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Den danoke ulntel hin oon bekendt uate både languatig. og olieng9 og dog 
okel det. hm en gang huett ilende eilet tguende at9 at /looten et od hdtd 
og ueduatende9 at /gotde9 ounde og boltet /tgoel od meget til9 at man ouet 
alt hm /atdeo /ilt ouet loen /la 'den ene landodel tit den anden - tit /ado{ 
tit heot eltet køtende»

Bien helt olkket et tåen aldllg - 1 huett /aid Ikke pd de otote oitak oon 
/ot ekoempel Stoteball9 huat det altid et /ate /ot uagel og otedulo igndele 
lo9 og 1 ttt/atde a/ ototn hm tåen btgde op og bitue kuaot 1 tobet af. gan~ 
oke /d timet»

Såledeo hat det altid, uætet - oetu i de altet oilengeote taulntte9 ag 
det uidote ouenokjekongeh TCatl Çuotau9 Inden han t 7658 matchetede ouet Sto- 
tejpetta ta» Bien llo do alle adualolet gennem/otte han alltgeuel oin plan 
og matchetede /ta tangetand tit Lo Itand med en.hot pd omkling 70»ooo mand 
/od/olk9 tgltetif atlilletl^ hmonet9 ammunltlonouogne og andet htlgomate 
tiel»

Tatl Çuotau havde t e/letaommeten 7657 Inuadeiet fylland med en hat pd 
omitting 77-78»ooo mand9 og da /gotde og ballet 1 beggndeloen a/ det nge ål 
/too tit9 matchetede han med otototedelen a/ haten /ta fylland til Sgalland 
ouet llllebalt9 Suendbotgound9 £angelandobait9 Statebœlt9 Çuldbotgouncl og 
Statoltommen - en match pd omkling 2oo kllonttet - huota/. de 3o /andt oted 
pd oélue loeni

Hele denne lange match bleu gennem/ott 1 lobet a/, hm en halu oneo dage9 
og dete/let gik haten 1 ulnlelkuaitet tundl on pd S galland - ogod het pd 
Qteueegnen»

Suenokekongeno plan uat at old Danmalk dêflnllLut ued at indtage Tiøben- 
hajun9 tage konge og tlgotdd til /ange og detmed opkaote olg oelu oon ene- 
hetoket 1 hele Rotden» Bien inden det kon od uldt9 bleu det pd den danoke 
kongeo inltlotlu Indledt /tedo/øthandlinget9 og ued /tedolulningen /d dage 
o enete bleu Danmalk tuunget til al g/otd Skdne9 Holland og Blekinge til 
Suettlg - dot ull olge en Itedledel a/ det dauatende Danmalk.

Dele/let ual helgen /otbl - 1 huett /atd 1 /otote omgang» Begunotlget o/ 
ueglgudetne haude "Kali Çuotau ued oln ullollge dilotighed uundet en oilå- 
lende oejt - en bedti/l9 oon uakte den otoiôte opmalkôomhed ouet hele Cula- 
pa9 og oon den dag idag anoeo /ot at. uate et a/ de neot /antaotioke og haoa 
detede kllgoeuenigt 1 den eutopaioke mllUathlototle»



ben egentlige utsag ill ktigen uat ~ -öO’ä aazite ibei^e «.cZZeM jfø/tøo/t£ og 
Svettig _ følgen af et dthnndted langt had9 falusi^ misundelse og chikane, 
mellem. de to landeo Og denne. indstilling havde sin tod I hvett of de to 1 
des ambitionet og magibegæt med hensgn ttl at fa. enehettedømmel l Østetsøi 
- dengang som. bade, fot og siden, et uhgte vigtigt handeisomtjdde og fat ban 
matk tillige en ovetotdeniiig vigtig indtægtskilde gennem, øtesundstobden*

0 denne, kamp om. Østetsøen havde Svettig tid eftet anden befæstet sin 
stilling sætdeles godt, og banmatk vat efterhånden ved at sakke, aivotligt

Svettig havde hettedommei o vet Tinland, Estland, livland, Ça tland og 
Øset og l llotdigskiand fommetn, Ulsmai*dg Btemen, l Røtge Jæmtiand og Hat 
fedalen og desuden Halland l pant pd 3o dt son slkkethed fot Svettigs fti 
gelse fat at betale øtesUndstaid til banmatk*

Svettig vat således godt pd vef. til at omklamte hele banmatk ag sikte < 
hettedømmet l Øsketsøomtddei, og ovetfat denne voksende ag vel gennemføtb 
ekspansionspoiltik vat banmatk egentlig tel magtesløs, blandt andet fotdi 
Svettig havde en langt bedte hat ned mange veluddannede og ktigsvante off 
cjetet ag soldaiet*

Bottset fta, al.ktigen fik en sd ttagisk afslutning fat banmatk, et de 
en neget intetessant og spandende epoke l landets hislotie - ogsd lokalhi 
statisk set, idet det findes en hel del beteindnget on ktigens gang og de 
svenske ttoppets liv og fatden het pa. Çteveegnen*

Det et disse lo kalhista  tiske beteininget, det hat givet anledning til 
denne tedegøteise, men det hele skal ses l et støtte perspektiv, og detfa^ 
skal forhistorien med:

ben svenske dronning Christina, det vat tegent l Svettig fta 7644, udu. 
kede l _764P, at hendes fæliet - og ungdamselskede - den tgskfødte Toti Çu> 
blev udnavnt til tronfølget, ag da dronningen 5 dt senete abdicerede ag f 
lad Svettig fat at gi l kloster, blev Toti Çustav kronet son konge af Sve 
tig under navnet Xatl den 70* ÇUstav*

Tari Çustav, det * ved kroningen vat 32 dt, vat søn af den svenske prin
sesse Tatatina ag den tgskfødte grev af Pfailg. Johan Tasimit, det l en dt 
takke vat betroet beigdeiige embedet og hverv l den svenske statsadminist 
tion*

bei vat således ved tilfældighedernes spil, at Tari Çustav blev itonfø 
get og senete konge - l hvert fald, tiisgneladende, men følget man hans vi 
dete skæbne, vil man se, at han gang pd gang viser en forbløffende evne t 
at udnytte tilfældighedernes spil hurtigt, dristigt og effektivt - egenti 
ikke nogen dårlig egenskab fot en feltherre
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Han van opuokøeZ Z SveAzZg og aZudenede ved unZjveA*ÂZeZeZ Z Up*aZa9 og 
aÀZeAede aom. gan*ke ung ggande han, ZfeneaZe *om offZcen ved de avenake 
hale, Z ZnedZveånaknZgen.

€a ovengang van han, ZfenøZgønende Z JgZZand unden 7han*Zen*onknZgen 
(7 643-45) 9 og hennnden han han, fonmenZLZg enhvenveZ *Zg eZ vZ*Z kendakab ZZZ 
Danmank og dan*ke fanhaZd - XJUbe. mnnd*Z den, dannke hcen9 deA. dengang van me- 
get dânZigZ udnuaZeZ og onganZøeneZ9 uden. enfaning Z pnakZZôk knZg*Zjene*Ze 
og ZedeZ af affZcenen9 af huZike kun gannke fa. havde faeZ nagen. egenZZZg 
mZZZZan uddaneZøe.

XanZ ÇuaZav aagde on *Zg *eZv9 aZ "Çud havde fanZeneZ ham, med en Zevende 
aZeS. efZen aZ *øge *Ân. Zgkke ved *vaAdeZ"9 ■ og aZLenede *on bann van han Ze
vende ZnZene**eAeZ Z mZLZtœneZ og aZt9 hvad deA havde ned knZg og knZg*fø- 
AeZøe aZ gøne - mdøke Zn*pZneneZ af *Zn monbnoden den. navnkundige *ven*ke 
konge og feZZhenne ÇuaZav. ÄdaZf9 deA faZdZ Z *ZageZ ved £dZ$en Z Sa*h*en Z 
7632.

QuaZqjv AdoZf9 deA an*e* fon aZ have væneZ eh negeZ dggZZg og ZZLZZge 
human feZZhenne9 *øngede aZtZd fan9 aZ han* *oZdaZeA fZk dene* *oZd9 og 
han fonLangZe af offZceAen og *oZdaZen9 aZ de *knZZe vZ*e hen*gn*fuZdhed 
ovenfan cZvZUieføZknZngen.

HeZZ andenZede* fonhaZdZ deZ *Zg med XanZ Çu*Zav9 fon *eZv on deA nak 
ZiZUegge* han eZ vZ*Z mZUZætot *nZZde og navnZlg be*ZuZ*omhed og handZe- 
kAafZf vaA han af naZunen bng*k og hen*gn*Zø* og*a . og ma*ke navnZZg - oven 
fon cZvZlbefoZknZngen.

Og aZLZgeveZ vaA han AeZigZø*9 men deZ van en nageZ be*gndenZig fonm. fon 
AeZigZø*ZteZ. SåZede* knævede han9 aZ deA fonud fon hvenZ feZl*Zag bZev af- 
haZdZ en kant andagZ ned *aZdaZenne9 og feZtnabeZ vaA ofZe "Hfætp9 Je*u*"9 
men efZeA eZ veZ gennemfønZ *Zag gZk han ZZge ZZZ den mod* otte gdenZighed 
og hanaAenede *aZdaZenne med eZ pan kimen* "fnZ pbgndAZngl*

Da XanZ QuaZav van bZeveZ kAaneZ ZZZ konge, ZndZedZe deZ *ven*ke nZg*- 
Aad en nakke fanhandZingen med henbZik pâ aZ fa fantZagZ en. Zang*ZgZeZ 
*ven*k udennZg*poZZZZk - *pecZeZZ med henbZik pa9 on den *ven*ke hae9 den 
på. dette tid* punkt van ZedZg, *kuZZe aftakke* eZLen *ætte* Z akZZon. ZfZet- 
handen opnåede* den enighed on9 at hanen *kuZte *ætte* Ind Z en angteb*- 
knZg - og denmed fon*ønge* - Z et fnemmed tand. Den van *tøn*Z *temning 
fan aZ angnZbe DanmaAk9 men man van betænkeZig, fandZ Danmank havde opneZ- 
ZeZ eZ fon*van*foéZund med HoZLand, den dengang van kuAapa* *ZaZke*Ze *0- 
magZ.

Dette fan* vanø fenbund meZLern. Danmank ag HoZland van kammeZ Z *Zand ved 
en dggZZg dZpZamaZZak ZndaaZø fna CanfZZ* UlfeZdZø ,*Zde9 da han van Z danak



Itjeneote hoo -dZn ^izoçe/t Ztfcxiex-iz den. T/tedle^
Bien Z 1652 vat lUfeldt faJLdel Z undde og Z øvtlgl kommet Znd JL od otote 

vanokellghedet undet oln Jtjeneote JL Danmatk.o aZ han od oZg nødoaget 111 al 
flggle ovet haJlo og hoved oammen ned oln huoltu. Zleanota Chtlollne9 og ndt 
de valgte Svettig - banmatko gamle atvefjende - oon tllflugtooted9 vat deJL 
fotdl9 Ulfeldt ved Svettlgo hjaJLp ville fotoøge at vinde oZne table godoet 
og embedet JL oit hjemland tilbage»

Savel Ulfeldt oon Lleonota Chtlollne befandt olg oatdeleo veJL ved del 
ovenoke hof9 hvot de begge køn JL høj gunot hoo den Jlaide og kunolfotolandlge 
dtonnlng Chtlollna*

Ulfeldt vat JLkJke kommet Ill Svettig oom. en fällig flgglnlng9 men oon en 
meget velhavende nand9 og JL de 3 àt9 han opholdt olg JL Stokholn, Zdnte han 
den ovenoke oint 3O0»ooo tlgodalet af olne egne penge og gdetllgete 40»ooo 
af oZn ovlgetmodeto9 Xltolen Bkmk9 - lait 340»ooo tlgodalet - dengang et 
enotml olott belob»

Cn del af dlooe penge Vat ølematkede til den ovenoke tlgotøjneolet, det 
otod fot hateno udtuolnlng og mundetlng9 og alene detaf ftemgdt føtmdleZ 
ganoke tgdellgt»

In ktlg mellen Danmatk. og Svettig, hvot Danmatk. kunne fotvenleo at Ilde 
nedetlag, folekøn Ulfeldt og Eleonota Chtlollne at vote den. eneote mulighed 
fat at fa optejonlng fot den. utel, oom de mente at have lidt 1 Danmatk»

Blen oelv om Ulfeldt og mange ovenoke tlgotddet med han Zvtede otatkl og 
holdt pd, at man. abooJLut butde åbne en angteJboktlg mod Danmatk - den gamle 
atvefjende og fatllgole nabo - veg man. alligevel tilbage fot delle af ftggl 
fot lloIlando JLndflgdeloe og magt og beolullede detføt at beggnde med Polen, 
od kunne Danmatk altid tamneo oenete»

3 Svettig vldote man, at Polen havde planet on at vinde det til Svettig 
tabte Hvland tilbage og deouden udvide oli hettedømne avet de ptøjoZoke 
øoletoøhavne, og da den tuooloke yat Z 1655 angteb Polen, falle Svettig 
oln magtstilling 1 QoZetoøen alvotUgt Ituel»

Hu gjaldt det on al komme den. tiysoloke ftenltangen Z Polen Z fotkøbel, 
og Z juni måned 1655 angteb Svettig Polen, med en ovenok-flnok hat pa Ialt 
379000 mand, og denne hat blev fotøget ned gdetllgete 3»ooo nand fta Btemen, 
od Tati Quo tav nu havde en angtebohat Z Polen pd Ialt 40» 000 mand»

