absolut nødvendigt. Den 8. s. M. sendte
han en ny Indberetning, hvori han meldte, at Fjenden havde vist sig
ved Gøta Elv, dog paa en saadan Maade, »at man ikke kunde blive
klar over, hvad der var hans egentlige Hensigte. Men nu strømmede
Flygtninge til fra alle Kanter og bragte Efterretning om, hvorledes
de norske Tropper hærjede Landet. General Mørner fik derfor Be
faling til at samle en Styrke paa 2000 Mand og gaa mod Gyldenløve,
-og desuden sendte Stenbock de Afdelinger, der laa i Nærheden af
Gøteborg, frem. Da Gyldenløve fik Efterretning om, at Fjenden ryk
kede imod ham, trak han sin Kolonne tilbage til den norske Grændse.
General Mørner fulgte efter, men, da han ikke kunde indhente Kolon
nen, rettede han et Angreb mod Skansen ved Ud deva Ila, der holdtes
besat af norske Tropper. Han naaede frem til Uddevalla Natten til
den 14. Marts. Kommandanten i Skansen, Kaptajn Svend Schou,
havde opdaget Fremrykningen og averterede gennem Skydning en
Rytterstyrke, der laa i Byen, om at gøre sig rede til Kamp. Den
besatte strax Byens Udkant. Svenskerne rykkede frem, men de blev
modtagne med en saa hæftig Ild fra Byen og Skansen, at Angrebet
blev afslaaet. Da General Mørner frygtede for, at Gyldenløve var i
Nærheden og vilde understøtte Skansen, foretog han intet nyt Angreb,
men trak sig tilbage til Venersborg.

Oberst Wibe var imidlertid gaaet mod Eddaskansen. Den havde
-en Besætning paa 300 Mand og 18 Kanoner og var forberedt af
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Stenbeck paa Angrebet Da Wibe mærkede dette, gik han forbi og
rykkede mod Moraskansen. Den blev erobret; 15 Svenskere fald t, og
·~O toges til Fange. Efter derpaa at have raseret Skansen vendte
Wibe tilbage til Grændsen.

Oberst Trischler passerede den 15. Februar tidlig om Morgenen
Nørre Elv og rykkede ind paa Hisingen. To svenske Rytterkompag
nier, der observerede, trak sig tilbage paa Bohus. Trischler fulgte
efter i Troen paa, at Bohus var saa svagt besat, at den ikke vilde
optage Kampen. Men, da han kom i Nærheden af Fæstningen, gav
den svensk Løsen, hvoraf han sluttede, at den vilde forsvare sig.
Han trak sig derfor tilbage, afbrændte 29 Bøndergaarde og passerede
atter Elven. Først 2 Timer senere ankom en svensk Styrke paa 600
Mand, der var sendt imod ham, til Overfartsstedet

Da Gyldenløve havde naaet sit forelobige Maal, fandt han ingen
Anledning til at rykke frem paany, og det saa meget mindre som
General Mørner var bleven staaende ved Venersborg. Operationerne
var saaledes standsede, forinden Vaabenstilstanden indtraadte.

Meddelelsen om den i Nijmwegen afsluttede Vaabenstilstand
naaede Christian V den 31. Marts. Han sendte strax en Kourer til
Gyldenløve med følgende Depeche: ~Der er sluttet Vaabsnstilstand i
Nijmwegen til den 1. Maj. Sørg for at den bliver overholdt». Gyl
denløve gav sine Undergivne Befaling i Overensstemmelse hermed og
lod Tropperne belægge udvidede Ka n ton nemen ter; men han forberedte
sig dog paa Krigens Fortsættelse. Thi foruden Meddelelsen om
Vaabensti lstanden fik han fra Kongen tillige Befaling til at sende
2000 Soldater, 600 Matroser og 30,000 Rigsdaler til Danmark. Vice
admiral Bjelke, der skulde transportere denne Styrke, var den 8. April
klar til at afgaa. Soldaterne overførtes til Helsingborg for at fuld
ende Arbejderne paa Fæstningsværkerne. Den øvrige Del af Trans
porten gik til Kjøbenhavn.



VaabenstiIstanden.

Fl'a Landskrona og Helsingborg var der i Vinterens Løb ud
sendt Partier med det udelukkende Formaal at ruinere Landet. og
alle Beretninger gaar ud paa , at hvor meget Skaane end havde lidt
i Løbet af Krigen, saa var det dog for intet at regne mod den Mis
handling og Plyndring, denne Provins var Genstand for i Vin teren
1678-79.

Vaabenstilstanden skaffede dog paa Tid Skaaningerne Fred, og
derved stiftede den Nytte.

Carl XI opholdt sig endn u i Lj ungby. I Marts Maaned bred te
der sig et Rygte om, at han var bleven syg. Senere hed det sig, at
han var død, og om Rygtet end paa Tid blev slaaet ned, saa dukkede
det dog op igen til helt ind i Maj Maaned. Sandheden var, at Carl
XI pludselig var bleven syg den 11. Marts, og Sygdommen tog en
saa alvorlig Vending, at han i 9 Dage svævede mellem Liv og Død.
Sygdomsaarsagerne angives forskelligt, men alle Beretninger er enige
om, at Sygdommen forværredes ved, at Kongen var i højeste Grad
forbitret over, at Ludvig XIV ikke alene sluttede Fred paa egne,
men ogsaa paa Sveriges Vegne, hvilket han følte som en Tilsidesættelse
og en Krænkelse. Men det maa dog erindres, at han aldrig vilde
have opnaaet lignende Fredsbetingelser, hvis Frankrig ikke saa af
gjort havde stillet sig paa Sveriges Side. Denne Erkendelse førte til,
at man saavel fra dansk som fra brandenborgsk Side aabnede direkte
Underhandlinger med Ludvig XIV i Paris, fordi man derigennem
haabede at opnaa bedre Vilkaar end dem, der kunde ventes gennem
fortsatte Forhandlinger i Nijmwegen.

Ludvig XIV havde sendt en fransk Hær ind i Tyskland under
Marskallen af Crequi. Trods Vaabenstilstanden rykkede en Del af
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denne Hær ind i de kleveske Lande, der tilhørte Kurfyrsten af Bran
denborg. Marskallen angav som Paaskud, at det kun var for at søge
Kvarter, men desuagtet inddrev han Kontributioner, og den virkelige
Grund til Indrykningen var. at Frankrig ved Besættelsen af disse
Lande vilde have et Pant, hvorved det kunde tvinge Kurfyrsten til
at tilhagegive Pommern . Kurfyrsten var ligesaa lidt i Tvivl herom,
som at han ikke kunde vente Hjælp fra Tyskland. ~Det skærer
mig i Hjertere, skrev han, ~at jeg er en født Tysker; thi, hvor jeg
vender mit øje i Tyskland, ser jeg kun Uretfærdighed«. Desuagtet
vilde han fortsætte Kampen i Forening med Danmark. Men i Tysk
land ønskede man, at Kampen skulde have en Ende, fordi man
frygtede for, at hvis den brød ud paany, vilde den atter gribe mere
og mere om sig. Et Forsøg fra Sachsens Side paa at faa Kurfyrsten
til at opgive Kampen, blev besvaret med, at han i Forening med
Danmark vilde gøre Modstand til det sidste. og at han vilde foretrække
at miste alt fremfor at følge de tyske Fyrsters Exempel ved at lade
sig byde alt. For dog at vise sin Villighed til at søge Forstauelse
tilbød han at afstaa Wesel og Schenckenskansen til Frankrig, indtil
der var sluttet Fred, og erklærede heller ikke at være uvillig til at
gøre en lignende Indrømmelse med Hensyn til Lippstadt. Det førte
til, at Vaabenstilstanden blev forlænget 14 Dage, saa at den udløb
den 18 . Maj. Men man kom ikke hinanden et Skridt nærmere, fordi
Frankrig fastholdt Forlangendet om, at saavel Brandenborg som Dan
mark skulde afstaa alt, hvad de havde erobret. Vaabnene maatte
derfor atter tale.

I Juni Maaned rykkede Marskal Cråqui frem med 30,000 Mand
og naaede Lippstadt, Efter at have staaet her i nogle Dage fortsatte
han Fremrykningen, og den 21. Juni stødte han ved Gohfeld paa den
brandenborgske General Sparre, der med 6000 Mand skulde dække
Fæstningen Minden. Crequi angreb, tvang Sparre til at trække sig
tilbage, og den 3. Juli stod han foran Minden. Belejringen skulde
nu begynde, da indtraf der Meddelelse om, at Kurfyrsten havde sluttet.
Fred. Den var bleven sluttet den 29. Juni i St. Germain. Kurfyrstp-n
maatte opgive Pommern, men fik nogle Amter paa den østlige Bred
af Oder samt Løfte om inden 2 Aar at faa udbetalt 300,000 Rigs
daler af Frankrig. Men han maatte forpligte sig til ikke at yde
Danmark nogen Hjælp, hvis det vilde fortsætte Krigen mod Frankrig

og Sverige.



Krigsbegivenhederne.

a. Hertugdømmerne, Oldenborg og Delmenhorst.

Da 'Vaabenstilstanden ikke førte til Fred, og Christian V havde
lovet Kurfyrsten at støtte ham i Kampen mod Frankrig, blev det.
bestem t, at den danske Operationshær skulde samles i Hertugdøm
merne mellem Slesvig og Rendsborg. Koncen tra tionen paabegynd tes
den 22. Maj, men Troppeoverførslerne strakte sig næsten over en
Maaned.

Hæren kom til at hestaa af;

Generalitetet.
FeItmarskalløjtnant Wedell. Generalmajorerne Meerheim , Le

vetzow og Bulow af Rytteriet og Generalløjtnant Hertugen af Croy
samt Generalmajorerne J. Schack og Massenbach l) af Fodfolket.
Oberstløjtnant Harboe var højstkommanderende ArtiIleriofficer.

Fodfolk.
Kongens Livregiment, Dronningens Livregiment, Prins Frede

riks, Prins Georgs, sjællandske Regiment, fynske Regiment, Wedells
og Esches Regimenter. Deraf talte Kongens, Dronningens og Wedells
Regimenter hvert 3, sjællandske og Esches Regimenter hvert 2 Batail
Ioner, og hvert af de øvrige Regimenter 1 Bataillon.

Rytteri.
Garden til Hest, Livregimentet, Rostjenesten, 1. og 2. sjællandske,

1. og 2. fynske, 2., 3. og 4. jydske, det slesvigske, det holstenske
samt Wedells, Bassums og Rabes Regimenter og Disznoldts Kroater.

I) Massenbach var i Løbet af Vinteren bleven ansat i dansk Tjeneste.
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Dragoner.
Hotarslebens Regiment.

Hæren talte lu Batailloner, 48 Eskadroner Ryttere, 2 Eska
droner Dragoner med 46 Regimentskanoner og 6 Haubitzer, ialt
16,700 Mand.

Kongen forlod Kjøbenhavn den 20. Juni og ankom 3 Dage
senere til Dannevirke, hvor Hæren var bleven samlet. Der blev saa
holdt Øvelser i to Partier indtil den 30. Juni, da Hæren blev lagt i
Kantonnement. Men den 2. Juli fik Kongen Meddelelse fra Olden
borg om, at en fransk Hær havde vist sig ved Grændsen og syntes
at ville rykke ind i Landet. Dels af denne Grund, men tillige for
at kunne faa Lejlighed til at ødelægge Hertugen af Gattorps Besid
delser i Holsten saa meget som muligt, sendles Feltmarskal Wedell
Lil Elben for at udsøge en Opstillingsplads. Afdelingerne sattes i
Marche, og midt i Juli blev Hæren samleL i Egnen ved Pinneberg,
hvor Kongen tog sit Hovedkvarter.

Forsvaret af Oldenborg var bleven betroet til det oldenborgske
nationale Regiment under Oberst Pott, Det talte 8 Kompagnier med
en Styrke af 1054 Mand, men deraf var tillige afgivet Besætning til
Fæstningen Karlsburg og Schwingeskansen. Potts Artilleristyrke
udgjorde 99 Mand .

Hvorledes Oberst PaLL havde fordelt sin Styrke, vides ikke, men
det synes, som om Hovedstyrken har været i Bremen, hvor Major
Phillips var Kommandant i Karlsburg. og Resten var fordelt til
Oldenborg og Delmenhorst. Oberst Pott førte Kommandoen fra Olden
borg. Da han fandt Besætningen hel' for svag, havde han al lerede
den 13. Maj formaaet Borgerne til at tage Del i Forsvaret og rydde
Forterrænet. Oberstløjtnant Biege val' Kommandant iDelmenhorst.

Da Marskal Crequi rykkede frem mod Braudeuborgerne, deta 
cherede han en Styrke paa 6000 Mand under Marquis de Choisy
mod Oldenborg og Delmenhorst 1). Den naaede den 29. Juni en By,
der ligger ~ Mil fra Delrnenhorst, og den følgende Dag rykkede 2000
Mand mod det befæstede Slot. En Trompeter, der blev sendt forud,
blev afvist, hvorimod Oberstløjtnant Biege lod en Officer begive sig
til Marquis de Choisy. Denne forlangte, at Biege personlig skulde
give Møde, og, da Forlangendet blev afslaaet, rykkede Choisy samme
Dag frem og angreb Kronværket. Angrebet blev afslaaet, og Fransk
mændene mistede 30 Døde og 11 Saarede. Den 1. Ju li besatte de

l) Manuskript II.
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nogle Huse, der laa nærmest ved Slottet, og man beskød hinanden
hele Dagen. Den 3. Juli foreslog de Choisy en Vaabenhvile, fordi
der var indledet Forhandlinger med den oldenborgske Regering, og
Forslaget blev modtaget af Biege.

Samtidig med Fremrykningen mod Delmenhorst var Oberst
Mecourt sendt med 800 Mand mod Oldenborg. Ved en Parlamentær
forlangte hall, at Grevskaberne skulde udrede en Brandskat paa
124,000 Rigsdaler, og at Byen Oldenburg skulde tage imod en Ind
kvartering af 2 franske Regimenter. Da Oberst Pott nægtede at gaa
ind paa disse Forlangender, opmarcherede Oberst Mecourt, der blev
forstærket med 400 Mand, i Kanonskuds Afstand fra Fæstningen og
'!'ykkede derpaa frem til Storm . Men Forsvarer-ne modtog Angriberne
med en saa hæftig Ild, at de maalle trække sig tilbage. Den næste
Dag faldt det i med en stærk Taage. Franskmændene benyttede sig
deraf til et nyt Angreb, men ogsaa det blev afslaaet. De indledede
derfor nye Forhandlinger med Oberst Polt, lovede at lade Oldenborg
slippe for Indkvartering, naar Byen vilde betale 2200 Rigsdaler, samt
at de vilde forlade Landet, saasnart Brandskalten var betalt. Da
Grevskaberne var ude af Stand til at betale hele den forlangte Brand
skal, og man paa den anden Side gerne vilde have Fjenden ud af
Landet, fik man samlet et Beløb paa 74,000 Rigsdaler. Det blev be
talt som Afdrag, og der blev given Tilsagn om, at Resten, 50,000
Rigsdaler, skulde snarest følge efter, naar Franskmændene strax vilde
rømme Landet. Delte Tilbud i Forbindelse med de Tilsagn, der paa
delle Tidspunkt var givne Frankrig af Christian V, hvorved han lagde
Freden i Ludvig XIV's Hænder, førte til, at de franske Tropper
rømmede Oldenborg og Delmenhorst den 20. og 21. Juli og trak sig
tilbage mod Rhinen.

Den danske Hovedstyrke var bleven staaende ved Pinneberg, og
Kongen havde besluttet med den at øve en Pression mod Hamborg.

Hamborgerne havde nemlig ved Krigens Begyndelse vist sig saa
-afgjort venlige mod Sverige, at Kejseren havde maallet true dem med
et Angreb af danske og hollandske Stridskræfter, hvis de ikke opgav
Sverige. Den 28. August 1675 maatte Byen , ifølge Kejserens For
langende, udvise de diplomatiske Afsendinge fra Frankrig og Sverige.
Men desuagtet vedblev Hamborg under hele Krigen al vise sin Uvilje
mod Danmark. Efterretningen om, at den danske lIær var rykket
frem til Pinneberg, foruroligede derfor' Hamborgerne i høj Grad, thi
de frygtede for, at det var Christian V's Hensigt at tugte dem for
deres Optræden. For at formilde ham sendte de en Deputation til
Pinneberg. Den fik Fortræde hos Kongen den 20. Juli, ved hvilken

1\'. P. Jens en: Den skaanske Krig. 29
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Lejlighed han udtalte: »'\Vir wol len Euch alle Zeit affection irt ver
bleiben« 1). Det var dog ingenlunde lIamborgernes Mening at under
kaste sig, men de vilde kun vinde Tid, fordi de haabede paa at faa
Understøttelse. Da Kongen ikke val' blind for, at dette var Depu
tationens Maal, besluttede han at søge en hurtig Afgørelse, og for
at indlede denne foretog han den 24. Juli en Rekognoscering
mod Hamborg. Men, da Borgerne lukkede Portene og viste, at de'
vilde forsvare sig, blev der ikke foretaget noget Angreb, fordi Kongen
ansaa det for rettest at opsætte dette, til Freden var sluttet, og han
derved fik Midlerne til at forstærke Hæren.

b. Operationerne til Søs.
I April Maaned laa Niels Jucl med en Flaadp bestaaeude af

32 større og 26 mindre Skibe ud for Kjøben havn , og her blev han
foreløbigt liggende, fordi man tænkte sig Muligheden af, at del' vilde
blive sendt en fransk Flaade til Sundet.

Saasnart Vaabenstilstanden udløb, benyttede den svenske Flaade
sig heraf til at foretage en Expedition mod Gulland. Admiral Wacht
meister løb ud fra Kalmar Sund med 10 større og 16 mindre Skibe.
Den 17. Maj nærmede han sig Gulland, men paa en saadan Maade,
at man fra Øen maatte antage, at det var en dansk Flaade. De
paafølgende Dage anvendte han til Rekognosceringer, der foretoges
under dansk Flag. Men Kommandanten paa Øen, Oberst Mar-tin
Barthold. havde fattet Mistanke og ordnet Forsvaret. Foruden sin
egen Bataillon raadede han over en stedlig Væbning, og denne Styr-ke
posterede han, saaledes at den kunde afslaa en Landgang. Den 20.
Maj foretog Svenskerne et Forsøg paa at lande, men de blev mod
tagne med saa blodige Pander, at de maatte vende om med uforre ttet
Sag, og Admiral Wachtmeister forlod derefter Farvandet ved Gulland
og sejlede til Kaimar Sund.

Da den franske Flaade ikke viste sig i vore Farvande, blev
Rpgeringen efterhaanden beroliget i denne Henseende. Niels.l uel
lettede derfor, efter Ordre, den 3. Juni og lagde sig i Kjøge Bugt
med en Flaade, der talte 35 Orlogsskibe med 1836 Kanoner, 5 Bran
dere og en Del mindre Skibe. Den 16. Juni gik han under Sejl til
Osterseen, men 5 Orlogsskibe sendles til Øland for at lokke den
svenske Flaade til at forlade Kal ma r Sund. Admiral Wechtrneister

l) Manuskript II. 20. Juli 1679.
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gik forsaavidt i Fælden, at han strax løb ud og forfulgte de danske
Skibe, der tog Kurs paa Bornholm. Den 24,. Juni fik Niels Juel
Melding herom med Tilføjende, at Wachtmeister var omtrent 5 Mil
N. N. O. for Bornholm. Uagtet det blæste saa haardt, at de danske
Skibe mistede Ankre og Tougværk, gik Niels Juel dog under Sejl,
og den 25. om Morgenen opdagede han 20 svenske Krigsskibe. Men
Vinden var ustadig og sprang bestandig om, saa at det ikke lykkedes
i Løbet af Dagen at naa saa nær ind paa Svenskerne. at Kampen
kunde optages. Den 26. om Morgenen var Vinden S. O., og Sven
skerne viste sig ~ Mil N. N. O. for den danske Flaade. Det lykkedes
Niels Juel at naa op med en Del af sine Skibe paa 2 Kanonskuds
Afstand, men kun Avantgarden under Viceadmiral Span naaede med
Flagskibet »Norske Løve e (84 IC) ind paa det bageste af Fjendens
Skibe, »Laxen e, Delte blev efter kort Tids Kamp saa ilde tilredt,
at det maatte stoppe op. Wachtmeister sendte 8 Skibe til Hjælp,
men Niels Juel kom til med Forstærkning og tvang Svenskerne til
»at salvere sige med Undtagelse af s Laxen e, del' maatte stryge Flaget.
Befalingsmændene paa dette Skib blev senere stillede for en Krigsret
og idøm t haarde Stra tre.

