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Fifter den lysande seger, som Svenskarne den 17 Augusti 1676 vid Halmstad vunno öfver
Danskarne, hvilka der förlorade inemot 4000 man, jemte sin General Duncam, hela trossen,34 standarer, 7 fanor, 11 metallstycken och några mörsare '), vågade C\ul ej marschera
rakt på Danska hufvudarméen, som stod vid Christianstad, förrän de Finska trupperna och
det manskap, som i Sverige uppbådades, med honom hunnit förena sig; men för att icke
destomindre kunna betrygga framgången af sina vapen, slog han läger vid Klosterbro,icke långt från tVarberg, i mening såväl att gifva akt på Danska Konungens förehafvanden,
som ock observera Ståthållarens i Norge, Gyldenlöwes operationer, hvilken sednare gjorde
ströftåg in i Westergötland; äfvensom för att med uppmärksamhet följa fiendens företagtill sjös. Detta tillintetgjorde Christian V:s afsigt, som med en öfverlägsen här framryckte
mot Halmstad, och tvingade dessutom Gyldenlöwe att, sedan han måst bränna upp den
brygga han slagit öfver Götaelf, i största hast draga sig tillbaka åt Norge, samt helt och
hållet utrymma de Svenska provinserna och uppgifva belägringen af Bohus; äfven de Dan¬
ska krigsskepp, som hade gjort ett misslyckadt anfall på de vid Göteborg liggande Svenska,måste med förlust af 7 eller 8 brännare retirera ända till Sundet z). Emedan nu Danska
konungens plan, att antingen belägra Halmstad, eller komma till en afgörande träffning medSvenskarne, alldeles misslyckades, förlade han, för den långt framskridna och otjenliga års¬tidens skull, sin här i vinterqvarter vid Engelholm och Helsingborg, samt begaf sig sjelf jemtesin bror prins Georg och hertigen af Plöen till Köpenhamn, lemnande befälet under sin
frånvaro åt begge generalerne Arensdorff5). Emellertid voro de hjelptrupper, hvilka Johan
Gyllenstjerna och Dahlberg fått i uppdrag att utrusta, såväl i Sverige som andra dess pro¬vinser, redan på marsch till den gemensamma mötesplatsen, Ljungby i Småland, så att
Carl, efter förening med dessa, i början af Oktober månad fann sig i stånd att kunna
angripa Danskarne i deras vinterqvarter. Svenskarne bröto i följd deraf upp, för att öfver-raska de oförberedda Danskarne. Men som desse genom de Skånska böndernas förräderi
hade fått underrättelse om Carls afsigt, läto de fälla en mängd stora träd i skogarna vid
gränsen af Skåne, för att göra vägarna otillgängliga, samt skickade genast ett bud till Ko¬
nungen i Köpenhamn, hvilken straxt derpå återvände till Skåne och sammandrog sina trup¬
per det fortaste han kunde vid Aby, i afsigt att möta Konungen af Sverige 4). Då likvälalla hans trupper icke hunnit förena sig med honom, isynnerhet de, som under General¬
major Merhcjm bloquerade Malmö, och han tillika förnummit, att Svenskarne nedergjort deSnapphanar, som bevakade skogarna, och banat sig väg genom alla hinder, samt voro ho¬
nom vida öfverlägsna i antal, så öfvergaf han d. 28 Oktober Aby och tågade mot Herre¬
vads kloster, lemnande hela landet öppet och en 6 eller 700 fångar efter sig. Carl fort¬
satte emellertid sin marsch i korta dagsresor, af fruktan att alltför mycket uttrötta sina
trupper på de svåra och förderfvade vägarne, och efter underrättelse om att Danskarne hade
lemnat Herrevads kloster och nu marscherade mot Gelingebro, samt att några Danska rege-
menter voro förlagda i qvarter nära Helsingborg, ställde han sitt tåg dit, för att söka hin-