Xatl Quotav olotlede oltàko en ten ag okat angteboktlg mod Polen, og til 
at beggnde med gik. all godt, lg.kk.en. vat ned han, og 1 løbet af køti tid 
etobtede han. føtoZ Watoynaa og oenete Xtakøur» Betuoel af denne hutllge ften- 
gang dtønle Xatl Quotav alletede on at fø je. PoZeno ktone til den, han. havde 
Z fotvejen, og han opnåede da ogod al blive udtdbt 111 konge Z vZooe omtd- 
det af fiolen»



Oien denne teftrlge fremgang fot de tventke hættlglker Z Rolm fpmrollgede 
tetvfolgellg andre magter* og torn følge deraf fottogie Rutland, Qttrlg, 
Brandenborg og Hederlandene at fa. Danmark ill at bryde freden og erklære 
Svetrlg krig, og Rutland lovede endog Danmark^ at man Ikke ville tZutte fred 
ned Suetrig, uden at Danmatk flk tine tidligere tabte betlddeltet tillage*

3 Danmatk vat man ogta meget ytryg ved tltiailonen, og det man frygtede 
nett af alt, vat, at Tori Quttav - tom, Z Thortientonktlgen - tkulle invade
te Jylland tydfta og åbne en regulær angrebt krig mod landet*

3 løbet af de fortie to at af den poltke krlg koh Xarl QùtZav efterhån
den Ind Z ta tiore vantkelighedet, at han kæmpede pa live! lot, og da Dan
mark gennem, tin getandt Z Svettig Ove Juel, det fulgte Xatt Quttav undet 
det poltke felttog, havde modtaget Indbetening om, at den tuentke hæt vat 
91tinge og tiet" og næppe kanne frigøre mete end 6.000 mand ilt et eventuelt 
angreb mod Danmark, betZnttede den dantke konge at erklære Svettig krig, 
uden at han føttt havde fottøgl at alliere tig med andte magtet, men 1 hobet 
om, at ‘Karl Quttav Z tilfælde af en dantk krlgtetklætlng ville tøge hjem 
tit SvøttZg fot at Imødegå, et eventuelt angreb fra Danmark via Skåne*

Den dantke krlgtetklætlng blev udfærdiget den 7. juni 1&57, men den nåe
de føttZ ften til Xatl Quttav 79 dage tenete, og den kon egentlig Ikke bag 
på ham* Han havde nemlig allerede flere måneder tidligere planlagt en offen— 
elv mod Haïtien, Ifald han tkulle blive angrebet af Danmatk* Olatke vldtle 
han agta, at ktlgtetklarlngen vat udfærdiget og undervejt « Z hvert fald 
havde han, fa dage føt han modtog erklæringen, tktevel til en af tine gene
ralet, at han Z den kommende uge ville bryde op med tin hær. og gå mod Dan
matk fot at "hllte på brot Ulla.11 a Ttedetlk den 3*

Ttlgteillærlngen hon Z øvrigt agtå Xatl Quttav tærdelet vel til pat på 
den made, at han nu havde den uhyre tinte fordel, at hant angreb ville blive 
forvandlet til fort vat og tåledet Ikke udlo tie den Iraklalmættlge fort vart- 
aftale mellem Danmatk og Holland, det vil tige, at Danmatk ikke kunne for
vente hjalp fra Holland*

Derfor brød Karl Quttav fa dage tenete tetolul op fta Rolen med tine bed
tie elltetroppet og marcherede mod Danmatk, fot nu gjaldt det am at komme 
til Jylland og derfra videre over bælterne fot til tint at tin Danmark 1 
telve hovedtiaden, inden hant mange fjender nåede at rolle tig tammen og 
tlå ham 1 et matke tilintetgjørende tlagi

De fortie. 6 dage marcherede hæren 1 Ilmarch og tllbageZagde 4o kilometer 
om dagen - en tå forceret match, at mange af rgiletlelt hette faldt om af 
udmailelte, men tå holdt man til gengæld et ugelangt hvil, da man nåede 
frem til Hamborg*



——

tit fommeln otuttede den -avenue, *4Z^cdBu^aZ Colt Quatau ütznget 
tit kongen med aine. tioppei9 oq han ftk. deuftel ovelhGMma.ndoen ouel hete. 
ekapedtttonahalen - naot eftel kongen aetu*

9 Stettin modle Calfata Utfetdt op hoo Tait Quatau oq tilbod ham ohm tje.- 
neate undel felttoget mod banmalk9 oq han bteu uel madtaget9 fal bedte lod- 
gÂuel kunne..kongen nappe, vente al fd*.

bel bteu atlaka oplettet en orøtenafcoM^Z* huolued Xalt Quatau optoq Ut- 
fetdt btandt aine miniatie med tütet af qehetmeldd oq tovede at albegde fal 
hana genindaœttetoe t embedet aom Mgahofmeatet t banmatk oq ttlbagegtvelae 
af hana ejendom* Stdenhen fik han tofte, om hete, tangetand, to go do el t 
Skåne (oom dog endnu, ual t danak. beotddelae) oq meget mele., od han, md aben- 
balt haue uælet Xalt Quatau en god atotte. oq tddgluel undel felttoget mod 
banmatk*

Undetuego mod banmatk oveilumptede oq o to g Ifaanqet en danak haiatgike^ 
del undel tedetae af den danake itqamalak Andelo BtUe. havde, ouelaktedet 
Ctten oq beaat det tidligeie danake. tandomidde Biemen-Uelden*

Xalt Quatau foltaatte aetu med en det af halen mod banmalk9 oq t Qottolp 
gjalde han holdt fal at beaoqe. aln autqelfadel heitug 7iedetlk9 det tovede 
ham at mulig hfatp oq ototte t felttoget mod banmalk9 oq delmed havde Talt 
Quatau akaffet banmatk endnu, en ng oq fattig fjende*

Helfta faltaatte Talt Quatau utdele. notdpd9 oq den 23* auguat ankom han 
tit Xotdtnq oq o patod att houedkualtel del*

tlen nu modte del Xalt Quatau en meget ubehagelig ouellaaketae9 fal aetu 
am han kendte Jylland fta faltige ktig oq utdate9 at del ued det amatte ouel 
faitaated ued Snnghøj fandtea nagte akanaei9 anede han Intet aom hetat om9 
at del ued 7iedeltcta - dengang 7iedeltkaodde - ual anlagt en ng oq eftel 
den tido falhatd modelne faeatntnq pd 7*ooo mand9 aom akutte oege at apalle 
adgangen tit de danake oel*

flied en det af haslen tagde Talt Quatau atiaka en belejllngatlng lundt om 
7iedeltkaodde9 medena leaten af halen faitaatte utdele noldpd og beaatte 
hele Jylland, lovede cg plyndiéde åuelatt og atog en bondehal pd fiele hun
diede mand ued Limfjotden*

Suenaketnea plan ual nu at fd 7iedeitkaoddefaatnlngen aat helt ud af aptt 
let - enten ued udauttntng ettei ued dtlekte angleb9 fal falot delefaèl kun
ne de uoue at faitade. Jylland og oatte ouel ttltebatt* flien tiden tlak t lang 
dtag9 og en dag tog faatntngaatglken chancen og lettede et od uettgkket an
glet mod belejtlngailngen9 at ouenaketne matte opgive belejtlngen oq failasgg 
att kualtel tit tandabgen Biedatinp*

flien fatholdene t faatningeh ual ddittge9 det kneb med falagntngeme9 en 
auetgang ual mele end 4oo mand oyge9 oq Ï5o ootdatel oq enkelte udenlanda Le 
afftcelel deaelteiede. og flygtede ouel t den ouénake. tegl*



Af dl**e de*eAdøAeA og gennem. den fangeudvelu*ldng9 deA fandt *ted9 *kaf- 
fede *ven*keAne *lg nyttige aplg^nlngeA on fægtningen til de£ /O'te^Xae/ide 
*toAmangAeb. De*uden undeA*øgte en ung IngenløAofflceA CaUu DalbeAg fold
ningen* udenvædkeA9 idet han l natteAne* mulm. og møAke ll*tede *ig fAem. til 
fai*tningen og opmålte volde og uoldgAave. HeAundeA opdagede. han9 at voldene. 
Ikke vaA. føAt helt ud X *tAandkanten9 huoA *pæAAingen kun udgjaAde* af *inp* 
Ia. plankepaliaadeA - fæ*tningen* *vage*te foA*vaA*væAt.

Da hele angAebaplanen vaA. udaAbegdet9 oplldnede lùAangel *oldateAne ved 
aZ tove dem In tlmeA* fAl plgndAdng^ noA fægtningen vaA. faldet og indtaget.

StoAmangAebet mad 7AadeAik*odde blev aimed, den 24. oktabeA kl. 59oo om 
moAgenen ned en atgtke på 8.aoo mand9 deA. vaA. opdelt i 3 angAeb*kalonneA - 
en mod hved fæ*tning*poAt9 meden* en AgtteAkalanne undeA anføA*el af Etik 
DalbeAg Aed ud did. *iAanden9 hvoA man *kaffede *ig adgang Ild. fæ*tningen 
ved ad vælde. pall*adeuæAket9 og deAefteA faldt man fa^tning*mand*kabet l 
Agggen.

7<e*tning*mand*kabet kæmpede og foA*uaAede *lg dappeAdt men alligevel 
dykkede* det *ven*keAne ad Inddage fæ*tningen og nedkæmpe ad modstand i 
døbed af kun do timed. Af de 4.ooo aoldateA og cdulde9 deA. bemandede, fold
ningen den dag9 blev 11oo dAæbt^ mange blev *aAet9 25oo oveAgav *ig9 og 
Aeaten flggtede oveA had* og ha ved 9 og heAmed havde *ven*keAne nedkæmpet ad 
miiitæA mod*tand d Jylland, og nu. kunne de begynde, ad planlægge felttaget* 
videde fAemfætd o ved øeAne.

UndeA. angAebed blev fæ*tnlngen* kammandant Aig*maA*k Anded* Bille *å al- 
voAdlgd *åded9 ad han døde 74 dage *enede. UndeA han* aggelege be*øgte tödan 
ged han. fleAe gange9 og han aøAgede foA9 ad han fik en *tand*mæ**ig begda- 
ved*e med milltad hønød. Og*a Udfeddd aflagde en vl*it9 men da han kam. Ind 
d aggevæAelaedf vendte Adg*mad*ken *lg boAd og værdigede ham. ikke ed odd.

CfteA *daged begdavede *ven*keAne de mange døde på *edve fæ*tning*ted- 
dainet, men nedgAgvnlngøn vaA *å *køde^dø*9 ad ded i de folgende *omAe vaA 
uudholdeligt ad opholde *dg på fæ*tningen på gAund af ligdugten*

CfteA dette vel gennemføAte *tøAmangAeb\haA de *v&n*ke *oldateA fodment- 
lig faet den "velfodtjenie" belønning fa A deAe* "dåd": 7dl udplgndAlng af 
omegnen* cduliMefalkning i ta timed.

O del hele taget opføAte de *ven*ke tAapped *ig Aæd*el*fuidt undeA hele 
felttaget hed i landet. De hæAgede, pigndAede og *tjal9 voldtag kvlndeAne, 
fagede folk, fda hu* og fyfern ag nedbrændte hu*e og gårde, og linieoffieedeAn 
pAe**ede penge af bodgme*tAe og dådmænd fo A ad *kåne bgeAne.

CfteA fdedeAUo*odde*laget flygtede omegnen* befolkning oveA halb* ag have 
noAdpå, og. I kdAkebøgeAne kan de *pode*, held op til DfuA*land.



S nzle tykl&id val det kun et exette ^tieet tZt/XiLçt-e^ted £©4, <2xt*Att^e- 
falknlngen, og det vat â/œtpe Netted pd noldtlden af üefLe ffakd. Met vat 
adgang fokbudt fot de, tventke toldatel, faldt lUfebdtt tvkgeimadel Ultken 
Slunk, Ineda del pd galden Rotenvold, og at folbudet blev ovekholdt tlgel no- 
get om Ulfeldkt kndflgdelte og magt og ditclpllnen blandt de tventke tol
datel - ettet pdtke lettete tøkdatekneo figgt fol galgen.

tftel 7iedelkktoddet fald beheltkede den tventke hal hebe Jgltand, og nu 
gfaldt det om at kamme vÅdeke ovel LUtebolt, og det battede meget, fal 
Tall Qutkav fkggtede tladlg, at hant mange tøuideÅ vilde tid tig tommen og 
Invadele Jgtland, ag tyktand val ogtd dengang, tom, det teneie blev tagt,"en 
gad falde at fange lave l".

Sien da ttoktkedeten af den tventke fldde enden vat gdet t vlntelht eitel 
blev haldt l tkak af den dantke fldde, val man nodt tit at vente, te tiden 
an og hobe pd flattvefl^ td man l givet fald kunne kamme ovetv Lillebælt 
pd Iten*

Çennem den tkedklge fltketbefolknlng havde tventkeme eifalet, at Iten 
pd Lillebælt altid el metl utlklel pd de tmalbetke ttedel, og delfok haldt 
man l den folgende tid et vågent ofe med Ittkkuatiønen pd hele ttlaknlngen 
fla 7kedektktadde tit ditc fol at udfinde det metl tlJkle ovekgangttled.

0 deaembei val det tklftevlt fkott- og tovefl, men l fanual talte det 
Ind med mele vedvalende og hdkdeke fkott. ben 2o. fanual tendte tventkeme 
en kgttelpatkutfe pd fem mand og en køkpokat ud fol at undektoge Iten nai- 
mele mellem Refit og den lille o Blandto, del kigget omtlent midt l Lille
bolt, tom pd dette tied et en halv tnet kllametei bied.

Sten haldt, men da patkutfen ndede ovel til Blandto, blev de fem^ af 
kgttekne taget til fange af en dantk kgttelpatkutfe pd 75 mand, del val 
kammet ovel Iten fla 7gn, men een kgttel undolap og kam tilbage III Refit 
t gad behold.