Efterat Kampen var endt, forfulgte Niels Juel; men Vinden var
ham ikke gunstig, og Svenskerne slap derfor til Øland, hvorfra de
den 28. Juni om Morgenen naaede Kalmar Sund. Derefter lod Niels
Juel foretage Forsøg paa at stikke Ild i de svenske Skibe ved Hjælp af
Brandere. Da Forsøget mislykkedes, besluLtede han at forhindre
Svenskerne i paany at løbe ud; men det var vanskeligt, fordi Kalmar
Sund har to Indløb, et nordligt og et sydligt. For al lette Bevogt
Ilingen befalede Niels Juel derfor, at Orlogsskibet »Enigheden c, der
under sin tapre Chef, Kaptajn Andreas Dreyer, havde kæmpet ved
alle Lejligheder, hvor Faren var størst, som havde lidt meget,
og desuden var et gammelt Skib, skulde aftakles og afmønstres
og derpaa af Andreas Dreyer sænkes i det sydlige Indløb. Uagtet
Svenskerne gjorde alt, hvad der var muligt, for at forhindre det,
lykkedes det dog Dreyer at udføre sit Hverv, og det med en saadan
»Berømmelse«, at Niels Juel indstillede ham til at blive Schout
bynacht.

Den 8. Juli sejlede Niels Juel til Gulland. Wachtmeister lod
strax 11 Skibe løbe ud af det nordlige Indløb, men næppe fik Niels
J uel Efterretning herom, Iør han vendte om og tvang Fjenden til at
sage tilbage til sit Smuthul. Den 18. sejlede han atter til Gulland,
men allerede Dagen efter fik han Melding om, at Fjenden val' gaaet
til Sos med 6 Linjeskibe. J uel lod derfor Viceadmiral Span gaa mod

29~
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Fjenden med 10 af de letteste Skibe og 3 Brandere. Span, der førle
Kommandoen fra »Victoria e (44 Kanoner), ankrede den 19 . om Aftenen
op udfor Slottet Borgholm paa Øland. Den 20. om Morgenen op
dagedes de svenske Skibe, og del' blev strax lettet. Svenskerne gik
med smaa Sejl for ikke al kounue paa Grund, Under Bestræbelserne
for al naa dem stødte 2 af de danske Skibe paa Gi-und om Formid
dagen KI. 10, og de kom først los om Aftenen. Men Span havde
alligevel fortsat Forfølgelsen. KI. 11 om Formiddagen naaede han
Linjeskibel »Nyckeln« (86 Kanoner), og del kom til en Ilteftig Ka
nonade, Under denne kom - ved Middagslid - »Nyckeln« paa

Grund ug blev nu angrebet af Span med 4, Skibe. Desuagtet oplag
»Nyckeln« den ulige Kamp og blev lidt senere sekunderet af el andel
Linjeskib, men de øvrige svenske Skibe løb ind i Kaimar 'Sund. En
dansk Brander lagde sig paa Siden af »Nyckel n «, men Svenskerrie
gjorde sig Ii-i for den. En ny Brander kunde ikke finde Midler til

at Io-stue sig I.il Skibet, fordi Svenskerne havde kappet Takkel
og Tuugvturk ; men deus blotte Nærværelse foranledigede, al 200 Mand
ar Boscetniugeu SIII'Ullg over' Bord for al frelse sig; de druknede
nu-sten alle. EfLCl' 5 Timers Kamp faldt en Kugle i s Nyckeln es
Krudtkn nuuot-, og Øjeblikkel efter sprang Skibel i Luften. Af Besæt

ningeu, dCI' hn vde lait 600 Mand, lykkedes del kun al frelse Chefen,

2 Lojtnauter og 37 Mand. Seknudanten val' kommen i Brand, men
Besætningen fik Ilden slukket, og ved Hjælp af Chaloupperrie blev
den slæbt ind i Kal mar Sund. Kampen var bleven fort saa læl
inde under Land, al de danske Skibe hlev heskudt fra Svvnskcrucs

Landlia tterier.
Admiral Spau mislede 30 DUlle og 80 Saarede. Bl'l'l'lni Ilgl'n,

som Niels Juel indsendte den 2fJ..l uli, fremhævede han Viceudinu-al

Span og 2 Kaptajner for deres udmærkede Forhold, og han tilfojede :

»Alle de andre af \,OI'C Kaptajner hal' sig vel signaleret, ja af Gemene
hal' nogle komporteret sig saaledes, al jeg hal' hunureret dem med
Officers Charge paa Deres Kongelige Majestæts al lei-unadigste Behag
og Konfirmation for andre der-med al animere s.

Den danske Flaade blev liggende ved Gulland lil den 16. August.

Saa lettede den fol' at gaa lilBomBolm, men haardt Vej!' og Havari
val' Aarsag til, al den først naaede Ben den 22. August. Samme
Dag strandede Linjeskibel s Norske Løve «, dog lykkedes del at redde

Besætningen og Kanonerne. Da del urolige Vejr vedblev, maalle
Flaaden ly lil Kjøge Bugt, hvor den ankom den 24. August. Den
30. s. M. ankrede den op paa Kjøbenhavns Rhed, fordi del' samme

Dag blev afsluttet en ny Vaabenslilsland.
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c. Skaane.
Christian V havde opgivet at sende nogen Hær til Skaane i

dette Felttog. Derimod var der bleven arbejdet paa at gore Helsing
borg saa stærk som mulig, og saavel denne Fæstning som Lands
krona var bleven forsynet med en Besætning, der var istand til at
føre et kraftigt Forsvar.

I Helsingborg havde man forbygget alt med Palisader indenfor
Bymuren, og der var bleven anlagt en dækket Forbindelsesvej fra
Slottet og til Havnen, saa at Forsvaret kunde forstærkes fra Sjælland.
Besætningen bestod af 2 Detachementer, der var tagne af Kongens og
Dronningens Livregimenter, 7 Kompagnier af Pflanzens Regiment
og et Artillerikompagni, tilsammen 1304 Mand, alt under Kom
mando af Oberst T'ettow, Desuden var der ankommen en Styrke
paa 2000 Mand af den norske Hær, der benyttedes til Arbejderne
paa Fæstningens Istandsættelse.

Besætningen i Landskrona bestod af 2 Batail loner af Prins
Frederiks Regiment under Oberst Meldrum. Prins Christians Regi
ment under Oberst Fuchs, 7 Kompagnier af Prins Georgs Regiment,
5 Kompagnier af Pflanzens Regiment, 1. jydske nationale Rytter
regiment under Oberst Schwanwedel og 2 Artil lerikompagnier-, ialt
3,900 Mand. Generalmajor v, d. Osten førte Kommandoen som
Guvernør.

Da Vaabenstilstanden udlob i Maj Maaned, var Cai-l XI endnu
ikke færdig med sine Rustninger, og, da han erfarede, at den danske
Hæl' blev sendt til Slesvig, forhastede han sig ikke med at faa dannet
en Hær i Skaane,

Alt, hvad vi havde beholdt af Rytteri i Skaane, indskrænkede
sig til Oberst Schwanwedels Regiment, og derfor udsendtes der sjæld
nere Partiel', end det havde været Tilfældet tidligere. Svenskerne
log derfor Initiativet. Den svenske Generaladjutant Hør-marm bad
Carl XI om Tilladelse til at maatte gaa paa Parti til Landskrona,
hvor han ventede at gøl'e en god Fangst. Tilladelsen blev given,
og han rykkede ud med 100 Ryttere fra Lejren ved Ljungby. Men
Oberst Schwanwedel var paa sin Post. Den 15 . .J uni fik han Efter
retning om, at et svensk Parti var paa Tog. Han rykkede strax ud
fra Landskrona med 100 Ryttere og Skytter. Over Getinge Bro og
Næs naaede han til Torrløsa. Her fik han at vide, at General
adjutant Hormann var gaaet ham forbi i Retning af Landskrona.
Han fortsatte strax sin Marche, saaledes at han den 16. om Mor
genen KJ. 6 naaede Bælteberga. Il er traf han paa Svenskerne, der



havde anbragt deres Observationsposter i Træer. Schwanwedel gik
I'rcm med 16-18 Skyttel', del' dannede hans FOl'tI'OP, og begyndte
Ilden. Derved blev Fjenden alarmeret og kom til Hest, inden
Schwanwedel havde faaet Tid til at trække Hovedstyrken til sig. Et
Øjeblik saae det derfOl' betænkeligt ud for Schwanwedel, men det
varede ikke længe, før l Iovedstyrken kom til, og del' udspandt sig
nu en meget hidsig Kamp. Svensleerne maatte bukke under; de
mistede 18 Døde, og 3 Ritmestre, 1 Lojtnant, 1 Kornet og 42 Menige
toges til fange , Resteu tlygtede, Schwanwedels Tab udgjorde 3 Døde
og 1 Saaret,

Cad XI havde imidlertid fortsat Rustninger-ne, og, skønt han
ikke havde faaet hele den Styrke samlet, som han vilde bruge i
Skaa ne, brød han dog den 9. Juli op fra Fjelkinge med de Tropper,
han havde hos sig, og marcherede ad Vejen Fra Christianstad til
Helsingborg over Ønnestad, Møllerod ug Ebbar-p til Ahy og Gråmans
101'p, hvor han ankom den 14. .Tuli og blev stanende i nogle Dage.
l Ier indti-af efter-haanden de Afdelinger, del' \ 'UI' under-vejs, saa at
Kongen den 21. .Tuli kunde ved Tornarp monstre en IIær paa 35
it:skadl'onel' Ryttere og Dragoner samt 9 Batai lloner Fodfolk med 50
Kanoner- og 5 Morterer, ialt henved 11,000 Mand, hvoraf de beredne
Tropper udgjorde 6000.

Med denne Styrke agtede Cai-l XI at sage at erobre Fæstnin
g Cl'Ile Lanrlsk rona og Helsingborg. Han begyndte med at rykke
Frem mod II elsi IIgbuI'g, Freuu-ykn ingen skete den 2-1- . .T uli fra Tornarp
ug Krllllll til Bjorneku l la, og den 2G, kOI1l Hæren til Rosendal.
Herfra furetog Kongen og Erik Duhlberu den 28 . en Rekognoscer-imr
mod Helsingborg, hvorved .le vovede sig saa luugt fr-om, at en Kanon 
kugle faldt midt imellem dem, saa at Jord og Sten floj dem Olll

Ørene, Den folgende Dag blev Hæren tru kken frem til Byerne IW,
Bårslof', Vrr-Iluf', Ramlasa og Filboma, med Hovedkvartr-r i Ru mlosa ,
og fra dette Kantonnement blev del' fremskudt Tropper, dr-r inde
sluttede Fæstningen. Samme Dag, den 29 " detacheredos LOOO l1ytterc
til Halland 1'01', om fornødent, at tjene til Understottelse for Rigs
admiral Stenbeck.

Da Carl XI gennem fortsatte Rekognosceringer kom til Dver,
hevisningen om, at Befæstningen af Helsingbor-g val' meget stærk,
vilde han ikke ski-ide til en Belejring, men nejedes med at trætte
Besætningen gennem uafbrudte Alar-meringer. Desuden blev del'
anlagt Batterier, fra hvilke Fæstningen blev beskudt.

Natten til den 9, August foretog Cad XI et Skinangreb. KOIll
mandanten i Fæstningen aabnede en stærk Kanon- og Geværild
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'sa mt udkastede »nogle Granater, som laa stille paa Jorden og brændte
meget klart« , saa at de belyste Omgivelserne, Derved opdagede
Kommandanten, at Kongen ikke havde mange Tropper hos sig. Han
foretog derfor et Udfald, hvorved del' først blev fangen en Kaptaj n
og derpaa en Oberst Leslie, del' kom til, »men han val' meget drukken
og faldt af Hesten, da han vilde bi-uge sin Sabel. c:

Flere Gange havde Svenskerne rettet Ilden mod Forbindelses
linjen mellem Slottet og Havnen uden at opnaa noget Resultat. De
besluttede derfor at ville søge at forjage Orlogsskibene, der laa
udenfor Havnen. Natten til den 10. August blev 10 Kanoner og
nogle Morterer kørte ned til Stranden, hvor de aabnede Ilden mod
Skibene. Men der opnaaedes intet, thi Skibene forandrede strax
Ankerplads, saa at de kom udenfor Skudvidde.

Foruroligende Efterretninger om Gyldenløves Fremrykning be
virkede, at 3,500 Mand Fodfolk sendtes til Halland, fol' at kunne
understotte Stenhook. Men det varede ikke længe, før der indtraf
beruligende Tidender, og derfor blev alle de Tropper, del' var deta
-cherede til Halland, trukne til Hæren,

Nu og da var der bleven udsendt Strøjfpartier mod Landskrona.
Et saadant, del' talte 300 Heste under Generalmajor Lichton, stødte
paa Oberst Schwanwedel, Denne val' den 12. August gaaet paa
Parti fra Fæstningen. Da han naaede Dagstorp, stødte han paa
Lichton, del' val' ham betydeligt overlegen, og derfor var han nødt
til at gaa tilbage. Tilbagegangen udførtes i 3 Trops, del' blev hæftig
forfulgte af Svenskerne. Schwanwedels Hest blev skudt, og forskel
lige svenske Ryttere tilbød ham K varter, men han værgede for si t
Liv, indtil en af hans Undergivne, Kornet Poul Svensøn. kom jagende
til Hjælp, sprang af Hesten og overlod den til SchwanwedeJ. Derved
blev han frelst, men Kornetten blev tagen til Fange. En svensk
Ritmester forfulgte Schwanwedel, der søgte at naa sit Mandskab;
'han tog derfor sin Pistol, skød bagud og ramte Ritmesteren i Skul
deren . Men endnu var han ikke frelst, En af hans Trops, del'
førtes af Kaptajnløjtnant Kruse, fandt Vejen spærret af en svensk
Trop, del' tilbød Kruse Kvarter. Han modtog Tilbudet paa Skrømt,
og, da han kom i Nærheden af Svenskerne, gav han en Salve.
Svenskerne aabnede sig derved i 2 Dele, og Kruse jagede gennem
Aabningen for at naa Landskrona, Men, da han val' kommen et
Stykke frem, opdagede han, at Oberst Schwanwedel, ledsaget af nogle
faa Ryttere, endnu val' bagud. Kruse gjorde derfor Holdt og optog
·den lille Trop, hvorpaa det gik sporensu-eengs til Landskrona. Schwan
wedel mistede 1 Oberstløjtnant, 1 Komet, 2 Underofficerer, 1 Trom-



peter og 19 Mand, der blev fangne; desuden sanredes 1 Office I' og
2 Mand . Svenskernes Tab kendes ikke.

Det val' det første alvor-lige Uheld, del' val' tilstødt Oberst
Schwanwedel paa alle hans mange og farefulde Expeditioner, men
desuagtet val' han allerede den 1-i. August igen paa Parti. Denne
Gang traf han dog ikke paa svenske Tropper, men paa en af deres
Marketendere, som han fratog en temmelig belydelig Sum Penge.

Ogsaa paa denne Krigsskueplads standsedes Fjendtlighederne
ved Vaabenstilstanden, del' blev afsluttet den 30. August.

d. Gyldenløvefejden.
Ved Vaabenstilstandens Udløb i Maj Maancd havde Gyldenløve

samlet sine Tropper ved Grændsen. Han havdr- fauet Befaling til al
holde sig paa Defensiven, men, da hans JIu bestandig stod til al
gOl'e Fjenden Skade, og Fjenden ikke syntes al ville rykke frem,
sammenkaldte han den 11, J u li et Krigsmad paa Borger-næs, som
han forelagde følgende Sporgsrnaal : 1) »Er det endnu Tid al arigribe
Edda Skanse? 2) BOI' vi slaa 131'0 over Gota Elv for al I'ykke ind
i Øster eller Vester Gulland for at ruinere Landet, eller 3) BØl' vi
I'ykke ind i Vrr-rm land for al ruiner-e det?«

Krigsraadet fruraadedo at angr-ibe Edda Skansen, fordi man.
hvis den blev erohrr-l, maatte give lien en Besætning og dørved
svække H1PI'cn. Det Irarandede ligeledes at gaa OVOI' Gøta Elv, fordi
Fjenden kunde afskære Tilbagetoget, og del mente, at del' ikke vild ..
vindes noget ved at I'ykkp ind i Værmlund. Hæren burrle tempot-i
sere ; dog skulde del' sendes en Forstærkning lil Urldevu lla, hvis
Skanse stadig val' besat, for at man derfra kunde alururerc Fjenden 1).

Mobiliseringen af den Hæl', Carl XI vilde sende mod Gylden.
love urider Rigsadmiral Stenhock, val' tru kken i Langdrag, saa at
Rigsadrniralen først i Midten af Juli Maaned kunde begynde Frem
rykningen med at lade sine Fortropper rykke I'I'OIlI mod Uddevalla,
Forstærkningerne fulgte dog snart efter, saa at Sten hock den 22, Juli
havde faaet samlet en Hær paa 25 Eskadroner ug 9 Batailloner-,
ia lt henved 7000 Mand, med 16 Kanoner og 3 Morterer, Det blev
besluttet at begynde Belejringen af Uddevalla Skanse, og efter-at del"
var bleven bygget 3 Batterier, aabnedes Ilden,

Skansen laa paa en Klippe og havde en Bcsætning paa 300

') I. S. Maj 1679. 179.
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Mand under Kommando af Kaptajn Svend Schou. Da Skansen var
bygget af Sten og Fyrretømmer, var det ikke til at undgaa, at Sven
skerne ved Beskydningen stak Ild i Træet, DeLLe var saa meget
farligere for Forsvaret, som man af Mangel paa tilstrækkeligt Vand
havde ondt ved at faa Ilden slukket. Desuagtet fortsatte Kaptajn
Schou Forsvaret i sikker Forventning om, at han vilde blive undsat,
medens det endnu vai- Tid. Og han blev ikke skuffet, thi uagtet
Stenbock foretog en Diversion med nogle hundrede Mand for at
drage Gyldenløves Opmærksomhed andetsteds hen, saa lykkedes det
ham dog ikke at vildlede denne.

Efterladende Generalmajor Duncan med Rytteriet og 1500 Mand
Infanteri ved Tanum marcherede Gyldenløve med 1200 Mand under
Generalmajorerne Cicignon og Obersterne 'Vibe og Arnholtz til Gribbe
stad, hvor Styrken indskibedes den 31. Juli paa Galejer og Skærbaade.
Skønt Vinden ikke var gunstig, lykkedes det dog Gyldenløve at naa
frem med en mindre Styrke og rekognoscere Situationen. Derved
fandt han en Halvø, der ikke var besat af Svenskerne. Den blev
besat samme Nat med 1 Oberstløjtnant, 1 Major og 40 Mand, og
den paafølgende Dag og Nat landsattes hele den øvrige Styrke.
Gyldenløve lod derpaa udstikke et dansk Flag for at underrette Kap
tajn Schou om, at han var i Nærheden. Schou afsendte strax en
Baad med 1 Korporal og 3 Mand, der skulde bringe Gyldenløve
Meddelelse om Tilstanden i Skansen; men det lykkedes kun Kor
poralen at komme frelst iland paa Halvøen og udrette sit Ærinde.
Han blev derpas sendt tilbage, ledsaget af 3 Mand, men af disse
blev 1 Mand dræbt. Med Resten naaede Korporalen Skansen.

Svenskerne havde først opdaget Gyldenløves Landgang, da den
var udført, og et Forsøg, som de derefter foretog, paa at komme iland
paa Halvøen, mislykkedes. Deres Stilling var derfor alt andet end
god, thi Gyldenløve beskød den fra Halvøen, en Del af hans Galejer
flankerede den, og Kaptajn Schou beskød dens Front.

Den 2. August om Eftermiddagen opdagede Kaptajn Schou, at
Svenskerne begyndte paa at trække deres Skyts ud af Stillingen. Han
sendte strax Melding derom til Gyldenløve Denne lod nogle Galejer
ro frem paa nærmere Hold for at beskyde Svenskerne. Men disse
havde endnu holdt saa mange Kanoner tilbage, at de ved en kraftig
Beskydning tvang Galejerne til at vende om. Da det var sket, trak
Svenskerne Resten af Kanonerne ud af Stillingen, hvorefter Stenbock
gik tilbage med sin Hær. Belejringen var saaledes opgiven. Gylden
løve besatte derpaa Uddevalla, hvor General Duncan, der var rykket
frem, forenede sig med ham.
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Kaptajn Svend Schou blev for sin udviste Tapperhed forfremmet
til Oberstløjnant, og en Kaptajn, der var hans Næstkommanderende,
blev Major.