1) Relation veritable et exacte de tout qui s'est passé depuis la rentrée de sa Majesté de Suede en
Scanie, date Malrnoe le 14 December 1676; Riksark. — t!) Relation om slaget vid Lund; Riksark.—
3) Dahlbergs bref om slaget vid Lund. — 4) Relation veritable et exacte etc. etc.; Riksark.
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dra dessas förening med Danska hufvudarméen, och ankom d. 3 Oktober till nämnde stad5).Det befanns likväl då, att dessa Danska regementer endast utgjordes af 1500 sjuka. Som
emellertid Svenska arméen led stor brist på proviant, och Carl fick veta att Danskarnes
tross, jemte en mängd ammunition och lifsmedel fanns i staden, befallte han Borgmästarenoch Rådet att åt sin armé förskaffa det nödvändiga, och då sådant vägrades, skickade Carl
några brigader, som utan särdeles motstånd stormade och intogo staden, hvarigenom Sven¬
ska härens behof för ögonblicket afhjelptes. Dagen derpå tågade Svenskarne vidare till en
by, Bårslöf, för att angripa fienden, som slagit läger söder om Helsingborg vid Qvislofla,på andra sidan Räelfven, hvilken för tillfället var dem en god förskansning. Carl beslöt
att följande dagen straxt efter midnatten gå öfver elfven; men Danskarne, som ville hindraSvenskarn att komma Malmö till undsättning, fattade derförinnan posto framför sjelfva pas¬
set, icke långt från JVallagra, uti byarna Ganlofta och Kastlösa, och gjorde härigenom öf-
vergången för Svenskarne omöjlig. Sålunda stodo de begge härarne midt emot hvarandra
omkring fem eller sex dagar, utan att företaga något annat, än att morgon och afton helsa
hvarandra med några kanonskott 6). Andtligen tog Carl sitt parti, med fast föresats att,kosta hvad det ville, passera Råelfven, och efter inhämtad underrättelse, att ungefär en mil
från hans läger fanns ett ställe, der man kunde vada öfver, gaf han hären ordres att hålla
sig marschfärdig kl. 1 om natten, för att vid dagningen kunna vara framme vid passet.Svenska arméen hade knappt brutit upp, förrän Danskarne, hvilka fått kännedom härom,
äfven satte sig i marsch, och som de hade kortare väg att tillryggalägga, hunno de föreSvenskarne till öfvergångsstället. Dagen var redan långt framskriden innan Svenskarnes
artilleri anlände, och ehuru Carls afsigt var att med våld bana sig väg den dagen, måstehan likväl uppskjuta verkställandet af sin plan till den följande. Sålunda stodo nu återigende begge arméerna midt emot hvarandra. Den följande dagen, som var d. 8 Nov., passeradeSvenska förtrupperna elfven, men funno ingenstädes den fiendtliga hären. Af några fångar,
som de bemägtigade sig, erforo de att den ha<le i skymningen brutit upp och marscherat till
Käßinge-bro, för att der gå öfver Lydde-an 7). Detta fiendens steg ingaf Carl det beslut,
att om möjligt söka förekomma och angripa honom innan han ännu uppnått bron; men
hur mycket Carl än påskyndade sitt tåg, hade Danskarne likväl redan hunnit öfver och sla¬
git läger på andra sidan om ån; dessutom hade de besatt alla passager öfver densamma, så
att ingen utväg fanns för Svenskarne att uppnå motsatta stranden. De ryckte derföre fram mot
Fladmans-vad och slogo läger mellan Stora Har/e och Örtofta; Carl tog sitt hufvudqvarteri den lilla byn Benstorp; infanteriet samt artilleriet förlades i Lilla Harje, närmast Lydde-ån 8). Danskarne uppkastade under natten tvenne batterier och besköto Lilla Harje, dock
utan all skada. Till vedergällning sköto Svenskarne med glödande kulor Generalmajor
Sandbergs qvarter, Hoby, i brand, hvilket föranledde Christian V att flytta sitt hufvudqvar¬
ter från Svenstorp till Skälshög, för att undgå ett likadant öde 9).

I denna ställning förblefvo begge arméerna från d. 11 Nov. till d. 3 Dec., utan att
kunna komma till någon afgörande drabbning. Väl föreföllo esomoftast skärmytslingarmellan mindre truppafdelningar, som då och då passerade Lydde-ån, men de voro utan
någon betydenhet. Christian hade emellertid sammandragit nya trupper från Seeland, Jut¬
land., Fyen, Holstein och sina Tyska provinser; och när dertill äfven Amiral Tromp med4000 Holländska matroser, som hade tjenat på Danska flottan, med honom förenade sig,blef Danska hären den Svenska vida öfverlägsen, isynnerhet på infanteri, som var 17 batal¬
joner starkt, då Svenskarne deremot blott hade 10. 1 °) När Carl erhöll kunskap härom,befallte han Riksrådet (Jlfelt och Grefve Pontus de la Gardie, hvilka kommenderade 4000 man
i Blekinge, att med det aldraförsta skynda till honom.1 ') Danskarne, som genom passet vid

5) Dahlbergs bref om slaget vid Lund. — 6) Handlingar rörande slaget vid Lund; Riksark. —7) Dahlbergs bref om slaget vid Lund. — 8) Major Wellings plankarta öfver slaget vid Lund; Topo¬grafiska Ark. — 9) Major Wellings berättelse om slaget vid Lund; Topografiska Ark. — 10) MajorWellings uppgift. — 11) Relation veritable et exacte etc. etc.; Riksark.