Stiakt eftel tendte tventkeme en offleei med lao mutketelel og 5o kjgkte 
le ovel kil o en, og da dltte ved en gkundtg efkektognlng fandt hele o en fae 
ladt, val de klat ovel, at Iten alktd ogtd mdtke vom fakbal mellem Blandto 
og 7gn.

Tall Çuttav, del da opholdt tig I 7lentbolg, blev td hniklgt tom muligt 
undelletket om dlttl fokhold, og den 29. takte han tig l en tlade og kokte 
mod Refit. Undeiveft led Wiangel ham imode og meddelte, at en abekti dagen 
fol havde volet en km ovie pd Btandto med en mlndke egkteltkgtke og havde 
tendt en patkutfe avel mad den fgntke kgtt, ‘ men Iten val bilaket undel den, 
alle hettene vat dknknet, og kgttekne havde kun med det tioitke betvoi led-
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ÆZXcçet/eZ opgav Xa*t ÇuAtav ikke Ain ptan, men Aed Aammen med UAanget 
oveA tåen tit BAandAø, hvaA han a endte et paA hundAede *jgtteAe ud t faAAket- 
tige AetningeA fa A aZ få tôenA bæAeevne gAundtgt undeAAøgt på den godt 4 kt- 
tometeA bAede AiAækntng mettem BAandAø aç. 7yn. lied titbagekamAten meddeite 
AgtteAne, at tien vaA Avœkket uf AiAømmen, og at danAkeAne på fjgnAAtden hav
de. Akudt efteA dem. med kanonen.

(Ren Xa*t Qua iav gav Atadtg tkke op ag a endte to offtceAen ud på undeAAø- 
getAe, og efteA endt AekognoAeAtng meddette de, at danAkeAne nu havde, hug
get vågen t tåen udfaA 7gn. Dette må åbenbaAt have foAuAaitget Xa*t Qua tav, 
fa A han gav nu o*d*.e tit, at fjæAtningAAtgAken på 7Ac.deAtkAodde Akutte faA- 
AtæAkeA, fa*dt deA. kunne væAe fane faA, at danAkeAne vikte gå oveA tAen den 
modsatte veg og angAibe fxEAtntngen fa A på den måde at hindAe etten tAække 
AvenAkenneA ovengang oveA bæen t tangdnag. J

Endnu en udsendt patnut/e. meddette den fø tg ende nat, at iAen på LjiteJbætt 
vaA Atkken na*d om OveAnæA hett ind tit den fjgnAke kgAt, og da ogtå Datbeng 
henad ma AgenA tanden kom. med gade ngheden, beA tuttede Xa*k Qua tav at voue fa A 
Aøget.

DeAefteA gav han oAdne tit, at 3ooo mand uf fndfatket Akutte maAcheAe 
oveA tåen mettent StendeAup Hage ag 7ør\AAkov - ca,. 7,7 kitometeA, menA kongen 
Aetv med AgttenietA 9ooo mand vitte maAcheAe oveA tuen ved BAandAø.

{Ranchen oveA tttiebætt fandt a ted Aamme, dag - den 3o. - med akte Aotda- 
ten fjoAmeAet t angneJjAkotonnen, men af fa*AigttghedAhenAgn Apnedt oveA et 
meget vidt omnåde, og otte AgtteAne gtk oveA tit fadt med heAtene ved tøg- 
tenne.

UndeA manchen gtk to AgtteAkompagnteA - vet omkning 2a o mand med heAte - 
gennem. tAen, ag det Aamme gjande Xa*t Qua tav a kaAAoAAe med 6 heAte, men - .
deA vænne. foA Danmank - Xant Qua tav vaA tkke med t kaAAOAAen.

Da AvenôkeAne nænmede. Atg tand9 btev de angnebet af de danske AtgAkeA ( 
på tsen t 7gb*kng vtg udfaA 3ve*næA, men dans kenne btev huAttgt nedkæmpet 
af. a vens kenne, deA havde' en ine gange Aa a to A Atgnke og titmed knigA vante 
AotdateA.

Iletap Aamme dag, 4om Xant Qua tav gtk oveA tiktebættA ts, btev deA dannet . 
et faAAvaAAfa*bund mettem Bnandenbong, Toten og ØAtntg nettet mod Xant 
Qua tav f med henam vidAte Xant Qua tav intet f-bA Aenene.

Eften denne kamp btev deA a to At a et tkke gdet mene modstand fnu den dan- 
Ake hæ*Atgnke på 7gn, deA dengang vaA på omkning 5ooa mand, og det vit Atge. 
at Xant Qua tav nu vaA henne oveA både 7gn og "Jgktand. Snens kenne fn*tAatte 
fAejn*jgkntngen oveA 7gn - AtgAadmiAat IDnanget mod UgboAg med det meAte uf 
hanen ag Xant QuAtuv Aetv med en mkndne AtgAke mad Xøng pnæAtegånd, hvon 
han o v ennakie.de r

ennakie.de
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&ft&t ah haue Loidt ktigatdd Z pt&ahegdtdzn tikkaidte ZotZ Çuatav Ctkk. 
batbeAg og gau ham otdte tit, at han hiiAtigat mutigt ahiite begive aig ovet 
Tâbotg tit Svendbotg, hvotfAa. han med titakAvddketig atgtke akutte fattaadte 
ovet Tdainge tit tungebånd fat at undetaøge taena titatand og laluunt pd 
Stotebœit mektem. Langetand og Loiiand»

batbeAg fik ttidett en e^totZe. pd 80 tgttete. undet kammande af en tiime- 
atet og begav aig. attaka tit Tdbotg, hvot han oveAnattede»

Dagen e£tez den 31 • fattaatte han med diaae tgttete ovet Svendbotg og 
Tdainge tit Langetand, hvottit han med det meate af aigtken ankom tangt ud 
pd aftenen» bet vit aige, at man havde tikbageiagt den ca. 725 kitometet tou 
ge attakning fta Hegta tit tangetand t tøbet af 36 timet» ftavniig den aidat 
det ag attækningen. ovet Langetandabalt vat meget anattengende, og både aot- 
datet og heate vat ad udaaede, at mange aoidatet faidt ao vende af heatene, 
og en det af. heatene faidt amkutd af udmattetae og døde pd iaen»

Cftet dette anattengende tidt vat man nødt ikt at høide huit den føigend 
dag, men den 2» begav bakbetg aig med 4a tgttete ud pd Stoteimbtô ta med 
kuta mad Lotiand, hvottit man ankom t gad behaid og uden uhetd og gik t 
tapd ved fatgeatedet Tåta» tn danak. attanduagt, det vat paatetet ved gdtden 
Çtimatad (na Ttedetikadat), figgtede tit tlakaav, det vat tet aiatkt befaate 
og avenaketne tog en danak. tgttet og to bøndet tit .fange» beheftet ted de a< 
huAtigt aom mutigt titbage tit tangetand, og eftet at batbeAg undetueja haut 
fotetaget nagte. opmatinget af iaena igkkeiae fntakekkige atedet, vat han he 
ovetbeuiat om, at tåen vat ad aikbet, at aiahe maaaet uden fate akutte, hinn 
fotceAe. tåen aamtidig»

ben føtgende dag - den 3« " ted batbahg med en mindte atgtke tttbage tit 
Tdainge, og da han het etfatede,at en ttttedanak. tgktetaigtke vat figgtet 
tit £hø, ggahde han - atik imod ain otdte - en afatikket ovet tit denne ø, 
hvot han tog 7o aoidatet og nagte katpataiet tit fange»

bagen efteA., at Tatt Çuatav vat ankommet tit Tiøng, fattaatte han med 
atott føtge tit Odenae, hvot man btev meget ovehtaaket ovet at ae den høge 
gaat» bet vat en aøndag, og man afbtød aktåka gudatfeneatøn og fik tet hut- 
tigt atabtet en madtagetaêadeputàtian pd benene, med biakappen og botgmeate^ 
ten i aptdaen og eftetføigende middag t botgmeateAgdtden» Senete btev det . 
aflagt høftighedaviait af Uthik Chtiatian Qgtdentøae (cht» 4 og Vibeke Tau- 
aea aøh), det hidtit havde vatet øvetaikammandehende ovet de danake aigtket 
pd Tgn, og fite danake tigatddét, aom avenaketne. havde taget tit fange»
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Samme dag, opt lo g Zd/tZ Qutlau tit hauedkvaAtet Z Dalum, XlotteA. tgd /at 
Odente (nu nedlagt) 9 øg het gik han, td I de følgende dage, Z tpandlng og 
utålmodig uenten pâ eflettelnlnget fta DalbeAg9 men det ttak l LangdAag9 
den, ene, dag gik eflet den, anden, uden. nyhedet9 ag Ingen uldtle naget tom. 
heltt om9 hbot balbetg opholdt tZg9 hvat/at man Ikke hotte naget fta han9 
eltet om han l dat hele taget tladlg uaA, Z live*

TCatl Çutlau uat ued at blive detpetat af tpandlng og utålmodighed, og 
han tgkkede gentagne, gange tötangel og pdlagde ham, at tknffe balbetg tUvege 
.men lige meget hfalp det9 han kam, Zkke9 ag uden apZgtninget fta balbetg 
kunne felttoget uldete fottøb ikke planlægget tom påtænkt*

UJtangel opholdt tig tom naunt Z Dybotg9 huot det uat hentlglen9 at han 
tkulle bemægtige tig 5 dantke kAigttkibe9 det td I havnen, men Inden han 
nåede, td ulidt9 kam, tktbene /At af Zten og ttak tit tøt9 ag deAmed titintet- 
gjotdet tuentkeAnet hob om, ued hjalp af dltte tkZbe at /øaa, haten ouet tZZ 
S'gæliand*

Bied henblik pd eventuelt at føAe haten ouet deA Ztlagte Slatebait tit 
Sfaitand tendte IBtangeZ nagle AekagnatetlngtpattuljeA ud på Zten9 men tetui 
latetne uat nedtldende* Såbedet meddelte en Ayltetpattulje, at Zten kun uc 
tikket pd tlAaknlngen melten 7gn og Sptogø, og det ultte tig da ogtd tene< 
at en Ayttetpattulje, det havde uauet tig omttenl helt ouet tit Xottøt, gik 
gennem Zten ag dAuknede*

Og den febtuaA kan td det omtlag l ueftel, ton man havde ftgglet, det 
blev tøuejA, td det dtgppede fta lAaet og tage, og tamtidlg begyndte det < 
blote op tit tlatn*

Heteflet tgnet tötangel helt at haue opgivet en auetgang ouet Sloteb&ilt 
la, og han gav mange af de tuentke Aegimenlet atdte ttl at moAjehete tilbage 
mad LUtebolt ned henbZtk, pd et tilbagetog tit Jylland*

betmed ultte lUtqngel, at han uat helt klat ouet, huot aluatltgt tiluatia 
nen Z givet /atd luinne, udvZkte tig fot de tuentke Itoppet pd 7gn*

Skønt det Zkkt havde uotet ftemmede hate pd 7gn Z de /ategdende 73o &tf 
uat øen alligevel fattig øg uden tlotte fottgnlngtmuitghedet* ben dantke 
hat havde uatet ZndkuaAtetet pd 7gn Z temmeltg lang tid, og telv an de dant 
tke taldalet Ikke llgeftem, udpiyndtede befolkningen, uat øen alligevel td 
udpint, at den Ikke kunne thaffe /attgnlnget nak fot tetlen af uinleten 
tit den tuentke, hat pd 22*ooo mand og 9»ooa hette*

beenden uilte den tuentke hat uate Indetpattet og deAmed pAlegivet, huit 
en fjendtlig inuationthat fta Jylland talte ouet tit 7gn, Inden iten btød 
op, og /Aygten hetfot nagede tuentketne mete end naget andet*



-74-

i 
val nu ved at vote i lige od ttøle vcviokelighedel ned oin

hafy oom. da han blød op fla ?oien9 og hano eneote mulighed fol at hamna ud 
af diooe vanokeiighedel ual at ledde halen ovel tit Sjaiiand od hultigt oon 
muligt og fotioastte felttoget dal oon planlagt* Ken da det irlav tøvejl9 be~ 
ggndte han at vakte i kloen pd9 at denne mulighed kunne leakioeieo9 og han 
val fuldt indfoiotdet ned9 at tölanget beggndke at tenda da ovenoke ooidatel 
tilbage nod litLebatt*

Men tiodo tøvejlet val Stoleboslto lo otadlg falbal.i et viot omfang9 fol 
oamme dag aed et danot oendebud ovel loen fla Sjælland ned ilbud tit Talt 
Quotav fla. dan engeiote getandt i Tøbenhavn Philip Mendøwe* Sendebudet med^ 
biagke et blev9 t hvittet Meadøwe neddeite9 at den dantka tanga foleotog 
vabenotilotand, og da han i øvllgt val indotiitet pd at olutte fled mad 
ovenohelne9 havda han udpeget to fiedokømmioocslel - nemlig llgohofmeotel 
Joakim Çelodalf og ligoldd Chlioten Skeel*

Samma dag - den i. * on formiddagen blød €lik balbeig op fta Svendborg 
og led nod Odentet nen pd grund af ddriigt vejl og føla valede denne tut 72 
timalf og følot on aftenen ved 9-kiden ankom han tit 0dente9 hvol han oieako 
fik foletiade fol Talt Çuotav9 dal modtog ham. ned ordene: "Hd9 balbetg9 
hvad bringer 3 od af nghedet*n