Medens Rigsadmiralen var gaaet mod Uddevalla, var den svenske
Generalmajor Planting falden ind i Trondhjems Stift med en Styrke
paa 6 Eskadroner Ryttere, 20 Kompagnier Fodfolk og 4 Kanoner,
iall henved 2500 Mand . Forsvaret af denne Del af Landet var be
troet Oberst Schultz, der raadede over 300 Mand Ryttere og Dragoner,
5 Kompagnier Fodfolk, 720 Mand, og 800 bevæbnede Bønder, ialt
1820 Mand med 7 Kanoner

Saasnart Svenskerne kom over Grændsen, odelagde de, hvad
der endnu var tilbage af Røraas Kobber-vær-k, som de allerede havde
delvist ruineret ved en tidligere Lejlighed, og derpas rykkede de frem
til Aalen, hvor de ankom den 1. August. Iler stedte de paa Oberst
Schultz, der havde taget en Stilling, hvorfra han hilste Svenskerne

med dansk Løsen. Disse svarede med svensk Løsen og rykkede der
efter frem Lil Arigreb paa en fremskudt Stilling, der var besat af de
bevæbnede norske Bander. Disse forsvarede sig saa ta ppert, at de
svenske Hyttere ikke kunde komme frem, men det svenske Infanteri
kom Lil Ilj relp og tvang Bønderne til at gaa tilbage tit Hovedstillin
gen. Denne var Lagen, saaledes at Svenskerne maalte passere nogle
Snevringer for at komme til den. Forgæves søgte de at komme frem

gennem disse, thi overa lt mødte de en stærk Modstand. Efler'~

Timers Kamp opgav de Angrebs] og trak sig tilbage. Men nu greb
Oberst Schultz Offensiven og forfulgte Svenskerne. Da disse, for at
komme tilbage, maatte passere et Fjeld, over hvilket der ikke fandtes
nogen Vej, led de et stort Tab.

Gyldenløve var bleven ståaende ved Uddevalla . Men den 14.
August fik han Efterretning om, at Stenbeck atter val' under Frem 
rykning, samt at Carl XI personlig var undervejs med 4000 Mand
for at erobre Uddevalla Skanse. Skønt det maa antages, at Gylden
løve havde benyttet Tiden til at istandsætte den, saa godt det var
muligt, karakteriserede han dog dens Beskaffenhed i sin Indberetning
til Kongen som sen halvt afbrændt Lu mpennest«. Da Gyldenløve ikke
vilde modtage Angrebet i Uddevalla, sendte han General Dunean til
bage til Tanum med 1200 Mand, og selv stillede han sig noget bag
Uddevalla i en Lejr med 1600 Infanterister og 100 Ryttere. Her
vilde han modtage Angrebet i en Stilling, som han lod forskanse.
Om Tropperne udtalte han i sin Indberetning, at de var godt kom 
manderede, da de havde dobbelt Officersbesætning. Stiilingen val'
dell i Afsnit, der kommanderedes af Generalmajor Cicignon, Obersterne
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Wibe, Wind og Amholtz, samt Oberstløjtnanterne Trischler og de
Seue, og man var rigeligt forsynel med Levnetsmidler. Man var
-derfor ved godt Mod, saa at Gyldenløve den 27. August kunde ind
berette: »Vi kan optage Kampene l).

Medens Stillingen blev indrettet til Forsvar, havde Gyldenløve
udsendt Partier. Kaptajn Folkersen med 40 Skiløbere stødte derved
paa et svensk Kommando paa 50 Ryttere, som han angreb. 8 Sven
skere faldt, og Føreren, en Ritmester, blev dødelig saaret og fanget.
Et andet Parti under Kaptajn Balche angreb med en Styrke paa 50
Mand en svensk Vagt, der talte 1 Major, 1 Ritmester og 80 Ryttere.
Deraf faldt 20, og 6 blev fangne, hvorimod Balches Tab indskræn
kede sig til 1 Hest.

Ogsaa paa denne Del af Krigsskuepladsen blev Fjendtlighederne
standsede paa Grund af Vaabenstilstanden af 30. August.

e. Rygen, Gulland og Wismar.
Efter hele den Vending, Krigen havde taget, kunde der for Dan

mark ikke være Tvivl om, at det vilde komme ti l at opgive Rygen,
Gulland og Wisrnar-,

For Rygens Vedkommende begyndle man all i Maj at træffe
Forberedelser til Øens Rømning. Besætningen udgjorde den Gang 2
Batailloner samt et Detachement Dragoner under Kommando af Obersl
Hans Stensøn. da General Løvenhjelm, paa Grund af Sygdom, op
holdt sig paa Fyn.

Oberst Martin Barthold. der førle Kommandoen paa G u Il a n d,
fik Befaling til at sende Kanonerne og Ammunitionen, der fandtes
paa Øen, til Kjøbenhavn, at ødelægge Fæstningsværkerne ved Visby
Dg a t sprænge det befæstede Slot Vis borg. For a t assistere ved disse
Arbejder ankom den 7. August en Batai llon under Major Blankeri
heim. Den 13. August var der indskibet 56 Stykker Skyts og 4400
Kugler, og Udenværkerne foran Visby var blevne ødelagte. Derimod
frembød Slottets Sprængning store Vanskeligheder, navnlig gjaldt disse
Sprængningen af det store Taarn, paa hvilket der læstes:

»De kalder mig Blakken graa,
De lader mig vel staa «.

Det lykkedes dog Major du Clary af Blankenheims Batallton

I) I . S. September og November 1679. 305.
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den 8. SepLember at sprænge Taarnet, og han blev derfor særlig
fremhævet i Beretningen om Gullands Rømning.

Kommandanten i Wi s m a r døde pludseligt den 8. Juni 1679.
Besætningen bestod paa det Tidspunkt af Oberst Fuchs fynske Regi
ment og Oberst Vogts jydske Bataillon. Nogle Dage før Vogts Død
var Oberst Fuchs bleven beordret til Landskrona for at han, paa
Grund af Generalmajor v. d. Osten!'! »Slaphed e , kunde støtte denne
og overtage Kommandoen over Prins Christians Regiment. Dettes
Kommandør, ObersL Elnberger, blev sendt til Wisrnar, hvor han fik
Fuchs Regiment og blev udnævnt til Kommandant. Som saadan fik
han Befaling til at sende Fæstningens Skyts og Ammunition til Kjø
ben havn. Da han begyndte Indskibningen, protesterede Borgmester
og Raad under Henvisning til, at Skytset ikke var dansk Ejendom.
Men der blev intet Hensyn taget til Protesten, saa at der den 30 .
.Juni var indskibet 37 Kanoner og 6 Morterer samt Ammunitions
beholdningen. Garnisonen afmarcherede den 18. September 167H
med Undtagelse af Oberst Elnberger og 200 Mand, som først forlod
Fæstningen den 3. December 1680 af Grunde, der vil finde deres
nærmere Forklaring under Fredsforhandlingerne.



Toget mod Hamborg. Slutning.

FOl'gæves søgte Mejererone at komme til Forstaaelse med den
franske Hegering, thi bestandig stod det gottorpske Spørgsmaal som
en I-!i ndri ng.

Kejseren havde i Fredstraktaten lovet at virke hen til, at del'
blev sluttet Fred mellem de nordiske Magter, og ved hans Initiativ
paatog Sachsen sig Mæglingen og afsendte i Maj Baron Gersdorf til
de nordiske I-laffer som Mtl'glel'.

FOl' at undgaa det ydmygende i, at Ludvig XIV sluttede Fred
paa Sveriges Vegne, ønskede Carl XI at træde i direkte For-handling

med Danmark. Feuquieres, der ventede at blive den ledende under
disse Forhandlinger, gik ind derpas og skrev i April Maaned efter
Johannes Gyldenstjernas Anmodning til den danske Storkantsler for
al foreslaa ham at lade danske Kommissær-er mødes med svenske
Kommissærer i Lund den 1. Maj Ior at forhandle om Freden, Eng
la ud hlev undei-rettet 0111 dette Skridt.

Da Clu-istian V gik ind paa at ville sende Kennnissærer til
Lund, modtog han den sachsiske Mægler, Baron Gersdorf med Vel
vilje, og det samme val' Tilfældet, da Baronen derefter kom til Carl
XI, SOI1l hun traf i det svenske Hovedkvarter i Ljungby.

Det gjaldt nu om at formaa Ludvig XIV til at samtykke i, at
Fredsforhandlingerne flyttedes til Lund. For at opnaa dette sendte
Cai-l XI, der val' misfornøjet med den Maade, hvorpaa hans Afsending
i Paris var optraadt, Generalrnajor Nils Bjelke til Paris. Skønt dette
II verv ikke tiltalte Bjelke, forlod han Gøteborg den 29, Maj og naaede
i Juni Paris, hvor han blev modtagen med stor Udmærkelse.

l) V. L . Nnnnestad: Hertugen af Gottorps Indflydelse paa Fredsforhand
lingerne, og Martin Weibull : Freden og forbundet i Lund 1679,



Christian V havde imidlertid den 12 . Maj sendt Geheirueraad
Sehested fra Landskrona til Lund, hvor samtidig GeneraLLojtnanl
Sperling ankom fra Mal mø som Afsending Ii-a Cad XI. De begav
sig til Domkirken, hvor For-handlingerne skulde finde Sted, og hvor
Sehested meddelte, at hans Konge havde udnævnt Grev Anton af
Aldenburg, Geheimeraad Jens Juelog Etatsraad Bierrnann til Under
handlere. Sperling svarede, al Carl XI havde i samme Øjemed ud
nævnt Johannes Gyldenstjerne og Kammersekretær Franz Ørnsted.
Sehested og Speding fortsatte derpaa Forhandlingerne um de Sikr-ings
foranstaltninger, der skulde træffes foi- at skærnre Underhandlernes
Frihed, BIen der-i indblandedes tillige en Mæugrlc Etikettespørgsmaal,
ug det bevirkede, at man forst den 16. Juni koiu ttl Enighed om en
Prælirninær-traktat.

De danske Underhandlere mødtes derpaa i Lund den 19. Juni,
men de svenske indtraf forst den 22., fordi Liberierne til deres
Tjenerskab ikke blev færdige i reLLe Tid. Baron Gersdorf overtog
Ledelsen som Mægler.

De Fordringer, der opstilledes fra dansk Side, gik ud paa, al
Danmark skulde beholde, hvad det havde erobret ved Sværdet, at Malmøs
Fæstningsværker skulde raseres, og at der ikke maatte opføres nogen
ny Fæstning paa den vestlige Kyst af Skaane. Desuden forlangtes,

il t Forbundet mellem Sverige og Hertugen af Gottorp skulde hæves,
ug at Mellemværendet mellem Danmat-k og Hertugen skulde betragtes
som et indro Anliggende, dm' ikke maatte drages med ind i For
haud lingame.

Sverige krævede ikke alene fuldstændig Restitution for sil eget,
men ogsaa for' Hertugen af Gottorps Vedkommende og forlangte i et
Svar af 26. Juni paa de danske Fordringer, at Hertugen af GaLLoI'p
skulde optages paa Kongressen, og at han i Lund skulde have sin
egen Fuldmægtig, der kunde varetage hans Interesser. Men havde
Danmark uafbrudt modarbejdet, at Hertugen blev repræsenteret i
Nijmwegen, saa vilde det endnu mindre finde sig i, at det skete i
Lund. I det Svar, de danske Underhandlere sendte til Baron Gers
dorf den 27. Juni, forbigik de derfor fuldstændig at omtale dette
Punkt Johannes Gyldenstjerna blev saa opbragt herover, at han var
paa Veje til at afbryde Underhandlingerne, men det blev forpurret
af Gersdorf. Omvendt var Christian V ikke mindre fast besluttet
paa at ville kalde sine Underhandlere tilbage, hvis Svenskerne fast
holdt deres Forlangende, thi det var netop for at holde det gottorpske
Spørgsmaal udenfor Forhandlingerne, at han havde indladt sig paa

at underhandle i Lund .
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Paa dette Tidspunkt havde Ludvig XIV ladet en Hær rykke
frem under Marskal Crequi for at fremtvinge Freden. Den gik som
alt omtalt først mod Brandenborg, og det førte til Fredslutningen
mellem Ludvig XIV og Kurfyrsten . Derpaa rykkede Franskmændene,
hvad ligeledes er omtalt,. ind i Oldenborg og Delmenhorst, og sam
tidig erklærede Ludvig XIV, at hvis Danmark ikke inden Udgangen
af August Maaned restituerede Hertugen af Gottorp, vilde Oldenborg
og Delmenhorst blive overgivne til Biskoppen af Myrister. Alle Re
monstrationer fra dansk Side nyttede intet. og Danmark var derfor
nødt til at give efter. Et Forsøg paa at faa tilvejebragt et Mage
skifte, saa at Hertugen af Gottorp fik Oldenborg og Delrnenhorst mod
at afstaa sin Del af Slesvig, blev afvist af Gyldenstjerna, og Danmark
var derfor nødt til at bøje sig overfor Frankrig. Den 10. Juli fik
den danske Afsending i Celle, Buchwaldt, Befaling til at forsikre
Marskal Crequi om, at Christian V lagde Freden i den franske Kon
ges Hænder, samt at Mejererone havde faaet det Hverv at undertegne
Freden paa de Betingelser, som Ludvig XIV maatte finde »retfæ rdige,
rimelige og billigec, thi, skrev Kongen, »s iden jeg ser mig tvungen
til at falde til Føje, er det mig en Trøst hellere at give efter for
Kongen af Frankrigs Magt og Ædelmodighed end for de Svenskes
Chikaner-e. Mejererone fik derpaa den 17. Juni Instrux om at skride
til Afslutningen af Fredstraktaten, hvorved hall skulde sikre Dan
mark, at Fjendtlighederne ophørte ved Traktatens Underskrift, og at
Hertugen af Gottorp hinclredes i at opføre Fæstninger og overhovedet
at foretage sig noget til Skade for Kongen af Danmark.

Disse Skridt førle til, at Marskal Crequi, som allerede omta lt,
den 20. og 21. Juli lod sine Tropper rømme Oldenborg og Delmen
horst, Efterretni ngan herom naaede Sverige gennem Hamburger
Poslzeitung af 27. Juli, der meddelte, at Marskal Crequi havde trukket
sine Troppar tilbage til Rhinen. De svenske Underhandlere i Lund
sagte nu af al Iver at opnaa, at der blev sluttet Fred i Lund, og
.Johannes Gyldenstjerna fremsatte derfor et Forslag, som indtil da kun
havde været svagt antydet, Det gik ud paa, at der skulde oprettes
et Forbund mellem de nordiske Magter til gensidigt Forsvar af deres
Interesser, navnlig overfor Frankrig. Frygten for Ludvig XIV og
Mistillid til Sverige førte til, at Danmark, uden at afvise Forslaget,
besluttede at søge at faa Forhandlingerne med Frankrig ført til Ende.
Vanskeligheden laa i det gottorpske Spørgsmaal, som Danmark ønskede
afgjort i en separat Artikkel . thi derved opnaaedes, at fremtidige
Stridigheder mellem den danske Konge og Hertugen af Gottorp skulde
afgores efter Overenskomst med Erankrig. Men det viste sig umuligt.



at komme til Forstaaelse, thi, enhver Affattelse, som Mejererone
foreslog, blev afvist af den franske Udenrigsminister Pomporme. saa
at Danmark tilsidst kun havde Valget mellem at afbryde Forhund
lingerne eller underkaste sig. Det valgte det sidste, og det førte til
en Fredstraktat. der blev underskreven i Fontainebleau den 2.
September.

Ved Freden maaLLe Danmark gaa ind paa, at de i den vestfalske.
roskildske og kjøbenhavnske Fred trufne Bestemmelser fremdeles
skulde staa ved Magt, saa at det tilbagegav Sver -ige all, hvad det
under Krigen havde erobret. Til Gengæld skulde Sverige tilbagegive
{let, som denne Magt havde erobret enten før eller efter Fredstrak
tatens Underskrift. Tvistigheder om Skibsfarten og Handelen i Øster
søen skulde afgøres af danske og svenske Ko mmissærer, der skulde
udnævnes inden 3 Maaneder; en fransk Kommissær skulde være
Opmand. De Stæder, Slotte og Fæstninger, der skulde afgives, skulde
afleveres i den Stand, hvori de var den 2. September 1679. Stæder
Dg Fæstn inger i Skaane, Halland og Bleking samt Karlsburg og
Schwi ngcskunsen skulde overgives inden 14 Dage, Wismar og Rygen
inden ~ Uger, og Marstra nd samt Gulland .1, Uger efter Freds
traktatens Ratifikation, - Det Skyts samt Krigsmateriel, som Kongen
havde ladet bringe ind i de nævnte Stæder og Fæstninger, maatte
han lade føre bort derfra . Var der bortført mere end Halvdelen af
det Artilleri, som Iorefa udtes, da Erobringen skete, skulde Halvdelen
af det, der tidligere havde tilhørt Sverige, gives tilbage,

Grevskabet Hixingen, del' unrler Krigen var bleven beslaglagt
af de Franske, skulde tilbagegives Storkantsler Ahlefeldt.

Krigsfangerne skulde udvexles uden Losepenge.
Kongen af Frankrig lovede at for-mas Kongen af Sverige til at

ratificere denne Fred inden 3 Maaneder eller tidligere og selv at
ratificere Traktaten inden 6 Uger.

I en separat Artikkel lovede Kongen af Frankt-ig at bilægge de
Tvistigheder, der var mellem Christian V og den nedcrsachsiske Kreds,
.saa at Kongen fik udbetalt de Pengesummer, som Danmark havde
til Gode fra tidligere Tider. Desuden optoges i en separat Artikkel
en Bestemmelse vedrørende Hertugen af Gottorp, hvorved Christian V
lovede at indsætte ham i sine Lande og Stæder i den Stand, hvori
de var i Øjeblikket; iøvrigt skulde den roskildske og kjøbenhavnske
Fred staa ved Magt for Hertugens Vedkommende.

Generalmajor Nils Bjelke havde i Paris kun opnaaet at faa en
god Modtagelse, men han kom ikke til at øve den ringeste Indflydelse
paa Forhandlingerne.
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I Lund havde man imidlertid fortsat Forhandlingerne om et
Forbund mellem de nordiske Magter. Hvad Fredstraktaten angik,
stod Christian V endnu fast paa, at Hertugen af Gottorp ikke maalle
nævnes i den, men han havde gjort den Indrømmelse, at, hvad der
om Hertugen bestemtes ved Forhandlingerne med Frankrig, skulde
staa ved Magt. Man val' endvidere paa Forslag af Baron Gersdorf
bleven enig om en Vaabenstilstand tillands og tilvands, og den blev
.afsluttet den 30 . August, saa at den skulde tage sin Begyndelse den
følgende Dag.

Da man fik Efterretningen om, at Frankrig havde sluttet Fred
med Danmark i Fontainebleau paa egne og Sveriges Vegne, blev Carl
XI i højeste Grad forbitret. Men, da han hverken kunde eller turde
modsætte sig, søgte han at redde Skinnet ved at fortsætte Forhand
lingerne i Lund. Følgen blev, at der Natten til den 7. Oktober blev
undertegnet en Fredstraktat mellem Danmark og Sverige, Men den
var i Virkeligheden kun en Gen tageise af, hvad der var bleven
.a fslu ttet i Fontainebleau. Delle erkendtes ogsaa i selve Traktaten,
thi det hed i Indledningen, at man »videre forklarede og affallede de
Konditioner, der var afsluttede i Fontainebleau e. Det blev saaledes
bestemt paa hvilken Dag, Overgivelsen af Fæstningerne og Stæderne
skulde finde Sted, samt at Wismar ikke skulde rømmes, før den
Kontribution af 165,000 Rigsdaler, Sverige ifølge Traktaten skulde
erl ægge til Danmark, blev betalt. Men Hertugen af Gottorp blev
ikke nævnt i Traktaten.

Foruden Fredstraktaten blev der afsluttet en Traktat om et For
bund mellem begge Kroner, der ikke alene angik Forsvaret, men og
saa Handelsinteresserne, samt en Traktat om Ægteskabet mellem
Carl XI og Christian V's Søster Ulrikke Eleonore.

Ifolge Traktaten om Forbundet skulde begge Konger af yderste
Evne beftille sig paa at fremme hinandens Nylle og Gavn . De til
sagde hinanden, at de fra den Dag ikke vilde indgaa nye Forbund
med nogen fremmed Magt eller direkte eller indirekte foretage sig
noget, der kunde skade deres Rigers eller Undersaatters In teresser,
saa lidt som finde sig i noget, der kunde krænke deres Højhedsret.
Foretog nogen fremmed Magt sig noget, der stred mod delle Forbund,
skulde begge Magter i Forening afværge det, om fornødent med
Vaabenmagt. Skete et Angreb paa en af de Forbundne, skulde den
anden inden 2 Maaneder paa egen Bekostning stille en Hjælpehær
paa 2000 Ryttere og ·100Q Mand Infanteri med det fornødne Artilleri
og en Flaade paa 10 Orlogsskibe. Var dette ikke tilstrækkelig Hjælp
for den angrebne Part, skulde den anden Part paa Forlangende, lige-

N. P. Jensen : Den sknnnske Krig, 30
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ledes paa egen Bekostning, fordoble denne Hær og F'laade inden g
Maaneder. Behøvedes endnu s tørre Hjælp, skulde der om forhandles.
In gen Vaabenstilstand paa ko rtere eller længere Tid saa lidt som
nogen Fred maatte sluttes uden begge Kongers Samtykke. Traktaten
ga v endvidere Bestemmelser om Kommandoen, Jurisdiktionen og For
plejningen saavel i Hæren som paa Flaaden under en Krig, samt
bemyndigede begge Parter til i Krigstilfælde at maatte benytte hin
andens Havne. Forbundet skulde vare 10 Aar. og efter den Tid
skulde det staa hver af Kongerne frit at forlænge eller hæve del.
Dog skulde hver af Kongern e eller deres Efterfølgere 1 Aar, før For
bundet udløb, begynde Forhandlingerne om dets Fortsættelse, saa at
Forhandlingerne kunde være endte ~ Aar, før det udløb. Uden begge
Kongers Samtykke kunde ingen anden Magt optages i Forbundet.