( 5 )
Käflinge hade öppen kommunikation med Landskrona, ägde dessutom rik tillförsel och voroväl försedda med allting, hvarföre Carl gaf Ofverste Gynterberg befallning att afhränna bro¬arne vid Käßinge, Fallarp och Andelöj) och som Skånska bönderna läto Svenskarne lidabrist till och med på det nödvändigaste, så uppkom af den osunda födan sjukdomar, somskulle i grund hafva förstört hela hären, om icke Carls okufveliga mod och djerfva beslut¬samhet hade räddat den.

Vid Lilla Harje fanns ett vad, som man med slutna sqvadroner kunde passera. Dettaingaf konungen det beslut, att nattetid gå öfver och angripa den oförberedda fienden. Hanlät undersöka stället och tog det sjelf d. 17 Nov. i ögonsigte, åtföljd af FältmarskalkenHelmfcldt samt Generalerne Ascheberg och Dahlberg, och när han öfvertygat sig om attföretaget var möjligt, stärktes han allt mer och mer i sitt uppsåt att utföra denna plan;dock ville han först invänta De la Gardie och Ofverste Branlioffs trupper, som redan voroi antågande.12) Under tiden, sedan Ofverste Kruse anländt med 250 knektar från Halm¬stad, samt Ofverstelöjtnant Ascheberg med Heisingarne, och efter det att väderleken slagitöfver i köld, så att Lydde-lin började frysa till, recognoscerade Gyllensljerna och General¬löjtnant Fersen Käßinge bro och trakten deromkring, hvarvid de funno att bron lätt kundeupplagas och att på hvardera sidan om densamma voro tvenne pass, dem man kunde ridaöfver. Konungen, åtföljd af Helmfeldl och Ascheberg, undersökte äfven stället och fann,att man både öfver bron och passen kunde komma öfver Lydde-ån och hinna fatta stånd,innan fienden haft tid att samla sig. Nu anlände Branhoff med sitt regemente, och Konun¬gen sammankallade ett krigsråd, der det beslut fattades, att man följande dagen skulle pånämnde ställen passera ån. Men som kölden emellertid allt mer och mer tilltagit, ändradesig Carl och uppdrog åt Generalerne Ascheberg och Dahlberg att undersöka isens beskaf¬fenhet, för att, vid första underrättelse om dess tillräckliga styrka, på den tåga öfver ochangripa fienden.13) Den 29 Nov. blefvo alla högre officerare af såväl fotfolket som rytte¬riet kallade till General Ascheberg, som på Konungens vägnar meddelade dem hans beslut,att om natten ån skulle passeras och Danskarne anfallas.14) De fleste af Generalerne bäf-vade tillbaka för detta företag och tillrådde Konungen, att åtminstone först invänta de 4000man, som voro på väg från Blekinge; men Carl, som insåg alla olägenheterna af den långtframskridna årstiden och märkte att lifsmedel började tryta, samt sjukdomar allt mer ochmer gripa omkring sig, stod icke dessmindre fast i sin föresats, och sedan Dahlberg under¬rättat honom att isen var tillräckligt stark, gafs den 3 Dec. vid lösens utdelning, befallning,att alla skulle hålla sig färdiga att marschera vid månans nedgång, omkring kl. tu eftermidnatten.
Samma afton tilldrog sig en händelse, som hade kunnat blifva farlig för Carls planoch alldeles tillintetgöra den. General Ascheberg, som uppehöll sig hos Ofverste JohanGyllensljerna till kl. mellan tie och elfva, fick nemligen den underrättelsen, att några fiendt-liga trupper varit synliga vid Örtofta, der denne General hade sitt qvarter. Han satte siggenast i spetsen för några sqvadroner, i tanke att undersöka förhållandet. När han komfram till passet, fann han att några af fiendens folk, anförde af Generalmajor Merhejm, hadegått öfver ån. Han anföll straxt dessa, dref dem i stor oordning tillbaka, nedgjorde en deloch tog flere fangar. Ofverstelöjtnant Ascheberg, soin låg på en herregård straxt der bred¬vid, såg emellertid andra trupper komma sig så nära, att han nödgades lossa tvenne kanon¬skott, för att väcka alarm, hvarpå fienden drog sig tillbaka. När Danskarne hörde dessaskott, skyndade de ur sitt läger, och om icke (såsom Nils Bjelke i sitt bref säger) "Gudhade förblindat dem", skulle de utan tvifvel genast ryckt fram, för att gifva akt på ochhindra Svenskarnes förehafvanden.15)Så snart nu månan gått ner, bröto Svenska förtrupperna, under Ofverste Rollshusen,upp mot Stora Harje, der det befunnits tjenligast att passera ån; infanteriet följde derefter;