Og Datbeig fortalte i begejoklede vendingel9 hvoltedat han havde gennen- 
følt heta tuten ovel loen tit Loitand* ledat mad oit føtge i oktidt^ Hav 
og endog i gatop uden at mlote en eneote nand9 og at loen nu vat od oikkel 
og falbal9 at oelv neget otole haløkgikel uden lioiko oamtidlg kunne paooele 
ovet baltet fla tangetand tit Lolland* Samtidig vioke Dalbeig pd en medbragt 
onøi9 at loen nu. vat 8 - lo tommel tgk9 og han elktslede9 at han ved Çudo 
hjalp kunne bringe heta dan ovenoke hal ovet Storebælt tit toitand9 nen tit- 
oidot kiiføjede han dog9 at "hvad det okal oke9 det otel9 thi det hal valet 
tøvejl hele dagen^ og hvem, ved9 hvoliedeo loen kan blive9 hvio tøvejret höi
det endnu nogle dage9 og det tillige blaoei op*"

3 foiløot opanding og angot og ude af oig oelv af giddi9 oplang Talt 
Çuolav op9 takkede balbalg fol de gøde hghedel og bød. ham, mad og diikke9 
idet han oamtidlg oagde: "Hu9 brøl 7tedelikt okal vlkøknleo ved pd o venok"

3 øvrigt gav han Dalberg let i9 at det ikke val nogen' tid at oplide9 og 
oammen med Dalbeig og nøgle hoffolk kørte mån omgående tit flgborg9 hvol 
HJlanget og Uifeldt btev tilkaldt og fik Talt Çuotavo pian on at gd ovel loen : 
forelagt*

Wränget girede oklako de otøloke betænkelighedel overfor planen ag henvi- 
ote tit9 at Daibeigo iagktageloel nu val tø dage gamte9 og nu val det tøvejr 
og otøm9 od loen kunne bigde op nøl oon helot* &eouden ville det bitve van- 
okeligt at fd oamlet haslen hurtigt nøk9 idet mange af oo Idolerne val pd vej 
mød iitiebælt føl at retirere tit Jylland*
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gav tötonget tet og benvl*te tit, at han, *â vidt han mindede*, 
atdtlg havde oplevet, at Baltetne vat fto**et Kelt tit, og og*â han. mente, 
at Å*en kunne btgde op nat *om bet*t, og hvt* atmeen da vat på l*en, vltte 
både. den. og kongen *etv vote ubjatpettg fottabt, og *a vat alt *at ovet *lyt» 
5 *a fald vtlte, det bete ende t *pot og *pe, og man. vtlte *ammenltgne Longen, 
med hang Tataø, det med bete *ln hat gtk. ned t Xødebavet, og m^n vltte dett 
*e hinten* *ttaf fat kongen* dåthed, og hvottede* *kutte det da ga det *ven~ 
*k.e tige, nat det kam tit at *ti uden konge og udep. hat»

Da Tiatt Qu*tav deteftet *putgte Dalbetg, am det nu. vltkeltg fothaldt *lg, 
*om han havde tappøtletet, og bad ham betonte, at det t vltketlgbeden vat 
ktonen* og fadtetandet* vetfald, det t givet fald*tod pa *ptt, *vatede Dat- 
betg, at det fothøldt *tg, *am han havde *agt, og at det vat han* lndet*te 
ovetbevl*ning, at mateben ovet t*en kunne gennemføte*, nat blot det *kete 
*d huttlgt *om muligt»

tötangeti det nu. *gnte* at ane, at kongen begyndte at vakte t *tt fot*æt, 
ovetfu*ede deteftet Dalbatg, bebtejdede han* manget pâ etfattng t kttg*kun- 
*ten og gav udttyk. fot, at t*en *tkkett vtlte btgde op t løbet af gan*ke fa 
dage, ag om man da kunne *kaffe fattøjet nok., kunne man atttgevet na. at fa. 
batten føtt o vet tit Sjaltand, Inden Danmatk. fotmaede at *kjaffe ftemmede 
hjalpettoppet udetfta»

Så. tej*te kongen *tg fta *it *ade og. gtk, ftem og titbage t dybe tanket, 
og tit *lut *tand*ede han op og *agde, at nu. kunne det vote nok. fot denne 
gang, og at man *kulte høte han* mening, nåt tiden kom, og deteftet gtk. han 
Ånd t *lt *o vegemak. og knaldede døten t eftet *lg»

fflen neppe. vat kongen ude af døten, føt både tötanget og Utfetdt vendte 
*tg mød Dalbetg og ovetfu*ede ham med bebtejdet*et, fotdt han havde tadet 
kongen tit et H*a fattigt og dåtagtigt foe*atn, og HJtanget ttaede l øvtlgt 
Dalbetg med, at han * kulte komme tit at "ktæde *tejte ag hjut", hvl* ovet- 
gangen ovet Støtebalt ml*lykk.ede* - ja, om blot en mindte det af atmeen 
fotutykkede»

Xatt Qu*tav vat dybt bekymtet, og han vat t vlldtede med hen*yn tit, hvot
tede* han *kutte komme ud af det uføte, hvo tt han befandt *tg med den *ven- 
*ke hat» Blive på. 7yn tet meget Åanyete kunne han Åkte» ketitete tit jyltand 
vtlte vote et tilbagetog, *om vtlte. *lnk.e felttoget* videte ftemgang, ag de*- 
uden ti*lk.etede han *om navnt en Ånvaolon af *lne mange fjendet *gdfta» Sejte 
haten øvet tit Sjaltand kunne føt*t lade *lg gøte, nat havnene tgen vat 
Å*ftt, og tit den tid tl*tketede han, at den høllondoke finde kom Danmatk, 
tit hjalp»

Han fot*lod godt bJtangel og Utfetdt* betanketlghedet ved det vove*tykk.e , 
det vat at fot*øge at føte *å *tot en hat ovet det t*tagte Stotebælt, men 
hvt* vovestykket lykkede* fot horn, kunne det btinge ham en huttig *ejt ovet



DanmaAk* cg han. *on enzhetthee Z hete Pic Aden dtktete. *Zne &&\ge
ffendet de fted*vÅthat og ktau9 mon SveAAÅg vat bed*Z t/ent ned*

RZ*Zhoen ved at foAeøge. en ovetgang ovet StoAebælt vat *toA9 men At*ÅJhoen 
ved at bitve pS. 7gn og Z JgZÅand vat na*he *tøAte*

Han. natte *e at kamme o Vet Bæltet *a huttigt *on muZtgt^ det vat Ången 
tid at *pÅtde9 faA*øget matte. gøAe*9 han. matte, udnytte de nutlghedet9 *on 
ve/Agudetne havde, *ptltet ham. Åhoende9 det vaA. Åntet vatg9 han. vaA. tvunget 
af omatandlghedeAne*

Og aZÅtgevel - han. matte. heltete täte, med Batbetg endnu. en gang9 Ånden, 
han tAjaf den endettge. afgøAet*e9 og batbetg vaA. nappe, höhnet h/en tit *Åt 
kvaAtet9 føA en hoftaha/ op*øgte han ned oAdAe fta TiaAt Quelav om? at han 
uapholdeZtg *kulte nøde, ha* hangen på. flyboAg Slat*

Datbetg Åndfandt *Åg omgående, pa. atottet og blev Indladt Z det hongeJUge 
*ovegenah9 hvo A TiaAt Çu*tav9 deA. *ad hatvt afttadt pd *engen9 atittede. han 
foA*hebiÅge *pøAg*mat ned Aelatton tit en eventueZ oveAgang ovet StoAeJbæZl^ 
og ttt *Åd*t *agde han:" 3 *et9 at *agen et neget alvoAtÅg9 *Åg mtg *amvlt- 
tighed*futdt og ved JeAe* */at* *aZZghed9 on 3 tAoA9 at /eg han hamme ovet* 
On 3 han Aade mtg deAttl? *a. bAjgd Jet Zhhe on9 hvad tikanget ag Utfeldt hat 
at Indvende, tht /eg ved meget vet9 hvad /eg bøA gøAe, blåt /eg et *Lhhet 
pd9 at Z*en thhe bAt*tet*"

baZbetg *vetede:" Haten han uden fate homne ovet Å*en9 detpd. vit /eg 
vove nit Åtv9 og an biat holden vedvatet, *a. vÅt /eg ned den fUnagttge* 
h/ætp uden noget tab føAe edet* Ma/e*tæt og hete den *ven*ke hat ovet StoAe- 
bælt* Z*9 on deA *a vaA 3oo*ooo nand"*

"bet et bAa"9 *agde hangen og dpAang op fta *engen9 "/eg vÅt t HeAAen* 
navn gd. foAt9 låAanget og Ulfeldt na *Åge9 hvad de vlt9 dete* mening han vote 
god9 men denne occatian (be* temmet* e fta Çud) et att faA ho*telZg at lade 
foAblga"*

flfgøAet*en vat ttuffet, tetningeAne vat ha*tede9 og on noAgenen den 5* 
feJbAuat gav hangen tötanget oAdte tit at tAothe havateAJtegÅmentetne tit 
Svendbo Ag og detfta vÅdete ovet 7a*Ånge tit tangetand*

Samtidig udfaÀdlgede* en *vat*ktZveZ*e pa. Meadow* bAev9 hvoAeftet "XaAt 
Çu*tav af*lag vaben*tit*tand9 udpegede CaAfÅt* Ulfeldt og Steen B/etke *on 
fted*faAhandlete fta *ven*h *Åde og foAealag SpAogø etlet Xudkøblng *on 
fAed*foAÅiandtÅng**tedet*

Svat*kAtvet*en bZev *tAak* aflevetet tit Meadow* *tndebud9 det *antidig 
fZh oAdte ttt omgående at Aetutnete ovet StoAebælt tit 7oA*øa9 og detved 
vat han ude af blttedet, og. man havde *ittet *Åg9 at han Zhhe fth ngm on9 
hvåd det foAe*tod*
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2)eXe/Ze< tog XaftZ, Çu^Zatr -öcZv med sit følge ot/et Svendbotg HL 7åslnge, 
hvotfta man foltsaite mad LangeLand pd isen, hvot del stod blankt vand, som 
man måtte vade, sig igennem» DaTdll Çustav tangt ud pd natten ankom tit Lan
geLand, vat det alLelede ankommet mele end 2oao svenske igttele, af hvilke 
de fleste vat ledet ud pd plgndlings togtet lundi om pd øen»

Du vat det sket det omslag i veflet, som. svensketne havde ønsket, det vat 
blevet -aa bidende hdtd flost, at man matte hugge øl, vin og mad t stgkkel 
med øksel»

9 Løbet af foimlddagen Løidag den 6« - Lghkedes det at fd samling pd 
hoppeme, og ved mlddajgstid vat Hall Çustav ag 2ooo tgttete ndet flem tit 
Løngelse klike, hvot man gfolde ktat tit den endelige match ovet tåen tit 
Lolland»

Datbetg følLælLei, at stemningen blandt solda, tetne vat meget mat, de vat 
bange, tvivlendeag mismodige, og den sædvanlige høfløstede ag id saldaLel- 
tone vat helt folstammet» Det vat fa ikke mange dage siden, at de havde avet 
valet, at to kompagniet af deles kammetatet vat' gået gennem isen pd LHLe- 
bælt og dluknei, ag nu. folestod det en ng og meget Længete, match avet isen 
uden hvilested undetvefs, og hvis isen - tends Datbetgs foisikeingei - ikke 
holdt, vat hele stgtken uhfælpellg foltabt»

Hun kongen selv vat i stedtende hamøl (etlet Lod som am), ag han skogget- 
La og skæmtede med sine nælmeste offlceiei»

Just som kongen vat ved at indtage sin flokøst ved et intetimistisk sam
mensat bold i det fil, kom en igllel lidende med et blev tit kongen fta 
tölangel, det meddelte, at han ikke kunne matchete avet isen fta Dgboig, 
idet en igltelkolpolal, det havde afpatluLfetet isen mod Hoisøl, havde lap- 
poitelei, at en stedkendt mand pd Sptogø havde advatet ham mod at vove sig. 
føl Langt ud, faldt det blæste op HL stoim, og med den letnlng, vinden nu. 
.havde, kunne isen bigde op nat som helst»

Okke fust gode nghedet, men kongen tog det med Sindsto, Lod som ingenting 
og foiiaLte sine nælmeste affLceiel, at blevet blot diefede sig om gode ng- 
hedei fia töiangel»

7ta LangeLandskgsten kunne de svenske soldalel skimte Lolland som en 
blålig tand øvet hollsonten, sd matchielningen kunne de i hveti faid ikke 
tage fefl af, men tit gengæld vat blæsten og den bidende kulde meget gene
lende fol både soldalel og heste»

7empeiatuien vat indenfol det sidste døgn faldet fla nagte fd plusgia- 
det Hl 27 mlnusgtadet, og det diefede sig tlods alt om et fiele, limet 
Langt ophold pd isen og en anstiengende match pd ca» 73 klLometet - det 
vil sige Lidt længele end fol eksempel fla Uovtoftekigdset til Hatlslunde - 
eilet fia Çieve Badehotel til Høge»
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Xa ott vat kkatî tkl a/match, lavte Katk Quota# ttt Dakb.zig: Tld. 5 rm 
{ølan og vio vej"* Ttonpelelne oktnglede kwakelteto olgnak "7XZ heot", Kalk 
Quota# 4dttA olg k oln olade oamnen med den {tanoke geoandt Kelton, og od 
beggndke det {øl Danmalk, od okabneovangle togt ovet del lolagte Stolebækt*

Boen vat baledggklg og olkkel, men. den. uhgte wagt a{ tløppelne,héotene og 
altltlellet tgngede den. ned t en otol bute, odLedeo at det - tlødo den. otai- 
ke {loot - ovelakt otød blankt vand*

Telton belettede oenete I et blev lit den. {tanoke {ølotemlnkotel on den. 
uhgggellge otemntng, det hetokede undet den. tange match ovet Bæltet: "De 
mange heote, oon hangen {ølle ned olg, havde otanpet od meget l luteno one, 
at det otød mlndot tø {ød (* 63 cm Hl) vand ovet loen* Bian jlggtede uotand- 
oellg, at man okvlke klæde ud l det akne hav"* Ilten andte beletnlngei angivet 
vandeto højde oakedeo, at det gtk. ooldakeine ttk ankkelne, det vlk olge, at 
ooldatelne hat valet pjaokvdde on {øddelne, ag heoteneo ptaoken t vandet 
oveloptøjkede den, od deteo klædet t den hilde jiøot blev mele ettei mtndte 
otlvjiøone*