Efter at Freden var bleven sluttet og ratificeret, samlede Carl
XI den 15. Oktober sin Hær paa Ylles Hede. Den talte den Gang
!) Batailloner og 44 Eskadroner med en Styrke paa noget over 12,000
Mand. Der blev afskudt Glædessalver og afholdt en Takkeguds
tjeneste, hvorpas Hæren blev opløst. De Tropper, der sku Ide sendes
til Pommern og Rygen, organiseredes og indskibedes derpaa i Ystad.
Men Skibene gik ud i Storm, og- under et Snefog, som traadte til ,
kom de ind under Bornholms Kyster, hvor en Del af Skibene stran
dede, og mange Soldater' fandt cleres Død i Bølgerne.

Gennemførelsen af Freden stødte ikke paa Vanskeligheder, men,
da Sverige led under stor Pengemangel, blev Kontributionen til
Danmark indbetalt saa langsomt, at Wismar, der holdles som Pant,
først blev rømmet af de efterladte danske Tropper den 3. Decernber LdSf).

Christian V havde den 12. August forladt Hæren i Holsten og
begivet sig til Kjøbenhavn, hvor han ankom den 15. s. M. Under
Opholdet i Hovedstaden fik han Efterretning om den i Fontainebleau
afsluttede Fred. Da han ikke tvivlede om, at Ludvig XIV vilde for
slaa at gennemføre den, selvom Sverige skulde rejse Modstand, be
sluttede han at afgøre sit Mellemværende med Hamborg. Men, da
han maatle være forberedt paa, at Hamborgerne vilde gøre Modstand
Dg maaske faa Understøttelse af de lyneborgske Fyrster, befalede han,
at der af Besætningerne i Helsingborg og Landskrona skulde over-
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føres 5000 Mand for at forstærke Hæren. Desuden skulde der fra
Kjøbenhavn afsendes et Belejringsartilleri paa 36 Kanoner og 27
Morterer.

Den 15. September forlod Kongen Kjøbenhavn, og den 23. s. M.
naaede han Pinneberg. Herfra opfordrede han Hamborgerne til at
sende en Deputation for at høre hans Forslag og afsendte Hertug
Hans Adolf af Pløn til de lyneborgske Fyrster for at meddele dem
sine Fordringer til Hamborg.

Den 26. September ankom Deputationen fra Hamborg. Den blev
henvist til Storkantsler Ahlefeldt og Overjægermester Hahn, der med
delte den Kongens Forlangender. Disse gik ud paa, at, 1) da Ham
borg laa paa holstensk Grund og derfor var underkastet det fyrstelige
holstenske Hus's Territorialret, 2) da Byen oprindelig havde modtaget
sine Rettigheder af Greven af Holsten, 3) da den, ligesom de øvrige
holstenske Købstæder, havde Nældebladet i sit Vaaben, og 4) da den
i forrige Aarhundrede havde sendt Deputerede til Landdagen og ydet
LandføJge - forlangte Kongen, at Hamborg skulde erkende hans
Overhøj hed og aflægge Troska bsed 1).

Saasnart Deputationen havde modtaget denne Meddelelse, rejste
den tilbage til Hamborg.

Den 27. September ankom en Afsending fra Hertugen af Lyne
borg-Celle og tilbød sin Mægling, da Hertugen ikke vilde tillade, at
Hamborg blev ødelagt, og derfor havde sendt Tropper til Elben. For
at forebygge Indblanding besluttede Kongen at fremkalde en hurtig
Afgørelse. Derfor blev den danske Hær den 30. September skudt
frem mod Eimsbiittel, og Generalmajor Levetzow detacheredes med 3
Ryllerregimenter og 3 Eskadroner Dragoner til Barenfeld, hvorfra
han fremskød Forposter mod Hamborg.

Da de hamborgske Borgere, der arbejdede i Forterrænet foran
Fæstningen, opdagede de danske Forposter, kastede de deres Skovle
og Spader og flygtede ind i Fæstningen. Denne blev strax alarmeret,
og Besætningen besatte Volden.

Den 1. Oktober vendte Hertug I-Ians Adolf tilbage fra Celle, og
samtidig ankom Generalauditør Mejer, der havde været sendt i en
lignende Mission til Kurfyrsten af Brandenborg. De synes begge
at have bragt beroligende Efterretninger, saa at Kongen ikke be
høvede at fl'~'gte for fr-emmed Indblanding.

Den 3. Oktober holdt Kongen Krigsraad, hvorved det blev
bestemt, hvorledes Angrebet skulde udføres. Man ventede nu blot

') ~Iltnuskript II. 26. September 1679.
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paa de 5000 Mand, del' skulde ankomme Ii-a Skaaue. De landsattes
i Kiel den 5. Oktober og stødte den 8. til Hu-ren, men del' val' ikke
kengere Brug for dem, Thi pau Grund af Tr-yk fra forskellig Side
havde Haruborger-ne besluttet ikke at ville lade det komme til Kamp,
og derfor sendte de den 7. Oktober en Deputation til Kongen, del'
lovede, at de vilde aflægge Troskabed, Fortsatte Forhandlinger bragte
Sagen i Orden ved den saakaldte Intei-ims Reces, del' blev afsluttet
den 24. Oktober, hvorved Hamborg maatte betale 220,000 Rigsdaler,
men Sporgsuiaalet om Hyldingen blev foreløbig stillet i Bero,

Paa det Tidspunkt, da Freden blev sluttet, ha vde Danmar-k

erobret eu Del af Bremen, Wismar, Rygen, Laudskroua, Helsingborg,
Gulland ug Marstrand. Naar Ludvig XIV ikke vilrle tillade Danmat-k
at beholde disse Erobr-inger, val' del, fordi hUII vilde restituere Sverige,
saaledes at det fik den Stilling, det havde fuaet efter Trediveaars
krigen, ikke for Sver-iges Skyld, men fordi dette stemmede med
Frankrigs Interesser. løvrigt blev del' under Forhandlingerne fra
dansk Side arbejdet langt mindre paa at beholde, hvad der val' erobret,
r-nd paa at faa Ret overfor Hertugen af Gottorp, thi dette val' efter
hueuden blevr-n Hovedsagen for Christian V, Men heller ikke i
dr-uue l.Icuser-ude upnaaedes noget, ug, da Kongen tilsidst stod forladt
af' alle sin« Allierede, VUI' huu uorlt til at underkaste sig de Betingelser,
Fl'a II krig for-eskrev ha m.

At Resultatet af Kriguu blev saa kummerligt, skyldtes især den
Maade, h vorpaa Krigen val' bleven furt i Skaanc, Thi, da det val' del',
at Afgørelsen skulde søges, maatte Maalet være at ruinere den svenske
lIær. Men istedenfor satte man sig efter Herman Mejel's Raad som
Maal al ruinere det Land, man vilde erobre, ug det gennemfertes i
en saadan Grad, at man svækkede den Sympathi, del" val' for det gamle
Fædreland, hos en stor Del af den skaanske Bofulk ni lig. Flaaden
gjorde sin Pligt til del Yderste, og det samme kan med god Grund
siges OlU Gyldenlove og den norske Hæl', Men alle Flaadens Sejl"
vindinger og de Fordele, Gyldenløve vandt, blev mere end kontra
balanceredc ved den højst uheldige Maade, hvorpaa den skaanske Hær
blev ført, efterat Hertug Hans Adolf var traadt tilbage, og Hoved
aarsagen ruaa søges i, at Christian V vilde være Hærfører. Stor
kantaleren var dog ikke ganske uden Skyld, Thi efter Wismars
Erobr-ing burde hele Vægten have været lagt paa Erobringen af Skaane,
Halland og Bleking. Det val' delte Maal, som Hertug Hans Adolf
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tilsigtede. Men, da han traadte tilbage, foregik der et Omslag, der
skyldtes Storkantsler Ahlefeldt, thi han var en Modstander af, at Af·
gOl'els!'1I sogtes i Skaane og vilde have Ki -igen forlagt til Tyskland
for gennem Erobringer, navnlig af Rygen, at komme i Besiddelse af
Territorier, der ved den endelige Fredsslutning kunde ombyttes med
Skaane. At Storkantsler Ahlefeldt var en fremragende Mand, vil
ingen benægte, men det ligger nær at spørge, om det dog ikke
havde været bedre for Danmark, om Griffenfeld havde beholdt sin
Post. I alle Tilfælde taler Sandsynligheden for, at han vilde have
forstaaet at lede alt paa en saadan Maade, at Danmat-k ikke val'
kommet til at ligere under i en saadan Grad, som Tilfældet blev.

At Befolkningen følte sig i høj Grad misfornøjet over Freds
betingelserne, val' en Selvfølge, og Stemningen fandt sit Udtryk, da
Præsten ved Hejliggeistes Kirke i Kjøbenhavn ved Takkegudstjenesten
stemplede det Skete som »en skiden og skammelig Frede.

Den 3. April 1680 ankom Johannes Gyldenstjerna til Kjøben
havn for at afhente Prinsesse Ulrikke Eleonore. Den 4. Maj forlod
Prinsessen Danmark og naaede 2 Dage senere Hen-egaarden Skottorp
i Halland. Her opholdt Carl XI sig, og her foregik Formælingen
samme Aften, Ankomsten fandt Sted.

Forbundet og Formælingen skulde nu skabe en Fremtid for de
nordiske Magter, saa at de kunde benytte Fredens Dage til al læge
de store Saar, Krigen havde slaaet, og i Samdrægtighed arbejd!' paa
al skaffe Norden den Magtstilling, der kunde betrygge Freden. Var
det sket, hvis »Sondringens Tide havde været forbi, da havde de store
og tunge Ofre, Krigen havde krævet, ikke været bragte forgæves. Men
Forventningerne gik ikke i Opfyldelse. Der hengik ikke mere end
20 Aar, føl' det atter kom til Krig mellem de nordiske Magter. Den
fortsattes gennem de folgende Aarhundreder, indtil Sverige fik løs
revet Norge fra Danmark. Saa kom de slesvigske Krige, og
paa Valpladserne sluttedes del Fostbroderskab mellem de 3 Broder
folk, der forhaabentligt vil gøre Krig mellem de nordiske Magter til
en Umulighed. Det staar tilbage at sætte Seglet derpaa gennem et
Forsvarsforbund, der kan bidrage til at betrygge Nordens Fremtid.





Bilag.
I.

Processen mod General F. v. Arenstorff.?

Jahn udtaler: »Expeditionen mod Christianstad varen Skamplet;
-den hlev ogsaa betragtet som saadan og kunde ikke gaa ustraffet
hen, naar den ikke skulde falde tilbage paa Kongen selv. Politiken
krævede et Offer, og det maatte med Rimelighed søges i den højst
kommanderende Generals Person c, Da Jahn hermed mener General
F. Arenstorff, og han et andet Sted fortæller, at Hæren brød op den
15. Juli »under Kongens egen Anførsel e , saa er Benævnelsen )højst
kommanderende General«, anvendt paa Arenstorff, ikke rigtig. Det
var Kongen, der førte Kommandoen; thi i hele det Tidsrum - fra
-22. Juni til den 30. Juli - da Kongen var tilstede ved Hæren, har
Arenstorff ikke givet en eneste Befaling vedrorende Operationerne, men
de blev udstedte af Kongen. Da denne saaledes havde Kommandoen,
havde han ogsaa Ansvaret, thi Kommando og Ansvar kan ikke skilles
ad, selv hvor man, som i dette Tilfælde, ikke kunde gøl'e Ansvaret
gældende mod Kongen. Arenstorff var Kongens Næstkommanderende
og havde at udføre de Befalinger, han fik af Kongen. Derved kunde
han dog paa anden Maade paadrage sig et Ansvar, thi han kunde
-enten udfore Kongens Befalinger' paa en uheldig Maade eller helt
have undladt at udføre dem. Men der passerede i denne Henseende
intet, der kunde lægges ham til Last. Som Næstkommanderende var
han tillige Kongens naturlige Raadgivei-, men denne Stilling val'
ikke forbunden med Ansvar, thi Kongen val' jo ikke forpligtet til al
følge de Raad, Arenstorff gav ham, og fulgte han dem, saa overtog
han tillige Ansvaret.

Det er i Fremstillingen af Krigen oftere bleven omtalt, at

I) Domme, 'I'hingsvidner, Forligeiser, Forpligtelser 146.
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Generalauditor Herman Mejer i alle de I nstruxei-, han udfærdigede
fol' Generalerne, havde indsat en Bestemruelse om, at den Højstkom
manderende jævnlig skulde holde Ki-igsraad og rette sig efter, hvad
Flertallet vilde. Denne Krigsfui-ingsmethodo, del' aldt-ig kan føre til
noget godt, blev jo ved Toget HIOd Christianstad fort til Ydei-lighedens
Yderlighed, thi der blev ikke foretaget den mindste Bevægelse, uden
al del' forinden val' hleven holdt Krigsi-aad, del' val' bleven forelagt
Spørgsmaal til Besvarelse. Stilen i disse vidner' 0111, al del val'
Kongen, del' stillede dem, thi de val' som oftest affattede uklart, og
de val' kun lidet skikkede til at danne Grundlaget for Forha ndl ingerne
om Ki-igsforetagender, thi istedenfor Dristighedens 1'1'0 hvilede de
næsten altid paa Betænkelighedernes og Vn nskelighedernes contra.
Folgen deraf blev, at selv, naa r Krigsi-nadot undtagelsesvis maudede
sig op til Handling, saaledes den 23. og 25. J u li Hi78, forstod Kongen
altid at findo nye Beta-nkeligheder, saa al pI nyt Krigsmad urusludl«,
hvad del' lige val' blevon besluttet af el tidligel'p, :\Ipn Ansvan -t
k uurlc Kr-igsrundc; ikke flytLe . Det ku nde ikke gUl'es gældende morl
de VOIPI'PIHlp, thi enhver val' forpligtet til al udtale sin Overbevis
n iug, og det ku nrlo han ikk« straffes for. Ansvaret maalle hvile paa
(len , dPI' udførte Kr-igsraudets Beslutningci-, og del val' i delle Ti lfrr-lrle
Kongen.

Del nraattc dPI'fuI' hlivr- Pli va nskr-l ig Sag al komure Arenstorff"
til Livs.

Efteral Genui-nlen dr-u H. August i Hiseherga havde lIlodIagpl
Kongens Befaling om at afgive Koruma ndoo n og hpgive sig til KI'OIl

borg, forlod han Hæren den 11. August og riaaede SOIlIIlIP Alteu
Helsingborg. Da han anede, hvad dPI' fMI'slod, skrev han li l l Ir-r-mu n
Mejer og bad om en Afskrift af Krigsraadspr-otokollci-nc, thi i ,IPIII
havde han sit bedste Forsvar. Men hall fik intet Sval'. Pan Krou
borg forefandt han en Befaling, hvorefter hall sku ldt- hpgi\e sig lil
Kjøbenhavn. Efter Ankomsten til Hovedstaden fik han Kongens
Tilladelse til paa Grund af Sygdom al begive sig lil sil Gods, Sva n
holm. Herfra skrev han den 14. August til Kongen ug bad om at
faa »et Naadeblik«, da han ikke kunde udholde at leve i Kongens
Unaade, samt om Tilgivelse, hvis han i Tanke, Ord eller- Ger-ning,
ham selv uafvidende, havde for-nærmet Kongen.

Samme Dag sendte Generalauditør' Mojer ham 76 Spørgsmaal
vedrørende Christianstads Undsætning, som han skulde besvare, Dette
Aktstykke sluttede med: »Da det kan ses (!) af ovenstaaende, at Hel'!'
General Arenstorff [ra Begyndelsen til Enden ikke hal' haft den aller
r-ingeste Appetit, ej helle.' nogen Lyst til at undsætte Clu-istianslad,
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men »cunctando« har ladet Undsætningen og den derined hafte Fordel
gaa ubenyttet hen, vil samme General Arenstorff have til Forsvar at
skr-ive de derimod havende formentlige Modbeviser ved Siden af
Spørgsmaalene og hurtigst muligt sende dern.« Naar dette var sket,
skulde del' træffes nærmere Bestemmelse om, hvad del' skulde gm'es.

Da Arenstorff efter dette maatte betragte sig som dømt, inden
man endnu havde set hans Besvarelse af Spørgsrnaalene, skrev han
den 18, August paany til Kongen, bad om Naade og om, at man i
alle Tilfælde vilde levne ham Tid til sit Forsvar. Han tillod sig
samtidig at erindre Kongen om, at han aldrig havde attraaet den
Stilling, han var kommen til at indtage i I-læren, fordi den oversteg
hans Kræfter, men at han val' bleven nødsaget til at overtage den,
fordi Kongen havde befalet det. Skønt denne Skrivelse sanvelsom
den af l-i. August var rent personlig, sendte Kongen begge Ski-ivelser
til den Kommission, der senere blev nedsat til at undel'søge Sagen,

Beslutningen om at sætte Arenstorff under Tiltale synes at være
tagen samtidig med, at man fratog ham Kommandoen, Som Grund
lag for Undersøgelsen udarbejdede Her-man Mejer en s Mernorial om,
hvad del' el' foregaaet ved Undsætningen af Clu-istianstad,« og af
den uddrog :\'1ejel' derefter de 76 Spørgsmaal, der sendtes Arenstorff
til Besvarelse, Gennem Memorialen lærer man derfor Spørgsmaalene
at kende, og den er et Aktstykke, del' fortjener at drages frem.

Memorialen lyder :
»1 Helsingborg el' der holdt et Krigsraad, der hal' besluttet at

bryde op med Hæren, avancere mod Fjenden og derpas rette sin
videre Marclie efter Fjendens Contenance, dog at man skulde se sig
for og ikke hazardere for meget. Derpas skete velOpbrudet, men
det el' bekendt, at General F. Arenstorff ikke val' inklineret til denne
Marclie eller Christianstads Undsætning, men lod sig forlyde med,
at det var bedre, at man delte Hæren mellem Landskrona og Hel
singbOl'g og befæstede den førstnævnte. Derfor har han under hele
Marchen vist sig »vider-lig«, hvad der kan ses af følgende:

1. Da man for det første kom til Møllerød og derfra vilde
avancere videre, gjorde han strax Vanskeligheder blandt andet af
Mangel paa Ammunition og Materiale, hvilket det havde paahvilet
ham som General at befale inden Opbrudet, hvad der deraf burde
medtages, og, da det paa Forespørgsel dog befandtes, at man havde
Ammunition og Materiale nok, og at man kunde faa mere tilført og
derfor ikke behøvede at vente, har han dog i den Grad forivret sig,
at han har glemt Respekten mod I-Ians Majestæt og i hans Nær
værelse saavel faret op mod Major Hess som og mod Generaler-ne
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paa en saadan Maade, at enhver tilstedeværende hørte det med 1"01'
undring, og man let deraf kunde slutte, at han havde ingen Lyst
til at marchere.

2. Han hal' foruden mange andre »verdi-iesxliche Reden« en
Gang udtalt i Krigsraadet, at naar han alene kommanderede Hæren
og vovede et Slag, var han værd, at man slog Hovedet af ham.