12) Handlingar rörande slaget vid Lund; Riksark.— 13) Dahlbergs bref om slaget vid Lund; Riksark —14) Nils Bjelkes bref om slaget vid Lund; Riksaik. — 15) Nils Bjelkes bref.
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högra flygeln marscherade i tvenne kolonner på venstra sidan om infanteriet, och venstra fly¬
geln likaledes i tvenne kolonner på venstra sidan om högra flygeln; trossen och det gröfre
artilleriet qvarlemnades i Lilla Harje.I6) Den 4 Dec. kl. fyra på morgonen voro alla i
ordning att gå öfver, och med "Glids hjelp" begynte nu Svenska hären i sex kolonner,
fyra kavalleri och två infanteri, sitt tåg öfver isen, hvilket skedde i god ordning och utan
någon olyckshändelse, ehuru isen mycket brakade, hvarföre ryttarne måste sitta af och leda
sina hästar.17) Så snart hären kommit öfver, uppställdes den på tvenne linier; högra fly¬
geln anfördes af Generallöjtnant Fersen och Generalmajor Wittenberg, den venstra af General¬
löjtnant Galle och Generalmajor Schönleben, infanteriet af Generallöjtnant Schultz och Gene¬
ralmajor Mortaigne. Dock hade de knappt hunnit sätta sig i rörelse, förrän Ofverste Rolls¬
husen, som kommenderade avantgardet af 300 hästar, inrapporterade, att i anseende till
den oländiga marken det icke var möjligt att marschera direkt på fiendens läger och der
angripa honom. Carl beslöt då att tåga förbi Danskarne och i tre kolonner marschera mot
Lund, förbi Hobij, Ståugby och fValkärra kyrkor, för att intaga den höjd, som, Helgona¬
backen kallad, ligger på norra sidan om staden.18) Danskarne erhöllo ingen kunskap om
att Svenskarne gått öfver ån, förrän de i dagningen passerade deras förposter vid Hoby, då
dessa härvid genast lossade tvenne larmskott, som väcke rörelse i lägret, hvarpå Danskarne,
som nu fingo upplysning om förhållandet, likaledes ofördröjligen satte sig i marsch, för att
söka förekomma dem.1®) Den mängd grafvar och bäckar, Svenskarne hade att passera,
hindrade dem mycket. Ofverste Budberg med sina dragoner var ofta nödsakad att sitta af
och planera vägen, hvarigenom Svenskarne blefvo uppehållna och Danskarne vunno tid, så
att de voro lika nära att uppnå den höjd, Svenskarne ämnade inlaga. Båda härarne upp-
bjödo hvar å sin sida alla sina krafter, för att först hinna fram, allt för väl inseende den
fördel, som härmed var förenad; och vid solens uppgång, som den dagen lyste herrlig och
skön, sågos dérfore de begge arméerna, hvardera på två kolonner, marschera i form af en
triangel mot Helgonabacken. 20) Svenska högra flygeln, der Carl sjelf jemtc Helmfeldt och
Ascheberg förde befälet, och Danskarnes venstra, som kommenderades af Christian V, den¬
nes broder prins Georg samt generalerna Carl Arensdorff och Saiidberg, tågade långt
framom den öfriga krigshären. Fiendens avantgarde, 300 man starkt, sågs först hinna fram,
hvarföre Carl bcfalite sina drabanter att fördubbla stegen och gå Budbergs dragoner förbi,
då nu emellan begge arméernas förtrupper, kl. mellan 8 och 9 på morgonen den 4 Dec.,
detta blodiga och envisa slag tog sin början-