Bien ttodo alke okeptkkele og dgotle {øludolgekoet gennenjøikeo togtet 
ovet Bæltet uden uheld, og ved 3-ttden on ejkeimlddagen gtk. ovenokeine l 
god behold l tand pd Lolland ud/ot Qllmotadgdld*

Kalk Quotav vat ude aj. olg oelv aj. glæde, og han. oendte oteako en adju
dant tkkbage med oldte tit UJlanget on, at han okulte {ølge ejkel med jod- 
{ølk, atitltelt og alt det igttelk, del vat tkkbage pd 7gn*

Da tötangek modtog denne oldte og {kk meddekeloe on ovelgangen, vægtede 
han olg ved at tin pd etgttgheden aj dette, og da adjudanten havde lede— 
gjølt nælmete {ol hele togtet, udblød han t otol jolbavoeloe: "Sd hano maje— 
otæt et vltkeltg kommet ovet, da ma Qud vlot have hjdtpet han"*

Sttako ejket ankomoten tit Lolland tog 'Kalt Quotav kvattel pd heltegdlden 
Qlkmotad (nu. 7iedeltkodat) og oendte bud tit flakokov, det vat let otælkt be
jahtet, on at ovelgkve olg* Dette blev dog ajvlot aj kommandanten, men en 
det aj bgeno bolgele, det havde holt iggket on ovenokeine jtggtekkge plgnd- 
ikngotøgket, joinaglede bgeno, kanonel,, og dagen ejket opoøgte de ovenoket- 
neo hovedkvaltn ag ovetgav olg ttt Coljlko Ukjekdt*

Det vlote otg ved Kalt Quotavo ankømot, at Qllmotad aJUeiede val udplgnd- 
let aj ovenoke ooldatel - (øimentlkg en del aj det lykkeljølge, oon Datbelg 
havde med undet oln jølote lekognooellng, og oon aktod l de mellemliggende 
dage et vendt titbage ttl dette aj plgndiknget ubelølke omlade*

Bied dette oldote togt havde Kalk Quotav nu jol ttedte gang l løbet aj et 
hakvtdiotkd taget den itolko, det vat jolbundet ned at opoplkkke - og delmed 
ovække - oln hal* 7ølote gang da han blød op {ta Tolen, anden gang da han 
{la. Jgkland ding ovet tik 7gn, og tledle gang da han diøg ovet Stølebælt*
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Han stod nu pâ Lolland med en hætafdelkng pâ hin 2ooo ryttere, og hvls 
Danmark havde haft eZ Zredte e/ZezteZ/Unç^Vowen oç en slaçktafktg. og mere 
komptvrlg. hær, kunne. Tari Qustav let være overrumplet og slâet pâ Lolland - 
og maske ogsâ pâ 7yn, og sâ ville krigen haue, fiel et helt andet udfald.

Tari Qustav fortsatte nu den videre fremrykning over Lolland og Quld- 
borgsund tlt Landsbyen Valse pâ Polster, hvor han opslog sit hovedkvarter.

. Dagen efter ankomsten ttt Loltand overværede Takl Qustav gudstjenesten 
t Hykoblng kirke, hvor byens præst pastor Jessen benyttede Lejligheden tlt 
at prædike ovet sln harme ved at se menneskene sli hinanden Ihjel t stedet 
for at opføre stg kristeligt.

Hvorvidt præstens ard gjorde Indtryk på Tari Qustav, ved man Ikke, men 
vist et det, at Tari Qustav skånede. Hykoblng fat gennemmatch og plyndring - 
til stor Lettelse fat byens borgere, men nappe, ttl glade, fot de svenske 
soldater.

Nrangel efterkom omgående Tari Qustavs ordte am at folge efter ovet tsen 
med resten af den fynske hærstyrke, men han drag Ikke avet 7aslnge, men for- 
kartede matchen ved at gå fta Pyn direkte til Langeland. Den 7. februar 
gik han over Storebælt LLl Lolland, og dagen efter sluttede han stg tit 
Tort Qustavs styrke L Valse. Hvor stør den samlede svenske hærstyrke t Valse 
herefter var, vides Ikke nøjagtigt - nogle kildet siger 7aoa mand - andte 
72ooo, men det rigtige tal ligger måske, omtrent midt imellem.

Den 17. februar drag Tari Qustav selv med 2oo flnsk-svenske ryttere over 
Storstrømmen tit Vordingborg, og lidt nord for byen traf han den engelske 
gesandt Philip. Meadow ag de to . danske fredsmæglere Joaflm Qetsdarf og Chri
sten Skeet % Da Toti Qustav havde hilst på de tre mand, gav han udtryk for 
sin forbavselse over dette sammentraf, og den engelske gesandt gav udtryk 
fat endnu, større forbavselse, skønt han utvivlsomt hat været helt klar 
over, at kongen mitte være ak træffe pâ disse kanter, Idet der nu vat giet 
hele fire døgn siden overgangen over Storebælt.

Hele selskabet tøg nu tilbage’ til Vordingborg fat at forhandle om en even
tuel fredsslutning, men Toti Qustavs fredsbetingelser vat si enormt store, 
at danskerne mitte give op fat at Indhente nærmere forholdsordre fta den 
danske konge.

Toti Qustav vendte si tilbage til Valse, og dagen gik han med hele den 
svenske hærstyrke over S tørstrømmen ag. fortsatte fremmarchen mod Tøbenhavn, 
men der var nu faldet si støre mængder sne, at fremrykningen blev forsinket.

Den 74, februar ankom ankom de svenske tropper til Tøge, og den danske 
hærstyrke, der var Indkvarteret her* trak stg uden hamp tilbage øg gik. I 
kvarter l Brøndbyerne. ‘ \ • * •



-JA-

Bien. Inden tlÅbageilæknlngen lykkedes det fat <m dansk stanke at tage
34 4trøi4£e tgttete ttt fange ved ballo sædegald, hval de, opholdt elg 1 an- 

tluet den, danske fledomaglet Chllsten Skeel med at Jævne hans slot Vallø 
ned Jolden, hvh Ikke han. udbetalte han. 2poo llgsdatet kontant*

Iftet at de danske fiedsmæglele havde. fået filt lejde., vendte, de ovet 
Køge tilbage til København, hvot de aflagde beletnlng fat Tiedetlk 3.

Dette gav anledning til, at kongen samme dag, - den. 14* -on aftenen ved 
9-tlden sendte en diabant til den.danske gesandt 1 S veitlg Ove Juel, det 
da opholdt sIg I København, med oldle til, at han,, ettals skulle node, høs 
kongen pa Københavns slot*

Het folelagde kongen ham. de oplgsnlnget, han. havde, fdet on fiedsfoihand^ 
llngetne I Uoldlngbolg og on svenskernes ftemigknlng,og spulgte han, hvad 
han nente., man'buede følelage fta dansk elde t denne, situation* Ove. Juel 
folesløg så, at nan sendte "en beguen petoon" ned fuldmagt ud fot dt o pr
søge den svenske konge og folsøge at fd han ttt at standse den vldete flem.- 
tykning, således at nan detved kunne, vinde, tid til at sætte Københavns vols- 
de og hele, hovedstaden l foisvalsbeledshab*

betle fotslag aøøeptelede kongen stiaks, pålagde Ove Juel selv at påtage, 
elg denne, opgave og udstgtede han ned en fuldmagt* beteflet fik. han stillet 
en kane, ned kusk og to- heste tit eln tddlghed, og ved midnatstid foilød 
han hovedstaden med kule nod Køge,

Blen taten vat både, fällig og besvætllg, kusken vat tange., og sneen Id 
så højt, at nan Ikke-kunne følge eilet. finde vejene, og køletøjet væltede 
fiele gange undelvejs, uden at del dog skele nogen shade af betydning*

Da nan vat kommet et pal mil sydpå 1 nætheden af Køge Klø ved den nuvæ~ 
lende Olsbæk StlandveJ, blev køletøjet standset af en svenske lyltelpalivl- 
Je., del salte en pistol fol biystet af Ove Juel ag beoldlede han ud af ka
nen og anholdt han*

Den ene tyllet. ted deieflet tilbage ill elt kvaltet, og eftel lang tids 
venten kon han tillage med en iltmestei, del l nattens løb følte Ove Juel 
fta det ene kvaltet til det andet fol til slut, at afleveie han 1 Kali Qu~ 
stavs hovedkvaltel l Btochmanns gåid pd løivet 1 Køgel

Hel tltbiagle Ove Juel od testen af natten, og on molgenen anmodede han 
hofmalskailen on at komme 1 audiens, nen Inden da fik han tid til at se elg 
lidt on l høvedkvallelet* Hel tlaf han fiele gamle bekendte fla sin gesandt 
tid 1 Svettig ~ blandt andle lilangel, og da han blev klal ovel, at også 
Ulfeldt val tilstede^ henvendte han elg til han og bstd han med fd old 
1 geiningen, at han endnu havde æiltgt dansk blod 1 hjeltet til Uh egen og 
lette konges tjeneste"*



'Xadl Quøtav tog uel imod Oue Juel og. opudgle ham 4pøpendeF hvad han ogn- 
Ze4 om ad id&ffe ham. hed9 huodidl Oue Juel øuadede: "Tod bedeø mageøiæt ped- 
øonUg. helt i/eZf Äten følget fodekommed mig. noget øtodt”*

beide øuad mohede ko ngen 9 og efied nogen fohhandling Igkkedeø det fød 
Oue Juel ad fâ. kongenø løfte om9 ad han utile øtandøe den. uldede fdemdgk- 
ning mød houedøtaden9 hubi fdedøfothanxUlngedne kunne blive genoptaget uden 
ophold*

Bien, pâ tdodø af dette løfte fontøatte øuenøkedne øarnme dag - den 15• - 
fAemdghningen mad Københaun9 og da Kadi Quøiau hedunded ankom, ill Køge Kdo9 
00m han tidligede økvl haue, gæøtet9 gjodde hon holdt og. tor. ind pâ kdoen 
og øpløte middag*

baiiredg blau na med en øtøddé eøkoete øendt ud l omegnen foe ad hekog- 
noøcede og finde ud af9 hvod admeen bedøt könne. indkvadtedeø9 og da hon hed. 
unded konøtatedede9 ad aide ømåbged en miiøue^. fda København uad udpind af 
danøkedne øelu9 da de tdak. øig tilbage fda Køge9 fdadâdede han en indkvad- 
deding i dette omdåde9 hvad navnlig Bhøndbgedne og Ifaltenøbæk. uad udpint* 
bedde motlvedede han med9 ad ded. kun utile uæde fohøgninged nok. til admeen 
i noglt'.ganøke få. dage^ og hviø man føeøt haude indkvadtedet øig og øenede 
blev nødt til ad tdækle øig tllbage9 kunne dedde fda danøk. øide blive op
fattet 00m tilbagetog elled flugt*

Skønt ded ophindeblg haude uæhet Tladd Quøtavø henøigt ad indkvadtede ad>- 
meen tduende nat houedøtaden9 andtede han nu planet 9 opøløg øit houedkvadte* 
i Thotølunde og beohddede admeen l kvadted øgdueøt fod houedøtaden i ded 
iandomdåde9 ded nu udgøheø af 7åøtdup9 0øhøg9 Qdeue og Soldød kommuned*

Olen hubi Kadl Quøtav haude haft ed bedde efdedtetningøu<Bøen9 utile han 
haue uixLetf ad Københavnø uobdaniag og hede foeøuadøbetedøkab uad i den eder 
digøte fotfaining9 og øå haude han næppe betænkt øig på øtdakø ad hette ed 
knuøende øtohmangdeb mod hduedøtaden* S øå fald, uilLe han utvivløomt haue 
kunnet gennemførte øln ophindelige plan med. henøgn tid ad inddage København 
og tage konge ag higøhad til fange og dedefteh diktehe en betingeløeøløø 
fhed*

At Kadl Quøtav hed fohpaøøede en eneøtående øefdemublghed9 had han øik.- 
kedt indøed øenede og fohtdudt9 og måøke had habet om ad gdtbe denne chance 
øenede uæhet en meduihkende åhøag. til9 ad han bhød fheden*

Olen då han i febouad ded følgende ad føhøøgte at Indtage København ued 
et natligt øtohmangdeb9 uad øtadenø fnhøuadøuæhk.ed beagt l odden* Uoldaniæg- 
gene uad løtandøat og udbggget9 hele fohøuadøbehedøkabet uad ueiohganiøedet9 
og både de danøke øoldateh og bgenø bohgehe kæmpede øå tappedt9 ad de ouan- 
øke øiohmtdøppeh måtte tdækhe øig. tilbage efdet ad have lidt ded meøt krut- 
øende nededlag undeh hele kdlgen mod banmadt*
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De £ôte fted*fothandtete - £ta daodJL 4-éde Joaktn Çet*dotf og Chtt*ten 
Skeet - og fta *ven*k *tde Steen Bfetke og Cotfti* Utfetdt - *ant *ektetœ- 
ta, kutetet og andet føtge btev tndkvattétet t Høfe 7â*ttu.p ptxe*tegdtd9 
hvot den davœtende ptœ*t vat Søten Søten*en Çkud»

Og det fottalte*9 at tndkvœtettng*foehotdene vat 4a pttmkttve og ttan- 
ge9 at en af.de *ven*ke *ektekœet £hten*tekn kunne. afkgtte de dan*ke fot- 
handtete9 ndt dt**e foJihandtede t entun og fotbetedte na*te oiøde* optag, og 
fothandltng*takttkø Hvad han etfatede pd denne. mdde9 tod han *etvføtgetkg 
*ttak* gd vtdete tit de *ven*ke fothandtete9 det *atede* ftk muttghed fot 
at møde, bedte. fotbetedt tit mødetne end de dan*ke^