3, Han har sagt til Generalløjtnant Wedell i Nærværelse af
denne Officer, at den, som raadede Kongen til at slaas, handlede som
en Skælm og iøvrigt uopfordret udtalt sig paa lignende Maade til
andre, hvorved der ikke alene blev gjort Wedell Vanskeligheder ved
at stemme i Krigsraadet, og at det val' Grunden til, at han (Wedell)
istedenfor skrev (i Protokollen), at han val' en Allier'et og kommen
for at efterleve Kongens Befalinger, Ogsaa de andre Officerer' har
følt sig stødte derover og ikke voteret efter' deres Vilje og Mening,
De Undergivne er derved blevne indjagede en Skræk, uagtet de i
Begyndelsen var' begærlige efter at slaas. Og el' dette endog bleven
bekendt, saa at det er bleven trykt offentlig i Aviserne i Hamborg,

4. I Krigsrandet hal' han erindret Kongen mal-å-propos om
Storkantalerens Mening, som om Kongen var bunden deraf, og, da
{lette blev taget ham unasdigt op, og Generaler-ne hos Krigsraad
Mejer lod forespørge, hvad han havde aftalt med Ka ntsleren, har
hall selv tilstaaet, at han ved Afskeden fra ham har sagt, at han
vidste vel, at Kongen var hidsig, og at man derfor uden Slag ikke
vilde komme fra hinanden. Il vUI'paa Kantsler-en havde svaret ham,
at han, Generalen, maatte modsmttc sig, at det skete, Det el' fast
utroligt, og dog el' det vist, at Generalen gjorde dette paa mangfol
dige Maader,

5. Da man marcherede til Ørinestad, og vore Fortropper- stødte
paa nogle svenske Dragoner', forlangte General Meerhei m og andre,
at det maatte tillades dem at angribe. Dette blev dem ikke alene
afslaaet, men Arenstorff gjorde ogsaa Vanskeligheder ved at sige, at
I1æren ikke kunde kampere der', fordi det val' saa nær ved Fjenden,
saa at Fjenden vilde brække Ilaisen paa alle, Desuden var der
paa Lejrpladsen hverken Fourage eller Vand, og det blev befalet, at
Hæren skulde standse, fordi det var hans Mening, at Hæren skulde
gaa tilbage. Oberst Schwarz, der' forud havde rekognosceret Stedet,
{)g Wedel l, der' senere rekognoscerede, fandt Pladsen bekvem; derfor
befalede Kongen, imod Arenstorffs Vilje at blive staaende; Erfaringen
har ' iøvrigt lært, at det val' en god Lejr', Men det er utilbørligt,
naar man, fordi Lyst og Bogærlighed efter at undsætte Christianstad
fattes, vilde gOl'e Vanskeligheder paa den Dag, og ikke forfølge
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Fjendens Partier og lade Armeen rykke frem og indtage det høje
Bjerg (o: Højderne ved Skepparsløf) for med Guds Hjælp at tvinge
Fjenden til enten at vige eller til at slaas. Da Kongen bagefter selv
om Eftermiddagen rekognoscerede Bjerget og næsten alle høje Gene
raler og Officerer var af den Mening, at man burde indtage det,
inden Fjenden satte sig der, hal' han dog modsat sig det og forsømt
det med unødvendig Disputereri og ladet Fjenden tage Stilling om
Natten, hvoraf Følgen blev,' at man derefter ikke kunde komme til
Fjenden, men maatte forgæves blive staaende med Hæren, ja, VUI'

der vist Iver, var maaske Fjenden den anden eller tredie Dag bleven
uden synderlig Hazard dreven ned ad Bjerget, inden han havde faaet
Tid til at forskanse sig fuldstændigt, hvilket alt blev undladt og
forsømt ved Generalens Udflugter, Modvilje, Modsigelse og unød
vendige Rekognosceringer.

6, Da Kongen en Gang med Generalerne havde rekognosceret højre
Fløj (g: Fjendens) og ved Lillø fundet en lille Høj med et Krat, hvor
man kunde tage Stilling og derved nærme sig Fjenden og befalede
Generalerne at tage Stilling der med Dragonerne og lade Hæren følge
efter, har Arenstorff forebragt dette for General Wedell imod Kongens
Vilje, som om \Vedell med sine Folk alene skulde tage Stilling,
medens den (o: vor) højre Fløj observerede de høje Bjerge ved Skep
parsløf, og derved Iaaet Wedell til at fraraade det, fordi Hæren
derved vilde være bleven skilt ad. Da det aldrig har været Kongens
Mening, og Wedell den næste Morgen fik Kongens rette Mening at
vide, erklærede han og alle øvrige Officerer gerne at ville efterkomme
den, var det for sent, fordi Fjenden havde besat Højderne.

7. Kongen havde befalet, at Generalerrie skulde lade en paa
lidelig Officer passe paa om Natten, om der skulde høres Skud fra
Christianstad, fordi man vilde gøre Forsøg paa at faa et Brev til
Fæstningen, hvorefter Guvernøren skulde svare paa særlig Maade,
hvilken var Arenstorff bekendt. Da der saa efter nogle Dages FOI'Iøb
hørles Skydning fra Fæstningen, det blev meldt, og Kongen spurgte,
viste det sig, at Generaladjutant Haye havde paa sin Skrivetavle op
tegnet, hvad hvert Skud skulde betyde, uagtet det skulde holdes
hemmeligt, og efter Kongens Hensigt kun maatte vides af 4 Personel'.

8, En Løjtnant af Garden, der. havde været paa Fouragering,
berettede Kongen, at vore havde fourageret hinsides Aaen (der flyder'
mellem \Væ og Åsum), fordi der kun var lidt Fourage paa denne
Side, og at nogle af vore havde talt med Fjendens Vagter, Da dette
blev refereret General ArensLorff, foer han op og erklærede offentlig,
at han vilde nedlægge sin Kommando, og han korn strax til Kongen
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ug begon-edo ivrigt og opfarende at blive beskyttet og opførte sig i
det Hele saa upassende, al Kongen ikkø lirlet altereredes derover,
fordi Arenstorff', hvis han følLe sig saaret, havde kunnet arrestere
Løjtnanten, fordi han val' General og Chef fol' Garden,

Den Slags ug lignende Ærgrelser forefaldt næslen dagligl, saa
at Kongen derfor, og, da han havde set, al man dog ikke havde
Lyst til at foretage sig noget hovedsageligt, følte sig hevø-get til ni

forlade Hæren og begive sig til Kjøbcnhavn .
H, Genei-alen forsømte, da han skulde tage Afsked fra Kongen

at sige, at han vilde anvende sin ydersto Flid 1'01', at Kongens In
struktioner kunde blive opfyldte, men istr-denfor indskrrr-nkede han
sig til at trække paa Skuldrene og sige: »II a n Illaalle ogsaa ll'ykkf'
sig og se, hvorledes han kunde komme ml ur Foi-holdeno« . Del val'
at forudse, hvad Følgen det-af vilde blive,

la, Det ses heraf med Forundring og rI' niere ourl vist ut,
slutte deraf', at han havde ingen Lyst til ul undsu-Ite Clu-istianstad,
at han ved Kongens Afrejse ikke spurgte al lcrundenla nigst om, hvis
del lykkedes at undsætte Christianstad, hvordan Kongeri da vilde.
al del' skulde forholdes med Hensyn til dens Proviantering.

11. Det maa ogsaa vække Forundring, at Generalen, i de af
huldte Ki-igsraad, ved sit Votum om at slaas og lignende, altid ha)'
indvirket paa de HIH!I'e, nlpII udenfor Ki-igsraarlet ha)' han offentliu
modsagt <IrIII og dpl'vcrl il'('itpl'cl Gemytterne paa en saadau Maade,
at de ikke vidstr-, hval! dl' skulde gØl'e,

12, Nuur dpt hlev hcslultr-t, at dCl' skulde rekognosceres hist
plir)' hel', har han n ldi-ig anvendt andre dertil end Løjtnant Pedel'
Sten (Stensonj -) el ler Fi-iskyttornc (g : Snu pha neme) som havde for
lidt Forstand de l'J1aa , og som vel ikke meldte andr-t f'IHI det, hall
selv forlangte (!),

13 . At Generalen ikk e havde noget at frygte af Fjenden paa
Grund af hans Styrke eller andet, el' tilstrækkelig bekr-ndt, thi man
hal' ikke alene af de opsnappede Breve, men man ha r ogsaa gennem
Overlobere og Krigsfanger faaer nok at vide om Fjendens Styrke ol-!:

slette Mundering, og derimod stod vor gode Hæl',
14. Da Arenstor-tf tilsidst ikke kunde g01'e flere U dtlugter, fore

bragte han, at Hæren val' for svag paa Hytter-i, og at del' var langt
fær-re, end del' VUI' gaaet over Broen ved Mol lerød. Mr-n saa havde

I) Løjtnant Peder Stensøn var bekendt som en uf Hærens dygtigste og
dristigste yngre Officerer, og at man benyttede Snaphanerne til at skuffe
Efterretninger, var naturligt.
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det dog været Generalens Pligt at sØl'ge for, at del' hver Dag ind
sendtes riglige Lister, hvoraf man kunde se Afgangen, og ikke vente,
til man stod overfor et Angreb.

15 . Xaar man vil indvende, at det val' umuligt ad denne Vej
·a t komme Lil Fjenden, saa el' det dog derimod bekendt, at Generalen
ikke vilde tih-aade Vejen over Vester Vram, men erklærede, at ad
den val' det umuligt at komme frem, uagtet andre erklærede, at den
val' bedre end den, man fulgte.

S a a l e d e s e l' G e n e l' a l e n s b I o t t e U v i I j e rie n e n e s te A a l's a g
til, at m a n ikke undsatte Ch r i s t i a n s ta d.« ")

Ifølge Kongens Befaling maatte Arenstorff indsende Besvarelsen
uf' de 76 Sporgsmaal den 24. August, altsaa inden 1'01' en utilbør-lig
kort T'idsfrist,

Den 9. September fik General Wedell Befaling til, at han
saavel som de ham underlagte Officerer skulde afgive de Oplys
ninger, som blev forlangte af dem af den Kommission, del' skulde
undersøge Arenstorffs Sag. Samtidig fik Wedell Meddelelse om, at
Generahuajorerne v. d. Osten og Leh ndorff skulde være Medlemmer
af' Kommissionen,

Del' blev endvidere under 19, September skreven til Ove Hamel
og forlangt Besvarelse af H Spørgsrnaal. Af disse val' del' kun 2
af Betydning.

I det ene spurgtes, om Ramel vidste, at General Wedøll havde
deu 22, Juli um Aftenen været til Sinds at besætte det høje Bjerg
(ved Skepparsløf), ug um saadant ikke havde kunriet ske, dersom
General Areustorff ikke ved sine Diffikulteter, Dispuler og unød
vendig Hekognoscering havde hi ndre t det, hvorved del' blev ind
rommet Fjenden en s profitabel Situation «.

Rarnel svarede, at han vidste ikke, hvad del' val' Grund til, at
Hajden ikke blev besat, hvilket let kunde være sket samme Dag.
Men hall hørte, at Generalløjtnant St. Paul kum til Hans Majestæt
og herettede, at det var den bedste Fordel, man kunde ønske, og
vilde J persuadere e Hans Majestæl Lil, at Hæren strax maatte rykke
derop, Xløu del' blev intet deraf.«

Det andet Spørgsmaal gik ud paa, om Ramel vidste, at Aren
storff paa Marchen til Christianstad havde sagt, at om de end alle
stod paa Hovederne, saa skulde det dog ikke komme til noget Slag.

Ramels Sval' gik ud paa, at han havde hørt Arenstortf sige,
Ja t den, der raadede Hans Majeslæt til at slaas med Fjenden, til-

l) r. s. August G. 1678, 60. Udhævet af Forfatteren.



raadede ikke som ærlig Patriot, og at det val' bedre at tabe Chri
stianstad end at miste Skaane.« Til denne Erklæring af Ramel maa
bemærkes, at Arenstorffs Udtalelse falder godt i Traad med hele
hans Opfattelse af, hvorledes del' burde opereres, løvrigt maa det
erindres, at alle Generalerue "ar enige om, at del' ikke burde risikeres
et Slag, uden at man val' i Fordel,

Generalfiskai Christian Pedersen havde imidlertid faaet Be
faling til at udtage Stævning, og der var bleven nedsat en Kommis
sion for at undersøge og pasdømme Sagen.

Det var Kongens Hensigt, at Rigsmarsk Kørbitz skulde være
Præses i Kommissionen j men, da Kørbitz underhaanden fik dette at
vide, skrev han til Kongen og bad sig fi-itagen. Blandt de Grunde,
hvorpaa han stottedede sin Anmodning, vat' ugsaa den, at det' be
høvedes niere sexperienz og Erfaring« i Krigssagr-r, end han havde,
fol' at vo-re Medlem af en saadan Kounuissicn. Da Kørbitz val'
Præsident i Krigskollegiet, var denne Grund noget mærkelig. Kørbitz
upnaaede sin Hensigt, saa at Generalkrigskommissær- OUo Powisch
blev udnævnt til Præses. Desuden kom Kom missiouen til at bestaa
af Vicekantsler Ove Juul, Generalmajor Baron Ejler Holck, Stiftamt
manden over Fyn Erik Banner', J ustitsraad, Hofmester Wibe, General
majorerne v. d. Osten og Lehudorff samt Højesteretsassessorerne
Erasmus 'Vinding og Poul Nielson. Kommissionen blev altsaa
sammousat paa en saadan Munde, at den militære Sagkundskab,
hvorpaa det udelukkende kom an, val' i Mindretal, og desuden val'
Valget af de militære Medlemmer ikke heldigt. General Holck val'
næppe nogen Kapacitet, eftersoul han val' bleven afskediget i Hi75,
netop da Felttoget skulde begynde, Genei-almajor v. d, Osten va.i vel
en fremragende Officer, men de Overansu-ængelser, han havde været
udsat for under Christianstads Belejring, havde gjol't ham affældig.
Derimod val' General Lehndorff, efter alt hvad der fUI'eliggel', en meget
dygtig Officer, men han val', uvist af hvilke Grunde, kun til Stede i
Kommissionens fors te Møde. Det civile Element i Kornmissionen
fik derfor fuldstu-ndig Overtaget, skønt Sagen kun angik et rent
militær-t Sporgsruaal,

Den 1. Oktober modtog Arenstorff Stævning til at møde for
Kommissionen. Han skrev samme Dag til Præses ug bad om, at PI'O
cessen ikke maatte blive jaget igennem, men at del' maatte blive
levnet ha m tilsn-ækkelig Tid til at føre sit Forsvar. Samtidig bad
flan om at faa tilstillet Udskrifter, Dokumenter og Krigsraadsproto
kollerne, som han behøvede til Forsvar, Men han fik intet Sval',

Kommissionen holdt sit første Møde den 16, Oktober, Aren-
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slorff fik i Mødet Følelsen af, at han allerede var dømt, thi General
fiskallen optraadte saa brysk imod ham, og der blev vist en
sandan Mangel paa Hensyn til den høje Stilling, han havde i Hæren,
at man maa undres derover, Han forsvarede sig ved at henvise til
Besvarelsen af de 76 Spørgsmaal, og, da Generalfiskallen sagte at
føre Modbevis ved at anføre Vidneforklaringer, som Kommissionen
havde indhentet hos Generalerne Wedell, Meei-heim og andre Gene
raler samt hos Generalauditør Mejer, forlangte Arenstorff', at disse
For-klat-inger skulde beediges l) . 2 af Kommissionens Medlemmer,
Wibe og Banner, støttede hans Forlangende, men Præses erklærede,
at det voldte ham ingen Betænkeligheder, at Forklai-inget-ne ikke
var beedigede, Generalernes Tilbud om Eds Aflæggelse val' allerede
nok, »a llegel'ende derhos, hvad del' val' tilgangen udi Schomagers
(Schumachers o: Griffenfelds) Sage , Resultatet blev, at Flertallet be
sluttede, at del' ikke skulde forlanges lIogen Ed, men det blev dog
begrundet paa , at »Sagen hastede e.

Arenstor-tf slultede med at forlange al procedere ved en Proku
rator samt al faa Afskrift af alle Akter samt Genpart af Sagen ,

Da Arenstorff havde faaet Indn-ykket af, at man vilde ham
særligt til Livs, fordi han skulde have ladet det mangle paa skyldig
Respekt for Kongen og hans Mening i Krigssager, skrev han efter
Mødet til Kongen og forsikrede , al han aldrig havde tænkt paa »a t
touchere e Hans Majeslæts høje Souverænetet, samt bad om, at Pl'O
cessen maatte blive hævet.

Den følgende Dag, den 17 . Oktobei-, henvendte han sig paany
til Kongen og beklagede sig, med fuld Foje, over den Maade, hvorpaa
Generalfiskallen var traadt op imod ham . Det val', udtalte han,
ikke hans Hensigt at gaa i Retle med Kongen ellel' forsvare sig
overfor ham, og derfor erklærede han sig »udenfor Processen e skyldig
i alt og bad om Naade, Derimod forsvarede han sig bestemt mod
Generalfiskallens Beskyldninger, og for al kunne bevise sin Uskyl
dighed bad han Kongen om at faa udleveret Extrakter og Krigs
raadsprotokollerne, som han behøvede til sit Forsvar, saml om at
Krigsmad H, Mejer maatte faa Befaling til at meddele ham alle de
Afskrifter, han maatte begære. Endvidere bad han om at maatte
forsyne sig med Advokater eller Prokuratorer, og at del' paa FOl'
liaand maalle af Kongen gives disse Tilsagn om, at de ikke skulde

') Disse Vidneforklnringer findes ikke ved Sugens Akter og hal' hidtil
ikke været at finde.
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komme til at lide Skalle, for-di de forte hans Sag. Endelig had han

0111, at det maatte blive ham til ladt at Inre Vidner.

Denne Skrivelse blev, iflllge Kongnus Befaling, sendt til Kom

missionen med folgende Paategni ng: »Hans Kongelige Majestæts

allernaadigste Vilje el', at Kouun issæi-erue i denne Sag sig herpas
strax og uden Ophold alleru uderdauigst erklærer til videre allerhejst
bemeldte Hans Kongelige Majestæts alleruaadigste Resolution.

Kjobenhavn den 22. Oktober 1678. C, Schøller.")

Kommissiouen truadle ojehlikkeligt samuren og vedtog en Ind

stilling til Kongen, del' gik ud paa, at Arenstorfis Anmodninger kun

Lilsigtede at trække Sagen i Langdrag, saa aL Processen, hvis man

efterkom dem, ikke vilde faa Endc det Aru-, Mali foreslog derfor al

nægte ham de forlangte Afskrifter af Krigsrnudspi-otokollerne, men

de ku nrle være til hans Af'b euyttelso ved Fcr-hororue. Advokaten

burde bevilgcs ham, nieu, da »fuctum « val' . lIlH n il'ps tum «, kunde

Kouuuissiunou ikkr: tih-aurle, at hall fik Ti lladolsc til at føre Vidner,

el ler at iuu n upfyldle hUIlS For-langende om, at dl' afgivnc Vidne

fOl'klal'illgl'l' skulde hf'clliges . Desuden kunde Vidneudsagn ikke svække,

h varl Geueru lorne ha "de erk heret.

Generalerne v. d. Osten og Lehudorff val' ikke til Stede i
dotte l'vII,de.

Kongen billigr-de Konuuissioneus Iudstil ling, men Areustorff

~Ylles ikke at have IllUdLaget 1I0gl'Il Meddelelse derom, thi den 23.

Oktober skrev han til Oversekreuer Schu ltz for at foi-maa ham til

at henvende sig til KOllgCII i huns Sag. Hall had ham berette

Kongen, at hall til Dato ikke havde modluget noget af det, hall

havde begær-et, eller de Dokumeutei-, der "al' indgivne imod ha ru,

Desuagtet havde hall erfaret, at Processen ikke skulde have Au sunul

liengere end til næstkommende Onsdag, Derfor bad han om, ut

Kougeu vilde tillade, at Gyldenløve samt 1' 11 Hilden, slim Kongen

Illaatle hehage at udnævne, maatte høre hans Sag, da del syntes, som

oiu del' skulde jages med Dommen efter Processen. HUlI sluttede

uied at bede 0111, at han i alle Tilfælde ogsaa maalle fur e Vidner,

forinden den endelige Dom blev fældet, og at rler maattc blive levnet

ham Tid til at give et Forsvarsindleeg.

Om n n Oversekretær Schu ltz ikke ønskede al blandes ind i

Sagen, eller det val' paa hans Tilskyndelse, nok el' det, at Arenstorff

[Jaany skrev til Kongen den 24. Oktober. Han udtalte, at General

fiskallen tilsigtede at faa ham dømt til at have forbrudt ÆI'e, Liv

I) C. Schøllel' var Kammersekretær.
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og Gods, fordi han havde forgrebet sig paa Kongens Souverænetet,
ug aL han procederede ivrigt derpaa. Derfor havde han intet til sit
Forsvar, men had om Naade, Vilde Kongen desuagtet fortsætte
Sagen, bad han om, at Kongen vilde tillade, at Gyldenløve eller Grev
Anton af Aldenburg, eller hvem, Kongen vilde befale, maatte høre
hans Sag.

Arenstorff fik intet Svar fm Kongen, men Tilsigelse om at
møde for Kommissionen den 6. November, llan mødte ved en Be
fuldmægtiget, del' afleverede en Skrivelse fra ham. I denne udtalte
han, at, da han val' s~'g, da man havde nægtet ham at føre Vidner,
da han ikke havde faaet Afskrifter af Krigsraadsprotokollarne, og,
da de mod ham aflagte Vidnesbyrd, skønt meget vidtløftige, dog ikke
val' saa fuldstændige, som han mente, de burde være, kunde han
ikke svare paa dem. Men, s da han ikke havde isinde at foretage
sig noget mod sin a llernaadigste Arvekonge og ligesaa lidt vilde
føre Proces mod ham som mod Gud i Himlen, saa bad han kun
om Naade, hvilket han herved gentog, saaledes som en stakkels
Undersaat kunde gøre det mod den Herre, del' havde al Magt over
ham, og gav sig skyldig i alt, samt vilde bære den Skyld, som
Kongen kunde eller vilde paalægge ham, Han havde ogsaa det
sikre IIaab, at Kongen vilde vise ham Barmhjertighed og hæve
Processen.« Han sluttede med en Undskyldning, for di han ikke var
mødt personlig og bad Kommissærerne forebringe Kongen, hvad han
havde udtalt, og hjælpe ham til at faa Processen hævet.