Svenska avantgardet hade den lyckan att straxt drifva det Danska tillbaka, och i denna
första träffning blef Danska generalen Arensdorff så farligt sårad, att han sedermera ej
kunde deltaga i striden. Svenska Ofversten Bollshusen blesserades äfven, och ryttmästaren
vid lifregementct, Spilhammar, vardt dödskjuten. De Danska dragonerne, anförda af Ofverste
Brockenhusen, understödde icke blott med kraft sitt avantgarde, utan bragte äfven Ofverste
Budbergs Finska dragoner i stor oordning.21) Nu gjorde Svenska högra flygeln venster-,
och den Danska venstra höger-om, hvarpå striden genast började mellan dessa begge flyglar,
innan den öfriga hären anlände, hvilket ej skedde förr än en halftimma sednare; Danskarne
innehade höjden, och första linien af Svenskarnes högra flygel var genom tvenne stenmurar
så skiljcl från den andra, att han ej kunde blifva af denne sekunderad. Lifregementet under
Nils Bjelke^genombröt dock genast både första och andra linien af Danskarnes flygel, men
emedan Ofverste Branhoffs fyra sqvadroner Finska ryttare icke hade samma lycka, utan
blefvo tillbakadrifna, vågade han ej framrycka längre.22) Carl, åtföljd af några officerare,
försökte väl att ånyo ordna dessa sina sqvadroner, men de kunde ej förmås att fatta stånd
och återvända i striden. Detta gaf Danskarne tid att på nytt förena sig och anfalla Sven¬
skarne; men de emottogos med samma orubbliga lugn och blefvo för andra gången kastade
tillbaka. De samlade sig likväl snart åter och ehuru de voro mycket starkare än Svenskar-

16) Dahlbergs bref. — 17) Nils Bjelkes bref. — 18) Nils Bjelkes bref, — 19) Major Wellings berät¬
telse om slaget vid Lund. — 20) Nils Bjelkes bref. — 21) Nils Bjelkes bref. — 22) Nils Bjelkes bref
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ne, enär Budbergs och Branhoffs sju sqvadroner straxt i början tagit till flykten, rönte delikväl vid det nu ytterligare förnyade angreppet så tappert motstånd, att deras första liniebragtes i oordning, hvarigenom tillika spriddes förvirring i den andra. Första sqvadronenaf Lifregementet under Nils Bjelke utmärkte sig äfven denna gång, men förlorade en rytt-mästare (Fägersköld) och en löjtnant (Gyllenpalron), som bägge vid första sammanträffan¬det blefvo skjutne; de andra fyra sqvadronerna drefvo också fienden tillbaka, ehuru medförlust af nästan alla sina officerare. På Överstelöjtnanten blef armen afskjuten, och Paikuls

ena hand krossades; deras begge löjtnanter Nithofer och Lilje Bjelke blefvo illa blesserade.hvarföre Claes Horn, Överstelöjtnantens kornett, måste öfvertaga befälet, hvilket han heladagen med mycken tapperhet förde, tills han vid drabbningens slut sjelf stupade; Majorenssqvadron miste begge löjtnanterne Hallfasten och Ensköld, så att af befälet Majoren ensammed sin kornett återstod; vid Ribbings sqvadron var han sjelf samt en qvartermästare deenda officerare som funnos vid lif. Men nu anlände Generalmajor Wittenberg i spetsen förandra linien, som ändtligen efter mycket besvär lyckats komma öfver de nyssnämnde beggestenmurarne, och hvilken bestod af sex sqvadroner, två af gamla adelsfanan under Drake,två Gynterbergs, en Ramsvärds och en Rhenskölds; 25) den skyndade att understödja förstalinien, som redan hade avancerat långt fram och intagit höjden, der fienden förut stod.hvarefter en ny och blodig strid åter börjades, i hvilken Svenskarne äfven denna gång vorode segrande och bringade hela Danska venstra flygein i fullkomlig oordning, ty andra linienstridde med utmärkt tapperhet, änskönt Wittenberg straxt i början illa sårades; Gynterbcrgvardt äfven blesserad, hans tvenne ryttmästare Riddarhjelm och Lindesköld skjutne, ochmånga andra officerare sårade. Striden varade öfver en timma under oupphörliga anfall:drabanterna stridde med beundransvärdt mod och förlorade derunder sin ÖverstelöjtnantSiegroth, som träffades af ett dödligt skott. 24) Slutligen började Danskarne att retirera,
men som de hade bättre hästar, än Svenskarne, fingo de försprång och hunno åter att nå¬gorlunda rangera sig. Då satte Carl sig i spetsen för nio sqvadroner, fem af Lifregementetunder Nils Bjelke, två af gamla adelsfanan under Drake, en Gynterbergs och en Ramsvärds,jagade på flykten samt förföljde Danskarnes hela venstra flygel; den vände sig då och dåom och sökte göra motstånd, men blef oupphörligt tillbakadrifven.25) Sålunda retireradede ända till sitt läger; men då de ej en gång der kunde hejda de förföljande Svenskarne.beslöto de att söka undkomma till Landskrona. När de framkommit till Lydde-ån ochicke säkert visste hvar Svenskarne förut hade gått öfver, störtade de oförväget och i vildflykt ut på isen vid en krutqvarn, något venster om Lilla Harje.26) Men som isen der varför svag att bära en sådan mängd, och framträngandet skedde mycket våldsamt, brast densönder och några hundrade man drunknade; de andra, som då ej vågade sig öfver, föllotill större delen för Svenskarnes hugg; blott ett ringa antal kom undan, hvaribland Konun¬
gen af Danmark sjelf och Prins Georg befunno sig.27) Carls häst, Totten, träffades här afett skott i pannan, hvarpå Carl besteg en af de hästar, som Franska konungen skickat ho¬nom till present, och som kallades Brillant, hvilken han sedan red hela dagen.28) General¬löjtnant Fersen blef i denna strid sårad, och när han ämnade begifva sig till Malmö, blefhan i sin vagn tillfångatagen af några Danska trupper, som nyss förut under Major Svan-vedel ryckt in i närande stad.