De dan*ke fothandtete fandt det meget gdmggendg. og ptote*tetede mod9 at 
de *kutte fathandke ned Cotftt* Utfetdt *on nodpatt, men pd dette punkt vat 
Tatt Çu*tav uJbøfettg9 han vtlte tkke gtve afkabd pd de fotdete9 *on han *a 
t at have Utfetdt *om fteddfjothandtet pd *tn *tde» ,

Ove Jaet btev be*ktkket *on geøandt og kutet netten den dantke konget 
'København^ ftejd*foJihandtetne t Hø fe 7d*ttup og 'KcAt Çu*tav t 7hot*tunde»

Eftet at Ove Jaet ttdttg on notgenen den 77» feJbtuat h^vde haft en kon- 
fetence med de dan*ke fothandtete mødte han op hø* Xatt Çu*tav t *tn føt*te 
nt** ton, det gtk ud pd9 at han *kutte fotoøge at fJdmodetetet et af den 
*ven*ke konge* ktav - en kttg**kadeet*tatntng pd to tøndet gutd9 det vtt 
*tge 200» 000 ttg*datet» *

Dtptomat ag dteven fothandtet9 *on Ove ]uet ttbagnetadende hat v&cet9 
tgkkede* det han at fd Xatt Çu*tav tit hett at ftafatde dette ktav undet 
fatud*atntng af9 at ftexi*fokhandÅÅngetne kunne gennemføte* og af*tutte* 
huettgt9 og det gfotde han ned føtgende *tutbematkntng: n Jeg ved tkke9 huot- 
kede* det et fat med mtg9 men nat Ove Jaet bedet mtg on noget, hat feg *vo&t 
ved at *tge nef"»

Deteftet ÅjuvÅtetede Xatt Qu*tav Ove Juet pd mad og dttkke, og det gfotde 
han undet h.envt*ntng tit9 at nat Ove Jaet nu havde be*nakket ham. fot to 
tøndet gutd9 kunne han getne vt*e ham. den venttghed at *pt*e *ammen med 
han» filen dette afvt*te Ove Juet undet henvtontng tit den ko*tbate tid - 
dog titføfejde han, at hvt* det matte behage mafe*tæten9 vtlte han getne 
vi*e han *tn opvattnkng *enete9 og da navnttg, hub* han kunne fd tige *d

i
meget ud af det *on denne gang»

Denne vetptaeetede teptik. notede TCatt Çu*tav9 han *koggetlø9 ag de *kit- 
te* deteftet t bed*te fot*tdet*e»

7ted*fo*handktngetne vat van*kettge og meget gdmggende fot de dan*ke 
fothandtete - tkke mhnd*t pd gtund af Utfetdt* attogante og. *tefte hotdntng, 
men atttgevet tgkkede* det altetede den 78» at fd fcthandtingeene af*tuttet 
og nedfœtdet t det *akatdte H7a*ttupfotttgtr 9 det *amme dag btev undet*kte- 
vet af Xatt $u*tav t 7hot*tande»

af.de


ôtZL DaLba^q

I
•X) 
t



-28-

Dejv A-bLate. Ajåd^bignÅnjg, på. Hljâjo/lç. Sibj-t

fbiÂk. DabbaA.g.t ’X.aAÂ. Çu^tcur, lH-^angeÂ. a g. ILLf-eldt
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JaAtAJupfoAZZgefz bZeu genZoAhandbet og fretdZgbehandbeZ Z aJLZe detnZbteA 
Z %04kZbde9 og den 26/2 bbeju fAedAutZkatene opAtbbZeZ Z en fAedôtAakZaZ9 
deA bbeu affntZeZ Z to ekAenptateA - eZ pâ, danAL og eZ på 4tze/i4£9 deA. bbeu 
undeAAkAjeueZ af de Zo Longet den. 27» feJbtuat 1658.

Udouet hoiredkAoueZ - DanmatkA afAbâebAe af Skdne9 ItabZand og BZeLbnge - 
bndehobdt fAedAtruikZaZen en wengde andte Laoju og bebÅngebAet9 ton deZ ubb 
fjøte abZ fat ubdt at nedtage h.et.

DeA. uat ogAa heJUt taZZeAbbge pteAtbgebeZonede kAav9 4on fot ekAempeZ 
ouenALeAneA fotZangende aft at "de tapetet, oom, SueAAbgA Ltone tZb uanate 
gjotZ eA9 og endnu. Z DanmatL foAuaAeA9 4 Lab ned andte fotoet ouetAtAggeA" .

DeZZe Ltau bbeu dog. abdtbg opfgbdt, og gobebbnetne på TAedeAbkAbotg S bo* 
med motbueAne fAa LabmatkAbgen fZL bou at hmge Z fted9 ZndJUZ de gZL op Z 
buet ired obotAbtanden et pat hundtede oa 4enete.

LfZeA en anden atbZLeb Z fAedAbtakZaZen tZbAtod 4uenALetne den dan^Le 
adebAmand Jøtgen SeefebdZ aZ ZZUrageLøbe 4bZ eget af 4uen4Letne Lon/ZoLeAet 
bZbbZoteL omfattende 26.ooo bbnd ZZtteAatuA mod en beZaZbng af 5»ooo tZgA- 
dabet.

CotfZtA UJLfebdZ, deA oeZu ejede et bbbbZoteL på 7»aoo bbnd9 ubdAte, at 
SeefebdZ ejede det 4tøtAte danoLe bZbbZoteL Z pAZuabeje. på RbngAbed 7Zo4te> 
og Lott føA fAedAobuZnJtngen tZbtanede han 4bg ned TCatZ QuAtau4 ttlZadebAe 
deZbt bZbbZoteL. Da deA andet fAedAfothandbbngetne fAa danaL 4bde bbeu 
gjoAZ ZodobgebAe nod dette tan9 tlZbød man SeefebdZ at tZlbagekøbe hebe bt- 
bbZoteLeZ fotnedebAt 5»ooo AbgAdaZet - en ZaZZetbbg bau pAÀA Z fjoAhobd bib 
4amZbngenA ubtLebbge iratdZ9 nen nok. ZbL at SeefebdZ ZLLe magtede aZ Løbe 
4ambZngen ZZUrage, hvbZLet nan fotmentbZg hat uæteZ kZaA o tret Z fo tu ejere.

Da UJLfebdZ oenete fabdZ Z unode Z SuettZg, bbeu bbbbZoteLeZ LonfbALeteA 
og bndgZL Z deZ Longebbge 4uen4Le bZbbZotekA 4amZbnget.

Lftet fAechttakbaten 4kubZe DanmatL ofAtd 2ooo AgbZete ned hcAte og 2ooc 
fodfoZL tZb Suettbg, og da den dontLe konge ZLLe nente aZ kunne afAe dbA4e 
fodfoZL - nen noL AgZbetne -, paZagde han Oue Jueb at 4øge aZ fotmd XoAZ 
ÇuAtair tZb aZ fÅafaZde dette. Ltau. Itlen Oue Jueb uœgAede 4bg ued dette undeA 
hehJubAnbng ZZb9 aZ tAakZaZen nu uat undeAAkAeuebJtlèn kongen foAthøbdZ 
4ZZ fotAœtf og deZ bgLLedeA endnu en gang fot Oue Juet at bZødgøte "KoaZ 
QuaZoju9 og den. danALe Longe fZL 4fZ øn^Le opfgbdt.

Den danoLe Longe gau oAdte tZb9 aZ de 2ooo AgbZete ned heAbe 4kuZbe af- 
beueteA ZZb ouenALetne ued Køge %to9 nen mange af AgZbetne uagAede obg ued 
at gâ. Z ouenoL ZjeneAte og fÅggZede undetuejA tbZ Ltoen, og dette okab u(Bti 
okeZ Z fubd fatAtaeZoe ned de tte dandLe of/ÅJceAet9 4on haude kommandoen 
oueA 4tgALen.
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5/^Zçe 4^£te/t4«ty4Jben tit afdeveAdng t det omtdde,
hvot uegen Rydtetbakten nu ÅJgget, og vefent navn tkah have. teladdon tit 
denne hÀ^tol>Ldke. begivenhed /Aa tventkekAdgent tid,

3 dette omtdde medten tyttetbakken og Çt. Xøgetandevef hat dat tfølge 
de gamle tandàkabàkott I 4Ôi tid, valet eX vadeoted avet dan, LlI dyJjtLlç,- 
gen.de. Otôbœk. - alt^d et bekvemt vanddngooted fat da manga hette.

lot at tilotøte tydtetfdugten og da datmad manglende tydteAe og hette, 
tßJLadta da dantte. offlceAet apnatchen ovet et naget vtdt omtdde, man. tven- 
tkatna lod ttg tkke fuppe, dot btev fotedaget en optalddng, og detved vtata 
dat ttg, at dat kun. vat ftemnødt talt 93& tgttete og hetta tit aflevetlng.

Da Xatt Quttav btev undeltektet om. dette, fotlangde han. - ttodt den. dan
ske konge* pootatt - mtndtt 800 tgttete tit * attta t vltkedlgheden et ne
get tlmeddgt ktav, tdat han. doomed ttog ttg ttttatt mad kun 773& Jigttete 
af de 2ooo, ton han tfølge ftedottakdaden havde ktav pa.

Son tidttgete nævnt opføtte de tventka totdatat ttg tæd*el*futdt ovetfot 
cdvddhefotkndngen undet kAdgen.

TOitgtføJtelten, bétattatten og IndkvaAtetlngeAne medføide et pte* pd den 
fat tba ende, befolkning, tomn udviklede ttg ttt tø vettet og plgndtlnget, btand- 
tkodning og tettot, mdthandttngat, nanddtab og voldtægt, ødetæggelte af af- 
gtødet, nedbigdnlng og afblænding af gdtde og hute, og dettil kon udbtedette 
af de tggdomme og eptdentet, den tid* hate ton oftatt føtte ned ttg, og ton 
fat ektenpet t vttte egne pd lyn nedfølde, at den notmale dødtttattatik. btev 
7 o-do blet t løbet af et pat dt.

Slange af totdateAne t den tventka hat vat hvetveda ptofetttonelte totdatet 
ptlmltlve, td ag hemndngttøte ktabatet, dat uden nattonalføleløe tod ttg hvet 
ve hot den hatføtet, ton titbød de bedtte vtlkat, dat vtl ttge høfette totd 
og/edhet ttøJLtt mutige totetence ovetfot totdatetnet vatenttigtte dntetette 
t kAÅgthdndv&iket - nemlig at bettge ttg tetv ved tov ag ptgndtinget og t 
øvttgt tta ttg tøt og tkafe ud eftet ttang og behov.

Redt fotfatdeddgt hat det tedvtagt vatet, nat totdateAne efdet et vet gen- 
nemføJit ttag btev belønnet med tet tit fdate tinet* ftt udpdgndttng af ctvil- 
befolknlngen, fot *d vat alt tilladt, uden at totdateAne bageftet btev dtagek 
tit antvat fot detet ftemfatd og handlemåde.

be*uden btev civilbefolkningen udkommandetet tit faødndngtaAbejde - tdte- 
det fot ektenpet t Høge, hvot nan gtavede vatdgtave tvatt gennem folk* havet 
og kdAkegjdtden og nedbtød 7& gdtde og omkting. 7oo hute og bøtte lømmetvætkel 
detfta tit Btønthøg og Betdehøy, hvot det btev genanvendt tit opføtelte af 
offdaeAtboidgatt og andte ktig*føJtndL.

gen.de
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ïldt de ^i/en-d£e hz®tdZy4Ze4. under felttoget oklflede opholdooted og nætneù 
olg nye eçne Z ZondeZ, <zaZ /oZ£ oklakolagne, fot rygterne on ooldalelneo 
frygtelige fremfærd Hede forud, og folk, vldobe. derfor, hvad de kunne, vente 
olg» Den faotboende befolkning bevæbnede olg, befæotede huoe og guide, og ne< 
gravede. derer penge, og værdigenstande, mange flygtede Ill andre egne Z lan
det - de velbemldlede adelsfamilie! endog til Dorge - og mange landsbyer 
bleu helt affolket og ødelagt.

Soldaternes plyndringer obod l ohærende kontrast til den ellels jelnhdrdi 
disciplin l den ovenoke hast, olg ndl de højere offleetel hult suverænt kunne 
forbeholde otg egne forsynlngodlstrlklei, visel dette egentlig ganske tyde
ligt, at det o god pd dette omrade kunne tilvejebringes disciplin I de menigt 
soldaters tækker, men det aille selvfølgelig kræve et omfattende og veladml 
nloltetel udskrlvnlngovæoen, od alle soldater bleu ligelig forsynet efter 
behov,

7ot nutidens mennesket meldet otg ganoke naturligt spørgsmålet om, hvot-
ledeo man formåede at holde styr pd disse
del, oon de val, hvorledes kunne man opretholde disciplinen undet de hordes* 
strabadser og de helt umenneskelige krav, men stillede til ooldateme. undet 
selve krigshandlingerne., og hvorledes kunne man l givet fald fd ooldateme 
til at affinde olg med sult og savn, sygdom og anden elendighed»

Det altdominerende middel til at opretholde den horde, men nødvendige 
disciplin, vat utvivlsomt soldaternes frygt fot galgen, og man sei da ogod 
pd samtidige Illustrationer galgen afbilled Z forgrunden oom en ohrammende 
advarsel —oflefltlfldfede galget og endog l to stokværk, od man l givet 
fald vat l otand til at eksekvere massehenrettelser fot eksempel t tilfælde 
af kollektiv lydighedsnægtelse undet ktlgohandlinget ellet ved mytteri.