Efter al denne Skr-ivelse val' bleyen oplæst, udtalte General
fiskallen. at, da Arenstorff deri havde erklæret sig skyldig i alt det,
»Kongen kunde eller vilde tillægge ham e , begærede han Dom i Sagen,
Arenstorffs Befuldmægtigede blev derpaa spurgt, om han havde noget
at tilføje, hvilket han benægtede. Men, da han derpas blev spurgt
om, hvorvidt Arenstorff havde noget al for-ebringe, forinden Kommis
sionen dømte ham, svarede den Befuldmægtigede, al hvis man vilde
dømme Generalen, havde denne vist noget at Ioreln-inge. Powisch
anmodede ham derfor om at gaa til Generalen for at bede denne om
en Erklæring. Det skete. Arenstorffs Sval' lød, at han havde intet
mere at sige, men at han bad Kommissærerne forebringe Kongen,
»aL han bad om Naade og ej agtede al rette med Kongen».

Sagens Stilling val' alLsaa: Arenslorffs Forlangende om at faa
Vidnefot-klaringerne, del', uden for Kommissionen, var afgivne imod
ham, beedigede, val' bleven afslaaeL; man havde nægtet ham at for-e
Vidner, nægtel ham Afskrift af Ki-igsraadsprotokollerne, som 1I1C1'e
end noget andet Vidnesbyrd maatte tale til hans Fordel, og man

N. P. Jensen: Dcn sknanske Kri~. 31
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havde nægtet ham hos Krigsraad Mejer at faa Afskr-ifter af de Doku

menter, han behøvede, Man ha"de saaledes herøvet ham ethver-t Middel

til at fore et Forsvar, Derfor kunde han ikke procedere: thi kun med
Krigsraadsprotokolleme i sin Haand, behovede han ikke at nævne
Kungen som den Skyldige, thi det Ioi-claa klart, Der stod kun til

bage Ior ham »a t gaa i Rette nied Kougen« , ug da hall ikke vilde

del, bad han om Naade og erkendte sig skyldig i alt, IIIelI med den
udtrykkelige Tilføjelse, at hall ligesaa lidt vilde fere Proces mod
Kongen som mod Gud i Himlen.

Efterat Modet val' sluttet, Legav Præses samt Ove Juul ug Hof
mester 'Vibe sig til Kongen og forebragte haru, hvad Arenslorff havde

bedt om. Kongen resolverede, at Konnuissu.remo skulde opsætte

deres »Mening « om, »h vo i-ledes Donuuen vild!' lulrlc « ug lilstil le ham

den forseglet. Da det allei-ede val' hlevcn l\Iiclclag, lig Burou Holck

skulde have Bryllup samme Dag, blev Stounucnfui vuiugeu upsut l i l
meste Dag. Generalmajor Lehudoi-ff havde ikke V(PI'Pt til Stede i

Mødet og mødte hel ler ikke næste Dag,

Den 7. November om For-middagen KI. !) sa niledes Kommis

sionen atter. Præses bestem le (len Orden, hvui-i (101' skulde voteres,

ug derpaa begynd Le Voteringen,
Alle Medlemmer val' enige om, al. Arenstor-tf hurde have forbrudt

Ære L'iv ou Guds men Wihe O" Banner lu'" (let udlrvkkel iue FOI'-, Cl' -.; ;:> . Cl .J Cl

behold, at, hvis dl'j' skulde gau Dom i Sagen, skulde de algivne

Viduefot-klat-iugct- f'I1'sL beediges. Holck voterr-de sum Bu n ncr, uieu

vilde ikke guu IIIPd til FOI'beholdcl.

Kongen havde kun Iorluugt, at Kommiss.creme skulde' ops.ette
deres Mening om, hvoi-ledes Douunen vilde falde , Dosuagtet blev

del' af Generalfiskallen udarbejdet en Fællesudtalclse, ug skønt hvei 
af Kommissærerne - Holck undtagen - havde begTlIndet deres

Mening IJaa en højst forskellig Mande, sau iudskrienkerlc Fiskallen

sig til saa godt som udelukkende at gengive, hvad Højesteretsassessor

Pall I Nielson ha "de udta lt i sin Voter-ing. Aktstykket kU1I1 derefter

til at lyde:

»Da General Areustorff sel v bekende I' sig skyldig O), saa at

intet andet Vidnesbyrd derfor gjol'c!es Ior-uødent (!), eftcrat han selv

bekender sin Forseelse, saaveisom da desforuden hans Forseelse af

adskillige for os irettelagte Dokumenter og Bevisligheder Cl' klarlig

bevist, ug isrei- at General Arenstorff', som havde paulaget sig en

Charge, som det var hum bevidst, og (som hun) IIU efter den he

gaaede Forseelse selv bekende l', at han ikke forstod, og dog ikke

hal' villet falge I-Ians Kongelige Majestæts og andre Hans Kongelige
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Majestæts høje Generalspersoners gode og forstandige Raad til at
befordre Højstbemeldte Hans Kongelige Majestæts Tjeneste, men
endog af yderste Magt har sat sig derimod, og det endog af hans
Forhold i Ord og Gerning klarligt ses og fornemmes, at han fra
Begyndelsen til Enden hal' besluttet og fattet det fuldkomne Forsæt
at hindre Christianstads Undsætning og samme sit Forsæt har til
vejebragt endeligt, tvertimod Hans Majestæts Vilje, saavelsom det af
ham selv og alle andre H. K . M. Generalspersoner i Krigsraadet er
bleven besluttet, hal' General Arenstorf'f skammelig, vidende og f01'

sætlig vist violen t og brudt den Huldskabs og Troskabs Ed, han
som General og Undersaat hal' svoret I-Ians Kongelige Majestæt. Og
da General Arenstorff desuden ikke alene isterlenfor efter sit Embedes
Pligt at enkouragere alle andre Hans Kongelige Majestæts undergivne
Officerer og Soldater hal' disanimeret dem og med det samme forøget
Fjendens FOI'ce og Kourage med adskillige hans desparate Ord og
Diskurser, for hvilke i lignende Tilfælde en menig Soldat efter Krigs
artikler-ne bør straffes paa sit Liv. Men General Arenstorff har
endog dermed ladet se og paakende, at han selv aldeles ingen Lyst
eller Hjerte hal' haft efter hans Ed og Pligt i en saa højt fornoden
og honnet Okkasion med Ære og Reputation at vove eller opofre
sit Liv og Blod for sin Herr-e I-Ians Kongelige Majestæt. I Betragt
ning af den store Skade General Ai-enstorff med denne sin grove
Forseelse og Mishandling hal' for-aarsaget I-Ians Kongelige Majestæt
og alle Hans Kongelige Majestæts Lande, som han aldi-ig kan re
pal'ere og erstatte, el' vi estimerlige ' ), at han bol' for alle disse hans
gTove Forseelser efter Generalfiskallens Indstilling degraderes fra
hans Charge og Vrertligheder-, som han hidtil af H. K. M. hal' været
benaadet med, saa og at lide paa Ære og Liv, og hans Gods samt
Formue, rørligt og urørligt, hvor det findes, hør være hjemfalden til
Kongelig Majestæts Fiskus.«

Efter at dette Aktstykke val' bleven underskrevet af alle med
Undtagelse af General Lehndorff', del' var fraværende, blev det be
sluttet at tilføje følgende »Erindring«: »Allernaadigste Konge! Saasom
Deres Majestæts høje Respekt er bleven læderet ved General Aren
slorffs meget grove Forseelse, Eders Kongelige Majestæts Vaaben og
den hele Nation el' tilfejet ikke alene en utænkelig Skade og »Nagdel s
men. endog den allerstørste Spot og Vanære, saa er ligeledes samme
Forseelse næsten al Verden bekendt og hal' saavel hos Deres Konge
lige Majestæts Venner som Uvenrier givet mere end altfor stal' An-

I) Hel' el' UltSIlU kun Tille om et Skøn. men det el' ingen Dom.

31"



ledning til, at erihver efter sit Humør og Inklination hal' fældel
adskillige Domme og judicia, saa vil og denne General Arenstorffs
Aktion i Fremliden blive næslen den eneste Matet-ie at melde om i
Historien ved dette Aars Felttog, og det vil da ej heilet' blive glemt
denne hans »Faute«, hvorledes han derfor el' bleven anset, og hvilken
Ende og Udgang det hal' taget med harn .«

Efter den udforlige Maade, hvorpaa alt Cl' omtalt, vil en Kom
mental' være overflødig. Gennem en Proces, i hvilken man nægtede
den Anklagede alle Midlerne til at føre sit Forsvar, og som ikke
forte Lilllogen Dom, sugte man aL lægge Historiens Dom tit Rette,
saaledes aL General Fr. Arenslorff for Tid og Evighed kom til aLstaa
som den, del' bal' Skylden for, at Christianstad ikke blev undsat.

Samtidig med denne Sag val' del' af Fr-iedrich Grebien, del'
havde været Tjener hos Arenstortf', men val' hlcvou afskodiget for
Uredelighed, bleven rejst Beskyldning mod Geuernlcn for at have
staaet i Ledtog med Svensker-ne, altsaa fe)!' Landsfor-ncder-i. Denne
Undersøgelse blev afsluttet den 26 . Marts 1fi7fJ, men uden at man
fandt det nødvendigt aL konfrontere Generalou med Grebien eller 1'01'

lange Erklæring; af ham. Grebion blev, medens U ndersøgelsen stod
paa, arresteret og sad endnu i Ar-rest, da Sagen blev afsluttet, men
man ved intet oru, hvad del' senere skete med ham. Der-imod kom
ura n til det Ilcsu ltat, al. Arcnstorff ikke val' skyldig i den mod ham

I'Pjste Beskyldu iue ").
Euduu lienlun Kouun issiour-us Iudstill ing uafgjort, men, da den

Grehieuskc Sug val' enrlt, blev Sagen mod Aronstorff sluttet med føl
gende auhne Brev al' 5. .J u ni 1(j7!J:

»Vi Cluistian V osv. gal ' viLl('I'ligL, ut eftersom Vi uf de i Hel'!'
F. v. Arenslorffs Sag beskikkede Kommissærers allerunderdan igste
Rapport saa ug af adskillige indkomne Attestater og Bevisligbeder
har fornerumet, at skønt bemeldte Hel'! ' F. v. Arenstortf i næst 1'01'

gangne Aars Kampagne ej hal' beganet noget Forræderi, hal' han
ikke des mindre grovelig forset sig i mange Maader og ved sine
utidige Diffikulteter meget hindret, aL Christianstad ikke el' bleven
undsal og derfor højeste SLI'al' fortjent, da hal' Vi af sæl' kongelig
Mildhed og Naade og i allernaadigste Henseende Lil den gode Tje
neste, han indtilforeskrevlle Kampagne og især udi det Slag, som
den 4. December 1676 blev holdt ved Lund i Skaane aller-under
danigsl. har gjort, saavelsom ogsaa til hans Broder, afgangne Her-r

l) En samlet Fremstilling af Sagen mod F . Grebien findes i C. v. Aren
storffs: Generalerne C. og F. v. Arenstorff. Side 37-62.



General Cai-l v, Arenstorff os indtil Sll1 Dødsdag aller-underdanigst
beviste tro og tapre Tjeneste, allernaadigst for godt befunden samme
hans Fortjeneste deraf derhen at moderere, at han skal sin Charge
kvittere, sig her fra Vor Kongelige Residensstad forføje og til Kvæst
huset to tusinde Rigsdaler erlægge og betale og i saa Maade Pro
cessen imod ham at hæve, saaledes som Vi den ogsaa hermed ganske
og aldeles ophæver. Forbydende osv.«

Paa denne Maade lykkedes det at faa Skylden eller rettere
Skammen for, at Christianstad ikke blev undsat, paabyrdet F, Aren
storff.
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Berger, Major, 210.
Bernhard, Hertug af Pløn, General

major i Fodfolket, død den 13. Ja
nuar 1676, 43, 52, 61, 62, 69, 70, 71,
73, 95.

Bibow, Harnack, Oberst i R~i;teriet,

210, 393.
Bibow, Siegfried, Generalmajor i Fod

folket, dødelig saaret den 26. Juni
1677, 69, 71, 100, 101, 123, 133, 180,
196, 205, 206, 216, 218, 227, 245, 259,
260, 261, 262.

Biege, Jørgen Reinhard, Oberstløjt
nant i Fodfolket, Kommandant i Del
menhorst. 448, 449.

Biermann, C., Etntsrnad, 99, 147, 263,
291, 311, 312, 336, 363, 462.

Bilenberg. Christian, Oberstløjtnant i
Fodfolket, faldt den 7. Juni 1678,
63. 65, 6h, 67, 103, 109, 320, H21,
34G.

Bincks, Jacob, hollandsk Kommandør
i Flaaden, 32, 46.

Bjelke, Christian, Viceadmiral, 15:1.,
152, 245, 255, 267, 444.

Bjelke, Henrik, Rigaadmiral, Medlem
af Krigskollegiet, 41, 94, 142, 245,
361, 379, 381, 387, 388.

Bjelke, Nils, svensk Generalmajor i
Rytteriet, 138, 178, 180, 189, 190,
194, 203, 204, 205, 206, 273, 276, 441,
461,464.

Bjørnskøld, svensk Oberstløjtnant, 282.
Blunkenlieim, Jost Philip, Oberstløjt

nant i Fodfolket, 27,1. 320, 459.
.Blicliert, Oberstløjtnant, falden den

4. December 1676, 210.
Blix, svensk Major, Kommandant i Wol

gast, 59, 74.
Borgenstjerna, Johan, svensk Admiral,

109.
Bovenfeld, Kaptajn i Flanden, 269,

270.
Bournonville, kejserlig Hærfører, 18.

Brahe, Nils, Greve, svensk Ambas
sadør. 19, 26, 27.

Brahe, Nils, Greve, svensk Admiral, 85.
Brahe, Sten, Oberst, død den 26. Fe

bruar 1677, 153. 172.
Brandt, brandenborgskAfsenc1ing i Kjø

benhavn, 307.
Braune. mynstersk Oberstløjtnant i Ar

tilleriet, 258.
Breitholtz, svensk Oberst, 280, 281.
Bremer, Johan Otto, Oberst i Fod

folket, Kommandant i Gliickstadt,
43, 97, 99, 101, 133, 140, 155, 335,
440.

Brinck, Conrad, Oberst i Fodfolket,
100, 123, 181, 334.

Brincks (Bruneck), Gustav, Kaptajn i
Fodfolket, 197.

Brock, Sven, svensk Ritmester, Kom-
mandant i Engelholm, 342.

Brockdorff, brandenborgsk Oberst, 31.
Brockdorfi', Ritmester, 210.
Brockenhus, norsk Oberst i Rytteriet,

281, 285. .
Brockenhus, Erik, l\Iajor, død i De

cember 1677, 210.
Brockenhus, Ritmester, faldt den 14.

Juli 1677, 210.
Brockenhus, Jørgen, Oberst i Dra

gonerne, 128, 181, 188, 189, 191, 192,
207, 210, 211, 215, 246, 260, 262, 297,

Briinnigker (Bruneek), Friedrich Wil·
helm, Oberstløjtnant i Fodfolket,
faldt den 20. Juni 1677 foran Malmø.
198.

Bueliner. Paul, l\Iajor i Artilleriet, 61.
Bu chwaldt, dansk Afsending i Celle,

463.
Buchwaldt, Bendix, Kaptajn i Fod

folket, faldt den 13. December 1675,
71.

Buehwaldt, F ., Baron, svensk General
major, 329, 410, 412.

Budberg. G. J., svensk Oberst i Dra
generne, 180, 188, 194, 197, 203, 210.

Bugenhageu, Andreas, Ritmester, 193,
208, 209.

Burghausen, svensk Oberst i Dra
gonerne, dødelig sanret den 4. De
cember 1676, 180, 200, 201, 210.

Busch, Dietrich, Oberst i Fodfolket,
faldt den 26. Juni 1677, 51, 61, 73,
100, 123, 181, 197, 198, 245, 26~.

Biilcw, Barthold, Oberst i Fodfolket,
100, 101, 181, 198, 216, 246.

Biilow, Jacob, Generalmajor i Rytte
riet, 101, 123, 181, 189, 191, 197, 199,
207, 211, 252, 257, 351, 352, 359, 363,
373, 376, 380, 381, 383, 387, 389, 447.

Biilow, norsk Oberst i Rytteriet, 281.
Ba-hr, J ., svensk Vicendmiral, 109, 111.
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Børstel, Fredrik V., avensk Oberst,
Kommandant paa Bohus, 180, 394,
395, 396, 399, 400, 40:i.

Car1son, Greve, svensk Oberst, 60,
197, 315, 316, 329, 330, 333.

Carstensen, Floris, Schoutbynacht,
dødelig snuret den 27. Oktober 1677,
267, 270, 314.

Ohassan, fransk Diplomat, 6.
Chauvet, lyneborgak General, 155, 156.
Christiun, Prins af Danmark, 237.
Christian Albrecht, Hertug af Holsten-

Gottorp, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 30,
31, 32, 47, 97, 222, 223, 322, 434,
448, 462, 463, 464., 465.

Christopher Bernhard, Biskop af Myn
stel', 77, 79.

Choisy, Murquis de, fransk General,
448, 449.

Cicignon, Johan Caspar, Generalmajor,
52, 57, 61, 69, 71, 73, 93, 101, 126,
13 !', 135, 178, 181, 196, 198, 199, 208,
20!:l, 217, 218, 321, 322, J06, 457, 458.

du Clnry, Major i Fodfolket, 459.
Cluusen, Bendix, Snaphane, 229.
Cob, kej serlig Feltmnrskulløjbnnnt, 29,

37, 38, 54, 56, 57, 60.
Colbert, fransk Flunnsmiuister, 22.
Coucheron, Herman, Stabskvarter

mester, Major, 51, 61, 63.
Coucheron, Vilhelm, norsk Oberst, 45,

155, 283, 284, 393.
Crefeld, svensk l\Iajor i Rytteriet, 127.
Cråqui, Hertug af, fransk ~Iarslml,

445, 446, 448, 463.
Creutz, Lorentz, svensk Rigsruud, Ad

miral, faldt den l. Juli 1676, 105,
109, 110, 111, 112, 113, 215.

Cronhjort, Abraham, svensk Oberst i
Rytteriet, 180, 229.

Croy, Carl Eugen, Hertug af, General
løjtnnnt i Fodfolket, 135, 181, 198,
237, 245, 259, 260, 262, 320, 346, 347,
351,354,356, 358, 360, 363, 367, 373,
37!:!, 380, 381, 383, 387, 388, 421, 447.

Dahlberg, Erik, svensk Oberst, Ge
neralkvurtermester, 105, 106, 146,
175, 1!:l2, 186, 192, 195, 1.17, 204, 219,
::!33, 338, 375, 454.

Dalwig, svensk Generalmajor, 20, 243.
Dunnefærd, J ncob, Generalvognmester,

51.
Dedeu, Hartvig Otto v., Oberst i Fod

folket, Kommandnnt i Rendsborg,
440.

Dederding, Oberstløjtnnnt i Fodfolket,
210.

Degenfehlt, Hannibal, Friherre af, Ge
neralmajor i Fodfolket, 43, 51, 55,
61, 67, 69. 71, 73, 9:1, 101, 123, 135,
281,283,284,285, 322, 337, 392, 403,
405, 416.

Dehn, Franz Heinrich, Oberstløjtnant
i Dragonerne, 421, 441.

Derfflinger, brandenborgak General
feltmarskal, 28. '~9, 75, 409, 412, 413,
414.

Dewitz, Ulrich, l\Iajor i Fodfolket, 210.
Diebschiitz, Nicolaj Burchnrd, Oberst

løjtnant, 210.
Dilleben, Kaptajn i Artilleriet, 27U.
Disznoldt, Oberstløjtnant i Kroaterne,

335, 350, 422, 424, 425, 441.
Drnke, Magnus, svensk Oberst i Byt

teriet, fuldt den 14. Juli 1677, 119,
180, 277.

Drnkenberg, Børge, svensk Oberst,
Konnnnndnnt pnu Holms, 143.

Dreyer, Andreas, Schouthynncht, 255,
267, 270, 451.

Dubsky, Ferdinand Leopold, Baron af,
kejserlig Oberst, 335, 424.

Duucau, Jacob, Generalmajor i Ryt·
teriet, 43, 51, 52, 53, 54, 58, 73, 75,
130, 133, 135, 136, 137, 138, 147, 180,
200, 336,337, 392, 400, 401, 402, 403,
405, 44·3, 457, 458.