Sedan Svenskarnes högra flygel på detta håll vunnit en fullkomlig seger, öfverlades omhvad man skulle företaga. Några menade att man borde plundra fiendens tross, som nudefilerade förbi, emedan de trodde att venstra flygeln hade varit lika lycklig och att fiendenshögra äfven blifvit slagen och tagit till flykten åt Landskrona; andra föreslogo att manskulle återvända till den öfriga krigshären, och just som man öfverlade härom, kom Dahl¬berg med underrättelser, hvilka ingåfvo Carl det beslut att skynda tillbaka mot Lund.

23) Relation veritable et exacte etc. etc.; Riksark. — 24) Nils Bjelkes bref. — 25) Nils Bjelkes bref. —26) Dahlbergs berättelse. — 27) Nils Bjelkes och Dahlbergs uppgift. — 28) Nils Bjelkes bref.
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Under det allt detta tilldrog sig på Svenskarnes högra flygel, hade infanteriet, som kom
i handgemäng före den venstra och som understöddes af några sqvadroner kavalleri och
dragoner, dem Carl hade qvarlemnat till betäckning, icke blott den lyckan att kasta fien¬
dens infanteri tillbaka, utan ock att tvinga det att retirera ned till Walkärra by, lemnande
alla sina kanoner i Svenskarnes händer.29) Öfverste Gyllensljerna kämpade här i spetsen
för Lifgardet med utmärkt tapperhet, men erhöll nio sår i hufvudet; Lars Mörner blef
skjuten, Börstel blesserad, äfvenså Öfverste Kruse, och de fleste officerarne af infanteriet dels
dödade dels sårade. Fiendens infanteri, som var 17 bataljoner starkt, blef på 5 när öfver-
ändakastadt af 3 Svenska, nemligen Otto JVellings, Ofverstelöjtnant von der Bahlens och
Öfverstelöjtnant Rhenskölds, hvilken sistnämnde understödde Ofverstelöjtnant Douglas' batal¬
jon af gardet. 3 °) Svenskarnes venstra flygel hade deremot ej samma framgång. Ehuru
den kraftigt motstått fiendens förnyade anfall från kl. fyra på morgon ända till middagen,
blef den dock slutligen nödsakad att draga sig tillbaka mot Lund; ty fiendens högra flygel
hade blifvit förstärkt med några sqvadroner från den venstra, och ett par andra hade dragit
sig åt sidan, för att kringgå och anfalla Svenskarne i ryggen, hvilka härigenom voro tvungne
att dela sin styrka, för att på två håll möta Danskarnes angrepp. I denna strid blef Gene¬
rallöjtnant Galle dödskjuten och föröfrigt de flesta af befälet sårade. Finska Öfversten
Borckhusen jemte alla hans officerare och ryttare blefvo äfvenledes nedskjutne; Per Hjerta,
Treffensköld, Lars Mörner och Mellin blesserades, den sistnämnde redan i stridens början,
men deltog ickedessmindre i densamma ända till slut; Gustaf Linde blef skjuten, Majoren
illa blesserad och tvenne ryttmästare nedskjutne; Lichton blef sårad, hans Öfverstelöjtnant
skjuten, likasom alla hans ryttmästare, utom två; Major Lindhjelm blef illa blesserad samt '
några af Aschebergs officerare.31) På Danskarnes sida blef Generallöjtnant Arensdorff så
svårt sårad, att han sedermera, enligt öfverlöpares berättelse, dog af sina blessyrer.