At dø l kamp pd selve valpladsen vat en mulighed, oom. enhver soldat mdllt 
tegne med, og det anså. man l øvrigt fot at være en ærefuld død» filen at bllui 
aflluet ved hængning Z galgen vat fot enhver kriget den mest forsmædelige 
død, oam lænkes kunne, og hængning medførte, tillige, at man oom en forbryde/ 
vat afskåret fta at blive begravet l Indviet fold, og det vat efter den tlxt 
opfattelse ensbetydende med, at man Ikke kunne fd oln sjæl bjerget, men vat 
henvist til evig fortabelse - et skræmmebillede, oom med den tido religiøse 
fanatisme kunne fd de fleste ooldatet til at "gå. gennem Ild og vand"»

7ot de ovenoke soldalet vat kirkerne el eftertragtet plyndrlngsobj.ekl - 
også hel pd egnen:

5 Karlslunde klike stjal ovenokeine således to malmo tagel og en messe
skjorte., og 1 Sollød klTle en forgyldt alterkalk og -disk og. klikens baljet
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Ued et indJbAud Z HairdAup kiAke ødetagde tirentkeAne kdAkedøAenet bettag, 
og det må haue iræAet en Aet om/attende ødetæggette, /oA det /AemgaA af, ktA- 
kent AegntkabeA, at mart matte indkøbe ikke mindAe end 3 titpund jeAn (7 ZZd** 
pund « 8 kg) ttt itiandtættetten, og detuden 4 tjat de ktAkent ttendekaAn.

Ogta i ReeAtieu ktAke ttjat tuentkeAne atteAkatk, og -dttk,9 og t Huedttfuip 
LUdce gik. de td iroidtomt ttt iræAkt, at de tmed tiget tf, ktAkent pAætt9deA-iraA 
hAntagt pd alteAet, ned pd gutuet /aA at Aantage atteAet /aA penge og andAe 
uæAdieA.

Ued en tign^faAAetntng med henbltk, pd at opgjøAe kAigttkndeAne iraA 7 gaAde 
i Tune, ødegaAde - de 4 hett nedbAudt og AuineAet, og i bgeAne ‘Xafitttunde, $Ae- 
tre, Hundige og SotAød henid hueAt 4 ted en gaAd 4om ødegdAd- en gaAd t Mø
gede uaA fteAe a£ bggningeAne nedbAudt og pøAt tit ttrenakeAnet tejA t BAønt- 
høj- Pd en anden gaAd t Blo4ede tikføjede en 4ueri4k, toidat en 48-aAig kane 
XiAoten RatmutdaiteÅ et 4a atuoAtigt 4obethug t den ene aAm, at hun døde en 
måned 4eneAe*

Som, føtge af kAigen bieu deA ik,he a/haidt tingdage pd Tune HeAAedtting i 
to de /Aa den 27/7 1658 tit den 7/8 iGGo.

Om akttu og pat4tu madttand /Aa den 4tedttge be/aikntngt 4ide eA deA kun 
tpaAtomme efteAAetningeA t kiAke- og iingbøgeA etteA aAkiueAne, men i /øtke- 
munde ueA4eAeA beAetningenom den to kote modttandtheit Blø4ede-Hant9 deA 4ammen 
med de øuAige gaAdmænd i Ulatede a/tirrede aide, de 4trentkeAe9 deA iraA indkuaA- 
teAet pd hant gaAd, ired t nattent mutm og møAke at wette bggningeAne ned oireA 
dem, ment de td og 40tr*

Bien intet i denne hittoAie kan dokumenteAet, og tetir om deA tehrpøtgetÅg 
kan tigge en keAne a/ tandhed tit gAund, bøA man ir it tnok - t hireAt /aid ind- 
tlt irtdeAe - henfjøAe denne hittoAie ttt tagnenet etteA euenigAenet ireAden*

Bled den /Aggteiige /AempaAd de ttrentke toidateA udiritte oireA nætten hete 
tandet, kan deA ikke iræAe tirtirt om, at ogtd den tirentke betœiteite af ÇAeue- 
egnen haA iræAet en hoAd pAøuette /aA den ttediige be/atkntng - en enoAm be- 
tatining bdde mennetkeiigt og økonomitk, men atttgeiret /aA man det indtAgk, 
at ÇAeueegnen - tAodt ait - eA tiuppet faAhoidtuit nådigt gennem, kAtgen, hvad 
c Atagen end matte uc&te.

DéA findet tåtedet ingen beAedningeA om hett ødetagte og foAiadte tandtbg- 
eA, deA eA ingen bemæAkeitetuæAdtge udtiring i pødteit- etteA dødtttaiittik- 
keAne, og deA eA /øAhotdtuit /d titfælde, huoA tuentke. toidateA eA udtagt tom
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Men ved en vuldellng. af forholdet mellem. den. fa* tbo ende befolkning og de 
*ven*ke *oldatel bøl det tage* t betragtning, at de Lokale præ*lel *gne* at 
have vælet neget fol*Lgtlge ned at titføle kllkebøgelne helt ek*akte. oplg*- 
nlngei on *ven*keme* hælgen - *åtede* fal ekoenpet ved khketgvelleme, hvo* 
del Ikke anvende* glo*el *on "* tjatet" eitel "løvet", men mele moderate ud- 
trgk *on "bolttaget" ellel "fjernet" - egentlig fol*lnellgt nok., fol de * tak
kel* præ*tel kunne jo atdllg ulde, on *uen*keine titfældtgvl* * kutte fd fat 
t klrkebøgelne.

3 øvllgt folekon del titfælde, hvol befolkningen Levede L gode og uen*ka- 
betige forhold ned *ven*kelne - *åtede* fol ek*empeL ndi dan*ke plgel forlo- 
vede og ÿtftede *lg ned *ven*ke *oldatei, og ndi *ven*ke offteeiel *tod fad
del ved barnedåb.

filen alt dette hotel dog ttt undtaget*eine, og* det luil *lkkeit ne*t været 
L de tilfælde, hvol det val Igkkede* fol en Land*bg ettel et *ogn at fd ud- 
*tatlonelet en *ven*k be*kgttel*e*galde, *om *kjutte værne befolkningen mod 
udplgndrlngel og *ølge fol en Ligelig foldeting af Igdkvalterlngei og ud- 
*kllvnlng af fødevalel og fulage - alt*a en mele human fiemgang*mdde end 
det, nan L den tid* kltg**plog kaldte "foulngellng eftel mllltæl *ædvane".

£t halvtdl*tld eftel, at fled*Lutnlngen val undel* klevet, blød Kali 
Çu*tav fleden, og tilgen bln**ede op pang, og føi*t L juni måned, to ål *ene- 
le - 4 manedel eftel Kalt Çuotav* død - btev del *tuttet endelig fred netten 
Danmalk, og S uenig, hvoleftel de *uen*ke tloppel forlod landet.

Da kllgen val folbl, hel*kede del nød og elendighed ouei det me*te af 
tandet, mange tandobgel val forladt og ødetagt, utallige galde og hu*e val 
afJbrændt elkel nedbrudt, og t tuotndvt* af nenne*kel havde Lidt døden *on 
følge af vold og teirol, *utt og *ggdomne, og det valede mange ål, Inden 
Landet btev genlej*t - fol mange køb*tædei* vedkommende et ålhundrede ettel 
mele.

Bien den ulykkelige kilg og den* følgel *atte en ng udvikling. Igang ttt 
gavn fol Landet* genrej*nlng.

Ued enevælden* lndføtel*e L 166o btev *tat*admtnt*tiatîonen ændret og 
modeinloelet, adeten* dominerende magt og lndfLgdcl*e blev knækket, alte 
* tandel fik Lige, lndflgdel*e, *kattebgldelne blev nele Ligeligt foldett, og 
del blev *kabt en *taende hæl med et foot officer* to lp*.

Jndadtll udfaunede* fol*ketien melten. *amfund*kta**elne, og. del blev gen
nemført en effektiv admlnl*tration, og ndi man L dag kan *e titbage pd uaf
brudt national *eLv*tandtghed L Danmalk, *kglde* dette Ikke mlnd*t de klæf- 
tel, *on *uen*kekllgen *atte Lgang..
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Den. øamZe hlatotlahe kongelig ptlvlllgetede landevegakto

Den. gamle Køge Kto la 1 onktlng 3oo dt pd det ated, hvot Olabœkken btgd- 
aede den. garnie. Køgelandeveg, deZ uZZ. 44çe pd Olabœk. Sttandvej., det et en a/ 
de. aldate Aeatet a/ den. gante landeveg, aon 1 7934 blev a{løat a{ betonveg- 
en nellen København og Køge*

Kao en btev bygget l{ølge en {otoAdnlng udatedt a{ Chtlatlan den. Anden, t 
7527f det kundggotde, at dee akutte bgggea et hetbetg {at hvet to nil ved 
de atfaAe vege pa. Sgnlland*

Den. {øtate vætt pd Køge Kea vat Mikkel Jude, dee {Åk llvabtev pd kAoen 
pa. vlÅJudt, at "han attaka akal bygge gode, huae det, holde gode ataldtun, . 
øl, mod, hø og. haute, ad den. ueg{aAende kan. {d, hvad han. behøvet tit en ahi 
llg ptla, han. nd Ikke halde løaagtlge {ulk, hvethen hvlndet eilet andte"*

Men da dette llvabtev {øeat btev udpædÅjget t 7556 - altad 35 de aenetei 
nd man. enten, have alddet den. kongelige {atotdnÅng ovethøtlg, eilet ogad nd 
den. {øtate heo væte nedbtandl*

Ktoen aea an{øtt pd {lete gante landahabakott - tgdeÅÅgat pd et omhygge
ligt udoAbegdet udakl{tnÅngakøtt {ta 7793t hvot den. et Indtegnet pd det høj 
liggende tettaÅn ved tete/onhuaet pd Olabæh Sttandveg*

A{ aetve ktobijgnÅngeAne et det Ingen. aynllge tealet eltet apot tilbage, 
nen. ved Olabækken unlddelbaAt notd {ot heoatedet aea det lydeligt, at det 
1 aln. tid hat vætel tavet en udgtavnÅng {ta bækken Ind t bakkeakldnlngen - 
en 7b-75 m. tang kanal eltet vandtende, det aon en "bllndtatn" kan. have dan- 
net et vandteaetvolt med atltteatdende. vand*

Hvilket {atndl, det hat vætet ned dette, et ukendt, men. det et nætllggen 
de at antage, at det dela kan. have vætet vand{øtagnÅngaated og vaaheptada 
{at htoena huaholdnlng og delà vandlngaated {ot htoena beaætnlng og de 111- 
tegaendea heale, Indtil htoen t 7772 {Åk eget punpevætk*
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TeAAaZæZ melZeøi'Jbtoen og alAanden bleu 1 gamle. daøe iaZxtt Uitdaø9 og heA 
akak deA i aln tid haue uætet et udaktbningaated9 aom foAmentitg ogad haA 
uætet bengttet af bøndeAne pâ fimageA, nÔA de Aøgtede deAea âlegâtde udfoA' 
kAoen.

HuoAtedea den. gamle kta og de. aeneAe ombggningeA og tiibggningeA haA aet 
ud9 ued mon. ikke andet on end det9 deA. fAemgnA af garnie agnafatAetnlngeA ag 
bAandtakaatlaneA. Den. fø Aat kendte af diaae eA fta 16739 ag hett ataA deA9 
at ”bggningeAne beataA af ialt 69 fog”9 og da deA. tillige atoA9 at ”de eA 
meget gante, og behøueA ataA AepaAakian”9 mâ deA. houe. uætet de aamme bggnin- 
geA aon t auenakekAigena tid.

Ued en agnafoAAekning l 1694 beakAiuea bggningeAne aåiedea:

1: Sandte tange, pd 16 fag9 aom. eA gammel9 uendeA udt agd og noAd. 
Ued enden af denne bggning eA en Hike atakd pd 2 fag. tit 2 heale.

2: Stalden og uognakful pd 12 fag9 aom eA gammel og foAfalden9 uendeA 
udt øateA og ueateA.

3: Udhuaet pd 15 fag9 aom eA gammel, med en paAt, uendeA udt agd og 
natdf deAaf 2 fag. tit en lille atue.

4: Stuehuaek pd 9 fag uendeA udt øateA ag ueateA, deauden en akald pd 
3 fag t aamme længe aamt 5 fag tit aplaekammeA og mælkehua.

5: £t gammelt hua pd 7 fag uendeA udt agd og noAd*

ZfteA denne. meAe udførlige beakAkuelae af hueA enkelt bggninga atøAAelae, 
beliggenhed og anuendelae kan man faktkak danne aig en uia fateatillÅng om9 
huoAtedea kAoen uaA pd auenakekAigena tid9 Idet 4 af de 5 bggningeA ogaa 
heA betegnea aom gamle og aåiedea md uæAe de aamme aom dengang Ikke, mindat 
da bggningeAnea aamlede atøAAelae atadig eA 69 fag.

Da auenakekongen l 1653 gæatede. Høge ‘Xao9 uaA uæAten en aøndeAfgde 
Oluf TeteAaen. Han giftede aig t 1633 med foAgængeAena datteA CatAine HeA- 
mandadatteA, og l dette ægteakab uaA deA 8 mindAeoAtge bøAn9 da CatAine i 
1656 afgik ued døden. titel efteA giftede Oluf PeteAaen aig med Maten PedeAa- 
datteA, men delte, ægteakab bleu kaltuatigl, idet Oluf PeteAaen afgik ued 
døden juleaften 16539 og enken aad nu ene titbage, med de mange bøAn af manr 
dena føAate ægteakab.

Oluf VeteAaen bleu begAauet i TCildebtønde kltke, huo A hana gAauaten endnu 
aea I klAkeguluet, og da hana enke afgik ued døden aom 74-âtig bleu hun be
gAauet i aamme gtau9 akønt hun da indtit aln død haude leùet l ægteakab med 
en anden mand t meAe end 34 aA.