Edington, svensk Oberstløjtnant, døde
lig suaret den 19. Juni 1678, 396.

Ellbrecht, Anthon Gunther, Oberst i
Fodfolket, afskediget den 11. De
cember 1676, 100, 101, 155, 237.

Elnberger, Johan 'Anton , Oberst i Fod
folket, Kommandant i Wismar, 237,
263, 393, 460.

Ende, v.. brunsvigsk General, 157, Hil.
Erhorn, Vilhelm, Oberst i Fodfolket,

afskediget den 4. August 1677, 135,
245, 278.

Erlaudsen, Svend, Snnphnneferer, 229.
Esche, mynstersk Generalmajor i Fod

folket, 351, 440.
Esemunn, Heinrich, Knptnjnløjtnant i

Rytteriet, 208, 209.
Etrees, Hertng d', fransk Hærfører, 321.
Ewertsen, Cornelius, hollandsk Vice.

admiral, 154.

Fngel, hollandsk Regeringsembeds
mand,24.

Falck, Caspar Johan, Kaptajn i Fod
folket, 226.

Fersen, Fnbinn, Baron, svensk Felt
mnrskal, Generalgnvernør i Skanne,
død i l\Ialmø den 30. Juli 1677, 84,
106, 250, 251, 258, 259, 261, 263, 295.

Fersen. Otto Vilhelm, Baron, svensk
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Generalløjtnant i Rytteriet, 120, 122,
179, 182, 186, 189, 192, 194, 210.

Feuquieres, Marquis de, fransk Ge
neralløjtnant, 10, 1:1, 12, 16, 17, 19,
39, 105, 124-, 131, 173, 201, 236, 461.

Fleischer, Philip, Oberst i Dragonerne,
il35, seo.

Folkersen, norsk Kaptajn, 459.
Frankenstein, mynstersk Oberst i Ryt

teriet, 351, 440.
Frederik, Prins af Danmark, 237.
Frederikke Amalie, Prinsesse af Dan

mark, 2, 3.
Frief', dansk Kommissær, 429.
Frølich, C. G., svensk Oberstløjtnant,

Kommandant paa Bohus, 394, 404.
Fuchs, Andrens, Oberst i Fodfolket,

61, 63, 69, 70, 71,128,227, 294, 344,
411, 453, 400.

Fiirstenberg, Wilhelm, Fyrste af, 13.

Gås (Goes), svensk Oberstløjtnant i
Rytteriet, 180, 203, 277.

Galle, svensk Generalløjtnant i Ryt
teriet, faldt den 4. December l1H6,
180, 200, 201, 210.

de la Gardie, Magnus, Greve, svensk
Rigskuntsler, Generalguvernør over
Vestgøtland, Bohus og Værmland,
5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 27,
39, 40, 106, 143, 284, 285, 286, 318.

de la Gardie, Pontus, Greve, svensk
Generalløjtnant, J63, 166, 167, 211,
228, 229.

Gedde, Kaptajn i Flaaden, 267, 270.
Gedde, C., Amtmand pna Bornholm,

428, 429, 431.
Gehren, V., dansk Kommissær pan Ry

gen, 311.
Georg (J ørgen), Prins af Danmark, 52,

61, 66. 72, ss, 101. 121, 150, 163, 186,
187, 190, 191, 212, 278, aos, 308. 312.

Gersdorf, Baron, sachsisk Fredsmægler
i Lund, 461, 462, 465.

Gersdorff, Christopher Friedrich, norsk
Oberst i Fodfolket, 45.

Gersdorf, Major i Rytteriet, 377, 378.
Gersdorff, F., Ritmester, 210.
Gewecke, Jacob, Oberst i Rytteriet,

43, 52, 55, 73, 103, 151, 152, 246, 277,
294, 302, 308, 311, 312, 335.

Giese, Generalløjtnant, ansat i dansk
Tjeneste den 28. Februar 1678, 20,
309, 337, 392, 393, 394, 396, 398, 401,
402, 403, 404, 4(16, 408, 409, 439.

Goltz, Joachim Riidiger, Friherre v. d.,
Feltmarskalløjtnant, afgik fra dansk
Tjeneste den 29. September 1677,
243, 247, 250, 253, 275, 276, ~78, 290,
299, 300, 301, H02, 306, 307, 308, 320.

Gougreben, mynstersk Oberst, 351, 440.
Grabow, Hjeronimus, Major i Rytte·

riet, 207, 208, 209.
Grandvillier. mynstersk General, 257,

258, 259, 260, 261, 262, 275, 309, 329.
Grebien, Friedrich, Tjener hos General

F. Arenstorff 484.
Griffenfeld, Peder, Greve af, Rigs

kantsler, 3, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22,
30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 53,
54, 55, 64-, 66, 73, 91, 92, 94. 96, 97,
98, 99, 100, 469, 479.

Grothusen, Otto, svensk Generalmajor,
20, 329, 410, 412.

Gyldenløve. Ulrik Frederik, Greve,
Statholder i Norge, Felbmnrskalløjt
nant, 34-, 45, 82, 8H, 85, 86, 87, 93,
105,115,116, 117, 118, 119, 132, 134,
136, 140,141,142, 143, 144, 14-6, 147,
156, 169, 212,221, 237, 242, 24il, 280,
281, 282, 283, ;,,84, 285, 286, 288, 292,
302, 318, 321, 322, 336, 337, 348, 355,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, .
400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 441,
442, 443, 444, 455, 456, 457, 458, 459.

Gyldenstjernn,Johannes, Baron, svensk
Bigsrund, 6, 136, 201, 229. 230, 231,
232, 377, 461. 462, 463, 469.

Gyllenspitz, Johannes, svensk Oberst,
117, 143.

Gyllenstjerna, Christopher, Baron,
svensk Generalmajor i Fodfolket,
139, 180, 196, 202, 273.

Gyntersberg, svensk Oberst i Rytte
riet, 180, 201, 202.

Gønge, Svend Poulsen, Major, 171,172.
Gørtzke, brandenborgsk Generalløjt

nant, 328, 415, 431, 432.
Gøtze, brandenborgak Oberst, 309.

Hagedorn, svensk Oberstløjtnant
Rytteriet, 180, 200.

Hagedorn. Johan Ernst, Major, faldt
den 4. December 1676, 210.

Hahn, Vincentz Joachim, Overjæger
mester, Vicepræsident i Krigskol
legiet, 207, 209, 251, 291, 311, 312,
352, 354-, 358, 359, 360, 363, 368, 374,
377, 379, 382, 383, 427, 467,

Hakon, lange, Bnaphanefører, 153.
Hallard, brandenborgak Generalmajor,

60, 74, 159, 160, 315.
Hammilton, svensk MaJor, Komman

dant i Buxtehude, 78.
Hans Adolf, Hertug af Pløn, Overfelt

marskal, Præsident i Krigskollegiet,
afskediget den 19. November 1676,
3, 4, 95, 97, 98, 99, 100, 104, 115,
121, 123, 126, 127, 130, 133, 134, 135,
147, 150, 168, 169, 170, 171, 238, 239,
467, 468.
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Harbo, J ens, Sekretær i Krigskollegiet,
302.

Harboe. Andreas, Oberstløjtnant i Ar
tilleriet, 129, 259, 393, 403, 404, 447.

Hård, Carl, svensk Oberst, Komman
dant i Helsingborg, 244, 338, 343,
347, 354, 355, 356, 357.

Hård, svensk Generalløjtnant, Kom
mandant i Halmstad, 135, 136.

Hård, Johan Adolf, svensk Oberst, Kom
mandant i Carlshamn Skanse, 153.

Harloff. Heinrich, Oberst i Fodfolket,
død i Marts 1676, 43, 51, 55, 61, 69,
70, 73, 93, ioi.

Harttwegg, Sebald, Oberstløjtnant i
Fodfolket, nfskediget i November
1676, 77.

Hatten, Benedict v., norsk Oberst i
Foclfolket, 45.

Haven, Reinhold v., norsk General
major i Fodfolket, 45, 287, 337, 407.

Hay-, Johan la, Genernlndjutant, 328,
330, 331, 332, 346, 390, 475.

Haye, J eau la, Ube rst i Fodfolket,
faldt den Il. Juli 1676, 101, 123,
128, 133.

Helmfelt, Simon Guudel, svensk Felt
marskal, faldt den 14. Juli 1677,
106, 120, 124, 131, 138, 139, 179, 182,
183, isr, 192, 193, 237, 250, 273, 274,
277, 295.

Herbst, Joachim, Major i Fodfolket,
kasseret i 1678, 153, 378.

Hertugen af Brunavig-Celte, 156.
Hertugen af Hannover, 37, 76, 236.
Hertugen af Lothringen, 322, 323
Hertugen af Brunsvig Lyneborg. 78,

7!l, 157, 239, 427, 467.
Hess, Claus, 377, 378.
Hess, David, Oberstløjtnant i Artille

riet, 61, 351, 473.
Hjerta, Pehr, svensk Oberst i Rytte

riet, 180, 200. 201.
Hoffmnnn, Oberst, Generalkvarter

mester, 123, 3 ~0, 321, 377, 378.
Holck, Christian Christopher, Greve,

Oberst i Rytteriet, faldt den 4. De
cember 1676, 44, 133, 150, 180, 210.

Holck, Ejler, Greve, Generalmajor i
Fodfolket, afskediget i August 1675,
478, 482.

Holsteiu, Adam Christopher, Oberst
i Rytteriet, 393.

Holstein, Friedrich Heinrich, Oberst-
løjtnant i Rytteriet, 210.

Hop, Ritmester, 210.
Hopf, Ritmester, 210.
Horn, Bengt, Higsraad, Feltmarskal,

Guvernør i Lifland, 324.
Horn, Henrik Henrikson, Baron, svensk

Feltmarskal, Generaladmirnl, 76, 155,

156, 157, 235, 264, 266, 268, 288, 431,
432.

Hornumb, li-ssisk Officeri Dragonerne,
272, 309, 329.

Hotersleben, mynstersk Oberst i Dra
gonerne, 350, 44l.

Hnitfeldt, Tønnes, norsk Oberst i Fod
folket, døde i 1677, 143.

Hulsen, brandenborgsk Oberst i Ryt
teriet, 309, 313, 314, 329, 330, 331,
332, 333.

Hæsteske. Petter, svensk Oberst, Kom
mandant i Helsingborg, 125.

Høgh, Just, dansk Afsending i Haag,
22,2fi.

Hørmann, svensk Genemladjutant, 453,
454.

J onge, de, hollandsk Kaptajn i Elan
den, 268.

Juel, Jens, Baron, Geheimeraud, Ge
rierulguvernør pna Bygen, 5, 10, 11,
12, 13, 15, 45, 82, 83, 115, 116, 119,
144, 213, 266, 336, 409 410, 411, 412,
415, 416, 417, 462.

Juel, Siels, Generaladmiralløjtnnnt, 41i,
84, 94, 103, 108, 109, 110, 111, 113,
114, 122, 159, 183, 254, 255, 264, 265,
266,267, 268, 269, 270, 271, 314, 336,
364, 369, 377, 378, 385, 409, 410, 411,
415, 417, 450, 451, 452.

Juel, Peder, Oberst i Rytteriet, død
den 12. Februar 1676, 52, 53, 73, 101.

Jnel, Løjtnant, Afsending fra Chri
stinnstud, :349, 350.

Juel Bysensten,Christian,Baron,Oberst
i Dragonerne, 238, 24{), 246, 294.

Juul, Ove, Vicekantsler. 100, 214, 336,
478, 4::12.

Kaas, Bernhard Christopher, Oberst
løjtnant, Generalndjutant, 123, 210.

Kaulen, Erik Zacharias Y., Ritmester,
191.

Karlsen. Anders, 'I'øjmester, 26l.
Keller. Renard. Oberst i Fodfolket,

afskediget den :31. Januar 1678, 263,
329, 332, 333.

Klerck, svensk Admiral, 264, 266.
Klinckowstrørn, svensk Oberstløjtnant,

Kommandant i den nye Færge
skanse, 413, 414.

Klingenberg, Poul, Etatsraad, dansk
Afsending til Haag, 23, 24, 25, 26,
35, 36.

Knesebeck, v. d., brandenborgsk Di
plomat, 21, 32, 3~, 34.

Knoblauch, Balthasar Joachim, Oberst
i Fo !folket, 227, 247, 253, 294, 411.
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Knudsen, Bagge, Kaptajn i Flaaden,
267, 430, 431.

Koch, Daniel, Kornet, 184, 186.
Krabbe, Jørgen, Baron, skaansk Adels

mand, 341.
Kra.bbe, Niels, Ritmester, 166, 191, 209.
Krag (Kragh), Mogens, norsk Oberst

i Fodfolket, 45.
Krag, Otto, dansk Kaptajn, faldt den

19. Juni 1677, 259.
Kremer, svensk Oberst, 429.
Krumsee, Hans Ernst, Kaptajn i Fod

folket, Kommandant i Carlshamn
Skanse, faldt den 20. Juli 1678, 153,
228, 230, 231, 370.

Kruse, Otto, svensk Oberst i Fod
folket, 180.

Kruse, Mogens, Oberst i Rytteriet,
176, 18l, 183, 184, 187, 189, 191, 209,
211, 215, 247, 258, 294.

Kruse, Mogens, norsk Oberst i Fod
folket, 86.

Kruse, Otto, Kaptajnløjtnant i Rytte
riet, 455.

Kriiger, Wihelm, Major i Foc1folket,
227.

Kurfyrsten af Brundenborg. 8, 9, 16,
17,18, 21, 22, 24,26, 27, 28, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 37, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 72, 74, 75, 97, 151, 152,
158, 159, 160, 161, 222, 239, 302, 307,
311,313, 315, 323, 324, 327, 408, 409,
410,411,412, 413, 414, 415, 426, 431,
432, 4.46, 467.

Kønigsmurk, Otto Vilhelm, Greve,
svensk Feltmarskalløjtnant, 29, 57,
58, 60, 72, 73, 159, 160, 235, 239, 270,
306,307, 1:109,310, 312, 315, 316, 327,
328, 329, 330, 331, 332, 333, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 426, 429, 430.

Kørbitz,Johnn Ohristopher, Bigsmnrsk,
Præsident i Krigskollegiet, 41, 216,
217, 245, 336, 354, 362, 478.

Lange, Christian, Oberst i Fodfolket,
frntrandte sit Regiment den 7. Au ·
gust 1677, 133, 135, 240, 293, 294, 295.

La Mare, Ritmester, 191, 209.
Larsen, Faleh, Borgmester i Helsing

borg, 4.24.
Le Brun, norsk Generaladjutant, 401.
Lehndorf, Greve. Generalmajor i Fod- I

folk ·t, 239, 308, 309, 311, 313, 315,
316,328, 334, 388, 422, 477, 478, 482.

Lejonhufvud, svensk Oberst i Fod
folket, 245.

Leslie, kejserlig Eeltmnrskalløjtnant,
307, 308, 310, 311, 312.

Leslie, Wichfeld, svensk Oberst, 455.

Lever (L ep el), Andreas, l\Iajor, faldt
den 4. December 1676, 210.

Levetzow, Hans Friedrich, Generul
major i Rytteriet, 52, 73, 123, 149,
180,200,201,205, 211, 21G, 2413, 252,
276, 2!l1, 294, 295, 296, 308, 309, 337,
&93, 396, 401. 402, 408, 422, 423, 447,
467.

Levetzow, Hartvig, Oberstløjtnant i
Fodfolket, 378, 410, 411, 440, 441.

Lichton, Robert, svensk Generalmajor
i Rytteriet, 180, 2GO, 201, 455.

Liewen, svensk Oberst i Rytteriet, 329,
410, 411, 412, 429.

Lilje, Bengt, svensk Oberst, Komman
dant i Venersborg, 118.

LilIiencron, dansk Afsending i Wien,
25, 307, 335.

Linde, GUlltav Y1111 der, svensk l\Iajor,
faldt den 4. December 1676, 210.

Lindeberg. Hjeronimus, svensk Oberst,
Kommandant i Landserona, 127, 128,
130.

Liudeuow, Christoffer, dansk Diplo
mat, Civilguvernør i Chrisbinustnd,
10, 11, 12, ~3, 15, 19, 212, 233, 234.

Lindroth, Heinrich, Ritmester, 1:189.
Lodde, Georg Johannes, svensk Oherst

løjtnant i Rytteriet, faldt den 4. De
cember 1676, 182, 186, 187, 188, 210.

Liibecker, svensk Oberst, Brigndier,
273.

Liitken, Ditlev, Oberst i Fodfolket,
død den 2.l\ItLj 1678, 43, 76, Ti, 78,
100, 101, 140, 165, 157, 181, 240.

Lytzow, Joachim, Oberstløjtnant i Ryt
teriet, faldt den 17. August 1676,
125, 139.

Lytzow, Valentin, Oberstløjtnant i Fod
folket, Kommandant i Kristianopel,
afskediget i Oktober 1677, 152, 153,
228, 230, 21:11.

Lytzow, Ægidius, Oberst i Fodfolket,
Konnnnudnut i Christiunstad, af
skediget i August 1R7S, 101, 123, 134,
135,167,181,227, 228, 233, 247, 257.

Løvenhjelm, Hans, norsk Generalmajor
i Fodfolket, 45, 82, 84, S5, 221, 281,
2S4, 285, 322, 351, 405, 409, 411, 415,
416, 459.

Macleer, Gustav David, svensk Oberst,
316.

l\Iarc1efelcl, Conrad, Baron, svensk Felt
mnrsknlløjtuant, 20, 29, 57, 58, 74,
75, 87, 250.

Masseubach, Generalmajor i Fodfolket,
traadte i dansk Tjeneste den 2. Ok
tober 1678, 447.

l\Iattern, svensk Kaptajn i Fodfolket,
faldt den 26. Juni 1077, 261.
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Mecourt, fransk Oberst, 449.
Meerheim, Hans Wilhelm, Baron, Ge

neralmajor i Rytteriet, ansat i dansk
Tjeneste den 6. Oktober 1675, 73, 75,
97, 101, 103, 140, 150, 160, 162, 163,
164, 165, 172, 176, 177, 180, 200, 201,
211, 228, 232, 233, 234, 247, 250, 252,
251:1, 275, 277, 290, 291, 29 l , 294, 295,
296, 297, 298, 308, 309, 312, 320, 341,
342, 343, 344, 351, 353, 360, 363, 364,
366, 367, 370, 371, 373, 375, 1:176, 379,
380, 381, 383, 3t17, 418, 421, 422, 424,
425, 447, 474, 479.

Mejer, Herman, Generalauditør, Krigs
raad, Medlem af Krigskollegiet, 41,
42, 51, 64, 65, 66, 71, 79, 168, 213,
216,217,218,238,242, 243, 291, 292,
297, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 311,
312, 336, 348, 353, 355, 358, 359, 360,
362, 364, 367, 371:1, 376, 378, 380, 381,
383,384,386, 387, 389, 391, 419, 429,
467, 468, 472, 473, 474, 4i9, 482.

Mejererone. dansk Afsending i Paris,
22, 23, 91, 461, 463, 464, 474, 475.

Meldrum, 'I'homas, Oberst i Fodfolket,
51, 61, 73, 100, 123, 181,245,262,320.
393, 453.

1\Iellin, Jurgen, svensk Oberst i Ryt
teriet, 180, 200, 331.

Metstake, svensk Oberst i Fodfolket,
faldt i Juli 1676, 127, 129.

Meyer, Hans, Oberstløjtnant i Rytte
riet, 309, 32g. 332.

Mill .., svensk Oberst. Kommandant i
Knrlsburg, 77, 78, 80.

1\Ioltke, Dietrich Ulrich, Lojtnnnt i
Rytteriet, 191, 215.

Monsen. Jens, l\Idjor, Snnphunefører,
153.

1\Iontecuculi, kejserlig Hærfører, 8, 9.
Morsing, Peter, Schoutbynncht, 10\:1,

270.
Mortaigne, Barthold de, svensk Ge

neralmajor i Fodfolket, 120, 180, 197.
198, 202, 273.

Munck, Laurits, Oberstløjtnant i Ar
tilleriet, 61.

Mimchliausen, Burehard Heinrich,
Oberst i Rytteriet, død i 1678, 133,
138, 341, 350, 390.

M"ller, Georg, Oberst i Fodfolket, af
skediget i Januar 1678, 69, 70, 133,
165, :H2, 227, ~69, 270.

Mørner, svensk Oberstløjtnant i Fod
folket, faldt den 4. December 1676,
180, 210.

Mørner, Lars, svensk Generalmajor i
Fodfolket, 117, 118, 119, 141, ~81, 284.
443, 444.

Nath, van der, svensk Oberst, Kom
mandant i Demmin, 161.

Netzow, mynstersk Oberst i Fodfolket,
257, 291, 309, 329, 331, 332.

Neubauer, Christian, Oberstløjtnant, af·
skediget den 26. August 1677, 80,211.