Sedan Generallöjtnant Galle stupat, bragtes på nytt den vikande Svenska flygeln i täm¬
ligen god ordning under Generalmajor Schönlebens anförande, och på Öfverste Otto Wellings
uppmaning förmåddes den åter att fatta stånd invid Lund och sätta sig i marsch på två
kolonner, för att bilda en ny slagtlinie och med ännu okufvadt mod fortsätta den blodiga
drabbningen. Svenska infanteriet, som ända dittills hade med fördel kämpat mot fienden,
såg sig genom denna kavalleriets rörelse blottadt, och när nu det Danska infanteriet åter
framryckte till en ny strid, måste det Svenska draga sig tillbaka och söka skydd bakom sin
venstra flygel;32) i denna reträtt förlorade det några Öfverstar, som dels blefvo skjutne,
dels sårade. Fiendens infanteri återtog straxt sina kanoner och bemägtigade sig äfven Sven¬
skarnes artilleri, som dock ej bestod i annat än smärre stycken, emedan, såsom nämndt är,
de gröfre kanonerna blifvit qvarlemnade i lägret. Ehuru allt nu tycktes vara förioradt, be¬
redde sig dock Svenska kavalleriet, som såg att infanteriet drog sig tillbaka, och som hade
blifvit förstärkt af några sqvadroner, dem Carl, då han började förfölja Danskarnes venstra
flygel, hade skickat till dess hjelp, under Grefve Carlsson och Öfverste Gynlerberg, att,
efter föreningen med infanteriet, intaga en kulle, som syntes dem fördelaktig, invid en vä-
derqvarn nordvest om Helgonabacken, mellan Betingevägen och Galgebergel.32) Men då
man förnam att fienden, uppmuntrad af sin framgång, ånyo rangerade sitt infanteri så godt
den kunde, samt af sin högra flygel, tillika med hvad som återstod af den venstra, hade
bildat en ny slagtlinie, så uppställde sig Svenskarne äfven å sin sida i slagtordning, under
sina Generaler Schulte, Schönleben och Mortaigne, samt beslöto att äter en gång pröfva
krigslyckan. I den nya och häftiga strid, som nu börjades, måste Svenska kavalleriet, som
bildade högra flygeln, straxt vika undan och draga sig bakom infanteriet; detta, isynnerhet
gardet, gjorde underverk af tapperhet, slog och fördref det Danska, som bestod af 5 batal¬
joner, af hvilka blott 2:ne undkommo; kavalleriet på Svenskarnes venstra flygel samman¬
drabbade flere gånger med det Danska och dref det oupphörligt med mod och kraft tillbaka.

291 Relation etc. avec les particularités de la derniére bataille; Riksark. — 30) Major Wellings upp¬
gift. — 31) Nils Rjelkes bref. — 32) Major Wellings berättelse; Topografiska Ark.
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Sedan Svenskarnes högra flygel blifvit slagen ur fältet, och Danskarnes venstra kastat sigpå infanteriet, drog detta sig tillbaka mot Lund, då Svenska kavalleriet af båda flyglarnauppställde sig på två linier, för att angripa det Danska.35) De tvenne bataljonerne afDanska infanteriet, som, enligt hvad nyss förut är sagdt, undkommit, retirerade nu bakom
en stenmur; och sedan de båda kavallerilinierne hade träfiat tillsammans åtskilliga gånger,tvingades slutligen Danska kavalleriet att gifva vika och lemna hela sitt artilleri, beståendeaf 50 kanoner, i Svenskarnes händer.33) Som af de många och häftiga anfallen de käm¬pande voro uttröttade, uppstod härefter en stunds hvila, under hvilken man å ömse sidorrustade sig till en sista och afgörande strid.