Cn måned føA Oluf VeleAaen døde, afgik kAoena kaldetauend Chtialen ued 
døden, og aetu om deA ikke foA nogen af dem fotekiggeA naget om dødaaAaagen,
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ZreÆøuee det netvfølgettg tkke at vaste noget non hetnt fotdagttgt ved9 at de 
to mand afgdt ved døden Indenfot en mdnednttd. Og dog - fot da enken, lo dage 
eftet nln mand* død nøget an at fd ttvnbteu pd ktoen9 nottvetet hun btandt 
andet nln annøgnlng ned9 at hun 99 et getdden udi den ntøtnte atmod9 fotne- 
delnt den langvaAtge ktlg9 da vi hat vætet enhvet plgndtlng undeAgtvet9 ef- 
tetnan vi bot het pd den. atfatp. landeveg^..." (

Ued Outf Peletnenn død haode nvennkekAtgen tonet 1 mate end et dt9 men 
alletede den 75. decembet 1&57 - da nvennkeAne endnu, opholdt nlg 1 Jylland - 
oat det ponletet o tdo nnann pontet 1 Høge Xto9 men de matte nnaAt fottAjaekke9 
fot da nuennketne den 74. febtuat rudede {Aem. ttt Xøge9 nendle de ntAakø fot- 
pontet u.d ttt ktoen. .

Høge. Hton gode beliggenhed oed alfatvef nat hovedntaden gav god nøgning | 
af mange tegnende {ta Ind- og udtand - endog fotnemme. kongelige gantet un- . 
detvegn ttt hove.

Denuden oat ktoen namllngnnled fot de bøndet9 det oat ntævnet ttt asglkøt* 
nel pd de mange te^gnet9 non de dannke konget fotelog tundl t tlget9 og pd 
nådanne tegnet holdt ChAlntlan den 7getde gavnligt ttt pd ktoen9 huot han 
engang nkat have dtukket XaAl Quntao undet botdel. i

Da 7tedetik den 7t edle undet nvennkekAtgen beotdtede de tapte gønget ttt j 

at udøve deten pattlnanvltknomhed 1 Sydngalland9 neglede gøngehøvdlngen fta 
Kalvebod S ttand ttt Køge Xto9 og beton fottallet han 1 en efletladt nktl- 
velne9 at han det "kon Iblandt fgendetne9 hvot feg dog af Çudn nyndetUge 
ndde. et kommen omkttng Køge".

' "i
Ulen t øvtlgt benøgten ktoen af {otk fta otte namfundnlag9 og at det ogna.\ 

knyttede nlg en hel det dtamatlk ttt ntedet {Aemgdt blandt andet af kttke- ' 
bøgetne fta Xlldebtønde kltke9 det beteilet an dødnfald non følge af dtuk- i 
kennkab, tø vetink ovetfald9 løbnkkøtnel, pent og andte nggdomme og dtukne- J 
ulgkket n.n. j

Det finden efletladle betelnlnget on de {tente af de ktovætlet9 det 1 i 
ttdenn løb hat eget og haft bevilling pd Høge Kto9 og det et Ingen tvivl on9 
at det t ktoenn velmagtndage hat vætet dtevet en neget betydelig vltknomhed 
pd ntedet - tkke atene med hennyn ttt nelve ktoholdet, men en ovetgang blev 
det tillige dtevet ølbtyggeAl og btændevlnnbtændetl pd ktoen.

^enuden btev det fta ktoen dtevet almindelig landbtugn vltknomhed ned he
ntemølle ag benæintnget pd op ttt 24 ktealutet9 33 nvln og 5-6 hente.

Ulen tid eftet anden blev det bygget {tete kAoet langn den gamle landeveg, 
nettern. København og Køge og detaf følgende konkuAtence9 og da 7ånttap-Køge- 
vegen btev anlagt t l7&o-eAne9 gtk det nente af Itaflkken ttt og {Aa hoved- 
ntaden ad denne veg9 ag nd begyndte det at gd atvotttgt titbage fot Køge Ktø
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5 1786 begyndte den doirøtende. e/ez a/ Zøg.e Zto az nedzZt/e en deZ a/ ZyÇ" 
ntnçezne, og ootgte natethatetne ued auktion9 og oenete btev ktoeno gotdet 
lagt oammen ned andte fotdet9 og pd dtooe gotdet btev dez bygget en ng gâta 
kaldet “Xtogatden.

Hvotndt oetve ktovltkoomheden ophøete, ved mai tkke beotemt, nen det ml 
vote oket engang t beggndetoen af l8oo-taltet9 og t tiden netten J812 og 
1822 btev de oidote teotet af ktobyjgningetne nedtevet, hvoteftet ktoen bteu 
otettet t den otedttge btandtakaationoptotokot.

€n hlotottok kto fotovandt hetned fta den gante tandeveg netten Køben
havn og %øge9 en kto det t otn ældote tid ti oon en oaoe ved den o tøvede 
atfdtvefa og oon t otn bedote tid vat betont fot ohne togede bedekøttet, 
fot oit ftœok9 ott gante ot og btændevin fta eget btoendevinobtomdett oamt 
Olobakkeno ftne fetoke tako*

Og en det af det omtdde, hvot den gante kto t otn tid tl9 henligget t 
dag oon et af de defttgote og neot vetbevetede natutomtldet t hete kommunen 
- en tdgt9 hvot den gante Otobæk otadtg onoet otg gennem det ot&ikt kupete- 
de tettaln ned deto mange vttdtvokoende ttæet og booke.
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Hotet:

1) Katl 7o. Quttav (7622-7660) a{glh ved døden e^te*. £o<Z tidt tggeleje 40m. 
{jølge a{ en hgjetneJblødning9 og {øttl tenete blev det tiuilet endelig {ted 
ned banmath*

2) Catl Quttav liJtangel (1613 - 1676) blev tenete tventh tlgtmatth og piati- 
dent £ LtZg^IxinceZZZeZ, nen vitte mindte duelighed tom embedtmand end tøm 
a{{ieet*

3) Ctih balbetg (1625~77o3) blev adlet I 166a 9 tenete gteve og - thøni Uta ri
gel modatbej-dede ham, pâ, det hta{lLgtle (han kunne aldtig {a tt o ne tig ned 
balbetgt tueæt undet helgen) blev han {elimattkel9 og I I696 tlullede 
han tin hattiete ton genetalguvetnøt ovet Livland*

4) Ove jaet (7675-7686) e{tetlod tig en neget inietettanl dagbog ned opteg- 
neitet {ta ruetten hele tit iiv* Han vat ned!, em. a{ den hommittiøn9 ton døn
te Qtl{{en{eldt9 og avancetede til amtmand l Albatg9 vicetiaihøidet l Høe
ge og vicehantlet I banthe Kancelli og endte ton tUftamimand l /bihut*

5) Cot{ltt Ul{eldt (7606-766^) {aidt i unåde l Svettig,9 {øtdl han mittænklet 
{ot at have tabel tiotnen på København ovet{ot danthetne9 nen nåede at 
{iggte til bammath tammen ned leønota Chtitiine inden dommen blev ehte- 
hvetel* S^nete blev han og Leonota anholdt l bammath og {angtlel pd Han
nett hut t hvot de begge blev løtladt mød at a{tktlve tig, alle ktav på em
bedet og godtet i banmath* ba Ulfeldt tenete tilbød hutfgttien a{ Btan- 
denbotg banmatht itone9 blev han 'jaget ovet hele Cutopa og dødtdømi i 
banmath in abtentia9 inden afglh ved døden l en bad på Rhinen og blev, 
begtavet undet et ttæ ved {loden - uvitl hvot* Lenota {iggtede til Eng
land, hvot hun blev anholdt a{ den dant he getandt og tendt til bamath9 
hvot hun blev {ængtlei i Blâtâtn pd Københavnt tint* Het tilbtagte hun 
22 at uden telttag9 blev løtladt ved dtonning So{te Amaliet død og til 
btagte tine tidtte at l ßlatibo Klattet* Hendet betømte Hvttkildting
" jammettminde" blev i {øttige athundte {undet høt hendet e{lethommete l 
Øtitig og kom, hjem, til banmath*

6) Chtitien Skeel (16o3-1659) afgih ved døden {d månedet e{let {tedttiuinin- 
gen - e{tet atlet mening a{ gtæmmelte øvet banmatht thæbnetvangte {ted og 
den thæbne, han telv havde {âet tom {tedt{othandlet og medundettktivet a{ 
JåtVtupfo tliget - den elendigt te {ted l iandett hit lotie*

kaptajn Sven Povlten9 {ih tom belønning {øt tin pattitan-



8) Øle*und*tolder- blev Indfølt o/ £xtk af Pammeln Z 743o ug blev bettt *om 
en galanti fol9 at den dan*ke konge holdt faxvandet fxt fol *øløvele9 og 
den bbeo endeXtg ophavet l 1&57 mod en explaining pd 67 mZltlonei kxonel 
en gang føl atle fta de lntele**eiede notionet tit Danmatk.

9) tn itgpdatel* vældt oat andet *ven*kekxtgen tig vældten af et godt *tag- 
teøvln eitel en ufagtoatt axJbefdet* løn Z en uge.

7 o) tn dlabant et en *oldat Z køngen* livvagt - *enete den kongelige Livgalde.
77) 2 bZndZng*vætk*bggnlnget anvende* *tøHel*epbetegnet*en ”fag”. Et fag et 

det vandlette mât nettern, de lodlelpldende *tølpei Z bZndlngpvæiket og 
*pælfagene delo vet - nølmatt omkxtng 295 aten « ca. 796o melet.

72) De bggningel Z Høfe 7a*lxup pta*legatd9 hvot fxed*føihandilngexne fandt 
*ted undel *ven*kekxtgen9 blev nedelevet Z 7854 af *ledet* pia*t - Pengel.

73) 9 Xaxt*lunde *ogn* emJbedpbag Indfølte *ledet* pta*t Lotenlpen Z 7777 en 
neddetetôe om9 at han af ætdgamte folk pd egnen havde faet fotintt9 at 
en af han* folgangete Z embedet den *kdn*kfødte Petei Coifttyen (7624- 
7667) havde *lndelet pd Sotø Akademi *ammen med Xalt Qu*lav9 og. at denne 
dexfol havde vZ*t han den begunltgel*e at *laltoneie en be*kgltel*e*gaxde 
Z XaXtplunde9 *om *kutte værne befolkningen mod plgndilng og vltkdxtig 
udpkxtvnZng af fol*gnlngei tit den *ven*ke olme.

Denne ovelteveltng et omtalt Z æbdte udgavet af. Piap Danmaxk9 men de
mentelet Z ngele udgavel9 eftel at htalølZkeien dt. phll. Hl. Mackeptang 
eftel glundtge *tvdtel Z *dvet dan*ke *on *ven* te atklvet hat pdvZ*t9 
at Tiaxt Çuplav Ikte hat *tndelet pd S o tø Akademi - fft. ni. 77 Z Ittte- 
taluxfoltegnelpen.

74) Cn mu*tetel el en *oldat9 del el bevæbnet med en *dkatdt mn*kette9 det 
vit *lge et gevæl9 del el *d *lølt og tungt9 at det undel *kgdningen et 
nødvendigt at * tø tte det Z en gaffetfølmet *løk.
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1) foLLttken* bannaAk*ht*totte.9
2) KfetegaAd* banmatk*hÀ*totLe.9
3) PoLîttken* UeAden*hÅ*totLe,9 f
4) KaAt*tuu\de. Sogn9 UaLdenat tilotten*en.9 -
5) Qteue. og KLLdebtønde. *ogne* hl*totLe.9
6) 7ta København* ant9 1952t
7) 7ta København* ant, 19579
8) AAJve£jjenden.9 Late Lindebetg,
9) Atbag fut htetotLôk *anfund fut Oden*e. og Æd-ae/va (MiZet, 1922-19259

10) Uejte. ont* aAÅjøgeA., 19o5-19o89
11) Rak* kuv* oveAgtvet*e.9 Dan*ke Slaga*Zn9
12) Het *ketA det9 SjæLLand^ faite LauAtng9
13) OveAgangen øfuet Stote BaLt, H. Skmkett9
14) Katt X Çu*tav pâ Sgoütand9 CatL HatLendotf,
15) StjntavLe. oveA famÅtten. ÇLad, KAt*LLan ÇLud Kontad*en9
16) Ove. faet* dagbog,
17) Rat Gant Çu*tau vävtet akadent*t L Sotø9 SL Skuckeptang,
78) KaLdet føLget enken, £• Dobeteh, hefte. 15 9 Btdteg Lit Çteve kummune* htet*
19) KaAt X Çu*taf och StZJb DahLbeAg vtd øveAgangen au Stote BœLt,L*U* iïlunthe,
20) Kongt. *ckAeteAeAen. tdvatd €hten*teen* bagbok*-anteekntnget àt 1&58,
21) 7teden. t Høtethu*ttep, Høge. 7a*ttep *ogn* enbed*bog9
22) 7àget øfvet Bælt och fteden. L %o*kttde., Ungdun*tLd**kAtft fut famttand Le
23) Üan*k og *ven*k beAetntng on de. *ven*ke* oveAgang Lit 7gn dt 1&589

Dan*ke ülaga*Ln9
24) Sptedte. neddetet*et on *uen*kekAtgen I658-I660 pd egnen. onkAtng Ko*kÂtde,

HL*tott*k *anfund fot København* ant 1914,
25) Lt bLad. af KaAt*tunde. og KaAt*ttep *ogne* ht*totLe, U9 Slotten*en,

Atbog fot Ht*toAt*k *anfund fot København* amt,





XoJLt in&d Åjxdtejgn&de. 
høideJuiJii/eA. &La, 1878