Nielson, Poul, Højesteretsassessor, 478.
Nymann, Kaptajn i Flaaden, 270.
Nymphius, Thilo Heinrich, Oberst i

Dragonerne, afskediget den 19. Ok
tober 1678, 257, 294, 296, 297.

Ofi'enberg, Rudolph, Oberstløjtnant i
Fodfolket, Kommandant i Nyborg,
254.

Osten, Carl Heinrich v. d., General
major i Fodfolket, Guvernør i Chri
stianetud. senere i Landskrona, 51,
52, 61, 69, 73, 101, 104, 216, 294, 296,
317,318,319, :320, :340, :34.4, 345, 349,
350, :352, 357, 359, 377, 381, 382, 384,
385, 4()~, 422, 453, 460, 477, 478, 48U.

Oxenstjernn, Bengt, svensk Diplomat,
105.

Oxenstjernu, Bengt, Greve, svensk
Oberst, faldt den 5. Januar 1676, 74.

Oxensbjerna, Gabriel, Greve, Guvernør
paa Gulland, 5, 6, 10, 109.

Pacs, polsk Feltherre, 431.
Palmyer, J. de, fransk AbM, 2.
Paul, J ean, Oberstløjtnaut, faldt den

4. December 1676, 210.
Paul, Suint-, Claudius, ansat som Ge

neralløjtnant den 16. Maj 1678 i
dansk 'I'jeneste 351, 353, 354, 355,
058, 3(;0, 363,367, 371, 374, 376, 379,
380, 381, 383, 387, 388, 389, 390, 477.

Pedersen, Christian, Generalfislml, 478.
Pedersen, Hinrich, svensk Ritmester,

342.
Pehr, Snaphunefører. 153.
Petkum, Simon de, dansk Diplomat,

4,5, 10.
Pflanzen, Wulf Dietrich, Oberst i Fod

folket, 334, 335, 440.
Philhps, Johan Peter, Major, Kom

mandant i Karlsburg, 4.48.
Planting, svensk Generalmajor, 458.
Plessen, Carl Adolf, Oberstløjtnant,

180, 200, 201, 210.
Pløssen, Samuel Christopher, Oberst

i Rytteriet, 350.
Plønnies, Major i Fodfolket, 237, 334.
Pomponne, Marquis de, fransk U den

rigsminister, 4, 6, 105, 464.
Post, W. von, svensk Oberst i Bytte

riet, dødelig saaret den 14. Juli 1677,.
276.
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Pott, Anthon Gunther, Oberst i Fod
folket, Kommandant i Oldenborg,
263, 350, ~74, 448, 449.

Powisch, Otto, Genemlkrigskommis
sær, Medlem nf Krigskollegiet, 41,
216, 478, 481, 482.

Prehn, Adam Ehrenreich, Oberst i
Rytteriet, 210, 3H, 429.

Prinsen af Oonde, fransk Hærfører,
9, 15.

Prinsen af Hessen-Homburg, branden
borgsk General, 72.

Prinsen af Orauien, 7, 8, 15, 18, 21,
23, ~4, 25, 26, 37, 38, 236, 322, 323.

Prinsessen af 'I'nranto, 38.
Prinsessen af York, 323.
Prinz, brandenborgak Oberst, 411.

.Pulow (Biilow v), P. A., Løjtnant i Ryt
teriet, 192, 208, 209.

Pultz (puls), Friederich, Ritmester,
faldt den 4. December 1676, 210.

Puttkamer, Major i Fodfoll;:et, 197,
198, 218, 294, 318.

Rabe, mynstersk Oberst i Rytteriet,
350, 440.

Ramel, Ove, Civilkommissær i Chri
stiunstad, 296,341,370,371, 375, 477.

Ramsted. Claus Helmreich, Oberst i
Dragonerne, 101, 123, 128, 135, 246,
297.

Rumsværd. svensk Oberst i Rytteriet,
180, 298, 340.

Rnntzau, Ditlef, Greve, Oberst i Ryt
teriet, afskediget i Marts 1676, 44,
52, 55, 73, 101.

Rnntzau, Ditlef, Generalmajor i Ryt·
teriet, 44, 51, 52, 123, 180, 181, 200,
201, 245, 246, 275, 291, 342, 351, 353,
360, 363, 373, 376, 379, 381, 383, 418.

Rnntzau, Frederik, Ritmester, 166,347,
418.

Rantzau, Johannes, Oberst i Rytteriet,
350.

Rnsch,LnndsdommerpaaBornholm,428.
Rasmus, Præst i Kropp, 356.
Ratblev, Siegfried, Ritmester, 377.
Rathlou, Siegfried, Oberst i Rytteriet,

død i August 1677, 246, 296.
Ranch, Gotfried, Oberst i Rytteriet,

dødelig sanret den 17.l\Iaj 1677, 43,
52, 73, 103, 140, 150, 176, 181, 189,
211, 234, 252, 253, 257, 335.

Rebenac, de, fransk Diplomat, 327.
Becke, Mathias Fredrik, norsk Oberst

i Ryt.teriet, 45.
Reventlow, Otto, Ritmester, faldt den

4. December 1676, 210.
Reventlow, Conrad, Greve, Oberst i

Rytteriet, nfskecligeti1678,52, 73, 1~3,
129,172, 181, 189, 192, 257, 294, 350.

Rhenskøld, svensk Oberst i Rytteriet,
180, 203.

Ribbing, svensk Oberst i Fodfolket,
180.

Rodsten. Jens, Admiral, 46, 81, 110,
116,117,120, 141, 152, 153, 265, 266,
267, 369.

Rodsten. Markvor. Admiral, 46, 81, 121,
141, 142, H3, 241, 264, 266, 267, 336.

Roepstorfl', Claus Ulrich, Kaptajn i Fod
folket, 259.

Roepstorff, Friederich, Ritmester, 166.
Rolshnusen, svensk Oberst i Rytteriet,

dødelig sanret den 4. December 1676,
182, 186, 188.

Rosen, svensk Ritmester, 137.
Rosenhane, svensk Hofmarskal, 195,

232.
Rosenkrantz, Maximilian, Oberst i Fod

folket, faldt den 17. August 1676,
51, 61, 69, 71, 73, 93, 101, 123, 133,
138, 152.

Rosenkrantz, Niels, Generalløjtnant i
Fodfolket, dødelig saaret den 3. Juli
1676, 51, 53, 61, 62, 63, 64, 68, 69,
70, 73, 100, 123, 125, 126, 171.

Bobh, svensk Generalauditør, 248.
Hugenort(Rugenart), Major, faldt den

4. December 1676, 210.
Bumohr, Ditlev, Generalmajor i Fod

folket, Guvernør pan Rygen, faldt
den 8. Januar 1678, 245, 260, 262,
275,276,306, 307, :111 , 312, 313, 314,
315, 316, 328, 329, 330.

Butenkrantz. svensk Major i Fodfolket,
287.

Bysensten, Henrik Huse, Baron af,
Generalløjtnant, afskediget den 4.
December 1677, 45, 82, 85, 86, 116,
144, 216, 242, 243, 245, 261, 262, 275,
276,278,290,298, 299, 300, soi, 302,
303, 305.

Rømer, Wolfgang Vilhelm, Oberst, 321.

Sandberg, Anders, Generalmajor i Ryt
teriet, afskediget den 7. Maj 1677,
51, 52, 55, 123, 130, 131, 132, 163,
172,176, 177,181, 183, 184, 185, 186,
189, 191, iøa, 206, 207, 208, 209, 210,
213, 214, 215, 216, 218, 241.

Sanitz, svensk Oberst, Kommandant
i Anclam, 160, 161, 219.

Schack, Christoffer Otto, Oberst i Fod
folket, forsat den 25. Maj 1677 til
Hytteriet, afskediget den 1. August
1677, 51, 61, 72, 93, 101, 103, 151,
152, 246, 278.

Schack, Hans, Greve, Feltherre, død
den 27. Februar 1676, 41, 43, 52, 53,
94, 95, 101.



Schack, Hans, Oberst i Fodfolket, nf·
skediget den 25. Juli 1677, 123, 133,
24å, 257, 258, 293, 294.

Schack, Hartvig Asche, Oberst i Fod
folket, Kommandant paa Kronborg,
294.

Schnck, Joachim, Generalmajor i Fod
folket, 51, 61, 70, 71, 73, 100, 123,
181, 195, 196, 197, 198, 199, 244, 245,
275, ~76, 290, 299, 316, 336, 337, 393,
400, 401, 402, 408, 4.47.

Scheel, dansk Legationssekretær, 412.
Schilder, Rabe V., Oberst i Rytteriet,

afskediget den 24. Oktober 1678,
210, 247, 258, 335, 350, 374, 390.

Schlieben, brandenborgsk Oberst i
Dragonerne, 309, 329, 331.

Schmidt, Conrad, Kaptajn i Fodfolket,
153, 230.

Sclmeidawind, Kornet, 192.
Schou, Svend, norsk Oberstløjtnant,

Kouimandnnt i U ddevalla Skanse,
443, 457, 458.

Schulenburg, Hans Georg, Baron,
Oberst i l~odfolkct, 210, 263, 393.

Sehultz v. Ascliernden, svensk Løjt
nuut, 2!J7.

Schultz v. Aseheruden. Martin, svensk
Generalløjtnant i Fodfolket, 120, 132,
180, 1H5, H16, 19B, 202, 205, 219, 220,
24-.1-, 251, 252, 27:1, :.118, -121.

Sclmltz, Oversekretær. 480.
Schultz, Georg Ohristopher, norsk

Oberst i Fodf611,et, 287, 458.
Schultz, Kaptajn, 61, sa,
Schultz, kejserlig Oberst i Drugouerue,

258, 308, 329.
Schultz, l\Iichael, svensk Oberst, Kom

mandant paa Visborg. 109.
Schultz (Scholteu), J obst, Oberstløjt

nant i Fodfolket, 393.
Schutzmnyer, Stabsmedikus, 51.
Schwanwedel, Herman Franz, Oberst

i Rytteriet, 57, 172, 194, 201, 229,
248, 21>2, 3~J3 , 397, 400, 418, 420, 42~,

423, 453, 454, 450, 456.
Schwarz, mynstersk Oberst og Briga

dier, 351, 364, 367, 370, 379, 440, 474.
Schwerin, Greve, brandenborgak Ge·

nernlløjtnnnt, 5~J, 60, 74, 160.
Schwerin, Clas Ulrich V., svensk Oberst,

329, 429.
Schøller, Kummersekretær. 480.
Schønberg, Barthold Veit Heinrich

Weinmaun, Oberst i Fodfolket, af
skediget i Februar 1678, 129, 246,
331, 334.

Schønfeldt, Gregor Alard, Oberst i
Fodfolket, Kommandant iHeIsing
borg, kasseret den 9. Augustl677, 100,
101, 134, 140,211, 219, 220, 237, 241.

Schønleben, J. B ., svensk Generalmajor
i Rytteriet, 120, 201, 202, 228, 273,
277.

Seaton, svensk Oberst i Rytteriet, 78,
123.

Sehested, Geheimeraad, 462.
Sehested, Hannibal, dansk Afsending

i Paris, 2, 3.
Sehested, Heinrich, Oberst i Rytteriet,

dødelig snuret den 4. December 1676,
52, 53, 55, 73, 140, 146, 149, 165, 181,
188, 210, 219.

Sehested, Jens Sten, Generaladjutant,
123, 429.

de Seue, Nicolaus, norsk Oberst i
Fodfolket, 459.

Siegroth, H. H . v., svensk Oberstløjt
naut, faldt den 4.. December 1676,
180, 189, 190, 20:.1, 210.

Sinclair, Anders, svensk Oberst, Kom
mandunt paa Carlsten, 282, 283.

Sjøblnd, svensk l\Iajor i Artilleriet,
329.

Sjøblnd, Erik, svensk Admiral, 106,
141, 1-.1,2, 156, 235, 254, 255, 256.

Skeel, O. C., Generulkrigakommissær,
291, R02, 303.

Spun, Viceadmiral, 267, 369, 451, 452.
Sparre (Spnen), brandeuborgsk Ge

neral, 77, 446.
Sparre, Carl, svensk Generalguvernør

i Jremteland, 144, 2HG, 287, 288, 403,
407.

Speegel, Haagen, Hofpræst hos Kong
Carl XI, 177, 388.

Sperling, J., Baron, svensk General
løjtnant, Generalguvernør i Sknane,
117, 146, 149, 273, 278, 341, 343, 4,62.

Stllhl (S tahl), svensk Generalmajor,
')0 '>33

St~lill;~~er, svensk Oberst, 329.
Stegmaun, svensk Oberst, Komman

dant i Gøteborg, 141.
Stenbeck. Gustaf Otto, Greve, Rigsad

miral, Generalguveruør overVester
gøtlaud, Bohus og Vtormlnnd, 84, 85,
286, 395, 396, 399, 400, 401, 402, 403,
406, 441, 443, 455, 456, 457, 458.

Stensøn. Hans, Oberst i Rytteriet,
183, 187, 191, 192, 20tl.

Stensøn. Hans, Oberst i Fodfolket,
197, 210, 41(;, 459.

Stensøn, Peder, Løjtnant i Rytteriet,
248, 24~, 476 .

Stjeruskøld, svensk Admiral, 85.
Stuart, Jacob Vilhelm, Oberst i Fod

folket, afskediget i August 1678,
101, 123, 128, 181, 197, 237, 334, 369,
370, 377, 378.

Styrke, Lorenz, Oberst i Rytteriet,
246, 393.



495

Støcken, V., Rentemester, Medlem af
Krigskollegiet, 311, 312, 343, 3S1.

Tecklenburg, mynstersk Oberst i Fod
folket, 257.

'I'erlon, fransk Afsending i Kjøben
havn, 14, 27, 30.

'I'ettow Julius Ernst, Oberst i Fod
folke't, Kommandant i Helsingborg,

.42~, 453, 454, 455.
Thomsen, svensk Oberst i Fodfolket,

180.
'I'hott, Holger, Godsejer i Skaane, 34l.
'I'hott, Knud, Civilguvernør i Skaane,

341, 425.
'I'hott, Tage, Godsejer i Skaane, 341.
'I'hnresen, Frederik, Stadshnuptmand

i København, l\Iedlem af Krigs
kollegiet, 41.

'I'idemann, Nils, Snnphanefører, 229.
'I'ramp, Adam Fredrik, Major i Fod

folket, 260.
Treffenfeld, Henniges V., branden

borgsk Oberst, 432.
'I'rischler, norsk Oberstløjtnant, 442,

443, 459.
'I'rolle, Holger, Oberst i Rytteriet,

24G, 294, 350.
'I'romp, Cornelius, Generaladmirul, af

skediget i Foruaret 1678, 94, 111,
112, 113, 114, 115, 121, 122, 151, 152,
154, JGI, 265, 267, 268, 26H, 306, 307,
336, 3liS, 409.

'I'rop, Georg, Oberst i Rytteriet, 101,
123, 126, 129, 133, 138, 227, 335, 337,
358, 377, 410, 411, 416.

'I'ryloos, hollandsk Kaptajn i F'laaden.
268.

Tungell, svensk Oberst, 229, 230.
'I'urenne, Greve, fransk Marskal, faldt

den 26. Juli 1675, 7, 9, 15, 18, 39.

Ubbe Ima Frisholm, Snaphanefører,
229.

Uffeln, Generalfelttøjmester, Guvernør
i Landskrona, død den 11. Januar
1678, 243, 245, 291, 303, 320, 341

Uffen-Keller, hessisk Oberst i Fod
folket, 2S9, 291, 309, 329, 332, 351,
374.

Uggln, Claes, Baron, svensk Admiral,
faldt den 1. Juni 1076, 85, 87, 109,
112, 113, 114.

Ulfeld, Ebbe, svensk Rigsrand, 153,
163, 211, 229, 232, 233.

Ulfklo (Wolfenklo), Henrik, svensk
Oberst, Kommandant i Ohristinnstad,
131, 134.

Ulrikke Eleonore, Prinsesse af Dan
mark, 19, 27, 465, 469.

Vauban, fransk Feltherre, 2;:1G.
Vittinghof, Otto, Oberstløjtnant i F'od

folket, '125, 410.
Vittinghof. Georg' Friedrich, Kaptajn

i Fodfolket, 328. .
Vogt, Johan, Oberst i Fodfolket, Kom:

mandant i Wismar, død den S. JUUl.
1679, 101, 133, 237, 2~9, 307, 440,
460.

Wachtmeister, Axel, Greve, svensk
Oberst i Rytteriet, 180, 200, 202,
230, 232, 298, 370, 385.

Waclrtmeister, Fritz, svensk Oberst,
sss.

Wachtmeister, Hans, svensk Admiral,
230, 264, 2615, 268, 369, 369, 450, 451,
452.

Wachtmeister, svensk Oberst, Kom
mandant i Sclrwiugeskunsen, 156.

Wallis, Georg, Baron, Oberst i Fod:
folket, traadte i dansk Tjeneste 1
Maj 1679, 272, 291, 308, 311, 329,
330. 331, 332.

Walkendorf, svensk Godsejer, 341.
Walter, Hans , Generalmajor i Rytte.

riet faldt den 14. Juli 1677, 31, 32,
51 69, 73,99, 101, 102, 103, 140, 159,
16i 245, 246, 258, 274, 275, 276.

Wangelin, svensk Oberst i Dragonerne,
28, 74, 87.

Wurnstedt Friedrich Wilhelm, Oberst
i Fodfolket, fuldt den 26. Juni 1677,
70, 152, 237, 245, 262.

Wedell, G. 'V. v., Felfnnnrskalløjtuant,
traadte i dansk Tjeneste i Oktober
1678, 155, 156, 350, 351, 353, 354,
355,356, 35S, 360, 363, 367, 371, 374,
376,377,379,300, 381, 383, 384, 386,
387 389,390,391,408, 417, 422, 429,
439' 440, 447, 448, 472, 474, 475, 477.

Weg~, Jost v. a., Oberstløjtuuut i Dra
gonerne, 297.

'Velling, svensk Oberstløjtnant, 398.,yelling, Mouritz, Baron, svensk Oberst
i Rytteriet, 180, 202, 388.

Wendt, mynstersk Oberst i Rytteriet,
350.

Weyhe, norsk Oberst, 284.
Weyher, Adam, Feltmarskalløjtnant,

død den 14. Oktober 1676, 30, 34,
41, 46, 51, 53, 57, 71, 93, 123, 128,
130, 146, 150, 162, 171, 237.

Wibe, Hofmester. 478, 479, 482.
Wibe, Johan, norsk Oberst i Fodfolket

og Kommandør i Elaaden, 142, 143,
144, 145, 146, 169, 219, 442, 443, 444,
457, 459.

Wilckens, Andreas, Oberst i Artille
riet, 52, 61, 73.
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Wilster, Johan Jacob, Oberst i Ar -
tilleriet, 123.

"\Vilster, l\Iartin Jacob, Kaptajn, 25f1.
Wind, Christian, norsk Oberst, 459.
Wineling, Erasmus, Højesteretsusses-

sor, 478.
Windischgrætz, Greve, østrigsk Di

plomat, 12.
Winterfeld, Ritmester, 210.
Wisborg, Ejler Jensen, norsk Oberst

i Fodfolket, 45, 117, 118, 283,
Witt, de, Sehoutbynacht, 255, 426, 430.
Witt, Jan de, Statholder i Holland, 8.
Wittenberg, Johannes, Greve, svensk

Generalløjtnant, 20, 120, 122, 180,
189, 375, 399, 400, 407.

Wittinghof, Claes, svensk Komman
dant i Greifswalde, 429.

Wittmaack, Johan, Oberst i Fodfolket,
Kommandant i Rendsborg, død den
15. Februar 1676, 43, 10l.

Worm, Genernlproknrør, 397.
Wortmann, Heinrich, Oberst i Hytte

riet, lIJ1, 209, 214.
Wrnngel, Uarl Gustaf, svensk Rigs

marsk død den 25. J uni 1676, 10,
18, H), 20, 28, 29, 30, :38, 39, 72, 87.

"Trangel, Gustaf, svensk Feltmarskal
løjtnant, Kommandant i Wismnr, 60,
62, 68, 71, 87.

Wrungel, Volmar, svensk Generalløjt
nant, so, 28, 29, 87.

Wlllf, svensk Generalmajor, Komman
dant i Stettin, 161, 313, 315.

Xylander, svensk Kaphjn, Komman-
dant paa Knutstorp. 347. .

Ziegler, Gregorius, Oberstløjtnant i
Fodfolket, 365.

Ørnklo, svensk Oberst i Fodfolket,
180.

Ørnstedt. Franz Joel, Baron, svensk
Diplomat, 462.

Ørtzen, Claus v., Oberst i Rytteriet,
afskediget i 1678, 189, 210, 335, 350,
374.

ørtzen, Ditlef V ., Oberst i Dragonerne,
dødelig sanret den 4. December 1676,
død den 24. Januar 1677, 43, 52, 55,
73, 140, 164, 180, 200, 210.

Øtting, Greve, Oberst i Rytteriet, faldt
den 14. Juli 1677, 246.
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