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RUBRIK

lfOOO heste over Ullebælt
Hæifører lod 400'0 heste svøm-
me over vandet ved den gamle
Lillebæltsbro

AfJeppe Rafn

LOKALHISTORIE Den 4. novem-
ber 1659 foregik en af de mest
dristige og risikofyldte manøv-
rer i dansk krigshistorie. Det
handlede om at generobre Fyn,
der ligesom resten afDanmark
bortset fra København var ble-
vet besat af den svenske konge
Karl X Gustav. Med hjælp fra
udenlandske nationer var Jyl-
land erobret tilbage, mens det
to gange var mislykkedes at
erobre Fyntilbage.

I slutningen af 1659 plan-
lagde to danske hærførere at
gøre et nyt forsøg. Den ene
skulle føre sine tropper inklu-
sive 4000 heste over ved Mid-
delfart. Hestene skulle trans-
porteres over af hollandske
transportskibe, men da trans-
portskibene lod vente på sig,
traf hærføreren en dristig
beslutning om at lade hestene
svømme over et af Danmarks
dybeste og mest strømfulde
farvande mellem Snoghøj og
Kongebroen.
Rytterne sad i både og holdt

de svømmende heste i hver sin
line. På den måde lykkedes det

at få cirka
4000 heste
over,ogkun
tre heste
drukne-
de. Resten
er histo-
rie. Den 14.
november
blev sven-
skemened-
kæmpet i
slaget ved
Nyborg,
og Fyn
var igen
en del af .
Danmark,
som hav-
de været
tæt på at
gå under
som selv-
stændig nation. Historien om
den dristige krigsmanøvre,
skrevet af Bodil Højlund, leder
af Bør~op Lokalhistoriske
Arkiv, kan man læse i bogen
'Lokalhistorie fra Sydøstjyl-
land 2014', der lige er udkom,
roet. Bogen er på sIIlå200 sider
og indeholder også artikler om
Harald Blåtands palisade ijel-

)

ling, demokratiske foreninger
i Kolding-området og erin-
dringer fra Thyregod Præste-
gård med flere. -
Bogen er udgivet af Histo-

risk Samfund for -Sydøstjyl-
land med støtte fra Billund
.Airport ogVejleKommune, På
foreningens hjemmeside hsso.
dk kan du læse mere om køb af
bøger med mere.