Carl, som emellertid med sina nio sqvadroner hade förföljt Danskarnes högra flygeltill Stora Harje, återkom nu på Dahlbergs oroande underrättelse, för att uppsöka restenaf sin armé. Danskarne, som märkte att några Svenska trupper voro i antågande, änsköntde ej begrepo deras afsigt, skickade en mindre truppstyrka för att möta dem. När de fingoveta att det var Svenska Konungen, som segrande kom tillbaka, och att deras egen venstraflygel var helt och hållet förstörd, råkade de i stor förvirring; de förändrade genast sin ställ¬ning, gjorde front mot Svenska sqvadronerna och framtågade mot dessa i full slagtordningpå tvenno linier. Carl, som såg lienden rycka an, bragtes ej ur fattningen, ehuru han blotthade en hand full soldater, att sätta emot den öfverlägsna styrkan. Han uppmuntrade medkärnfulla ord sina krigare, och den lilla skaran framstörtade mot fienden i "Jesu namn", iafsigt att segra eller dö, påminnande sig, att de förut med fältropet: "i Guds namn" hadenedgjort fiendens venstra flygel.34) Danskarnes obeslutsamhet lemnade Carl tid att intagaden tcrrain, han ansåg tjenligast, och deras hastiga rörelse hade äfven ingifvit Svenska in¬fanteriet och venstra flygeln den förmodan, att något tilldragit sig i Danskarnes rygg, somoroade dem; de beslöto derföre att i slagtordning följa efter, för att skaffa sig upplysningom förhållandet. Emellertid tågade fienden i god ordning emot Svenskarne, hvilka heltsagta gingo dem till mötes, emedan Carl ej ville öfvergifva den fördelaktiga ställning, hanlyckats intaga; Danskarne deremot marscherade med mera ifver och blefvo genom tvennehöjder nödgade att dela sig och åtskilja sina begge liniert5) Carl begagnade sig genast afdenna rörelse, anföll Danskarne och drcf deras begge linier tillbaka. Svenskarne förföljdedem ända^ till deras infanteri, som hade kringgått de nyssnämnda höjderna. Danskarneshögra flygel kom nu den venstra till hjelp, men blef också tillbakadrifven och bragte infan¬teriet i oordning. Alla nio sqvadronerne af Svenskarnes högra flygel stodo i en linie ochehuru de hade kommit att åtskilja sig något vid fiendens förföljande, höllo de sig likvälenligt Konungens ordres så tält tillsammans som möjligt. Detta nedslog modet på Dan¬skarne, som icke destomindre samlade sig under Generalmajor Merhejms anförande och sökteåter fatta stånd; men de hade lika liten lycka nu, som förra gången, och blefvo så häftigttillbakadrifne, att de spredo förvirring bland infanteriet, som härigenom med sina skott gjor¬de dem sjelfva lika mycken skada som Svenskarne. Desse gjorde halt, för att åter ordna sig.Carl, åtföljd af fem officerare, trängde igenom Danska sqadronerne och skyndade upp påen höjd, för att om möjligt söka upptäcka hvar hans infanteri och resten af kavalleriet be¬fann sig.36) Det sednare hade följt fiendens steg så fort de uttröttade hästarne förmådde.När Carl derföre blef det varse, red han det genast till mötes. Klockan var omkring treeller fyra, då han träflade på sin venstra flygel, och han satte sig straxt i spetsen, för attmed den skynda sina nio qvarlemnade sqvadroner till hjelp. Dessa hade under tiden haftatt bestå en mördande strid: Claes Horn vid Lifregementet var död, Gustaf Oxenstjernafarligt sårad i axeln, Erik Ingvaldsson skjuten; de fleste officerare voro dels dödade delssårade; vid Lifregementets fem sqvadroner återstodo inga andra, än Nils Bjelke, som ficksin häst, Plaisant, skjuten under sig, Ribbing, JVoll, två löjtnanter och en kornett; af dra-banterne funnos icke mer än femtio man qvar; gamla adelsfanan under Drake hade också

33) Major Wellings berättelse om slaget vid Lund; Topografiska Ark. — 34) Relation veritable etexacte etc. etc.; Riksark. — 35) Nils Bjelkes bref, — 36) Relation veritable et exacte etc. etc.
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blifvit mycket gles, men alla officerarne voro dock vid lif. Ett ögonblick hoppades man
på undsättning af Budbergs dragoner, som återvändt till slagtfältet under den hetaste stri¬
den, men de drogo sig tillbaka innan de kommit så nära, att deras skott kunde göra fien¬
den någon skada.37) Danskarne förlorade sin Ofverste Örts, som sårades och blef tillfånga¬
tagen. Svenska ryttarne, som voro utmattade af striden och nedslagne genom förlusten af
sina officerare, började vackla och deras mod sjönk tillika med deras krafter; men de ord¬
nade sig ånyo och ryckte än en gång fram till strid. De hade intagit en höjd och en mur,
som betäckte deras vcnstra flygel, då de fingo se sin Konung komma till deras undsättning
och, i spetsen för tvenne sqvadroner, anfalla två Danska, som sträckte emot honom; 38)
General Jlschebcrg anlände tillika i spetsen för några ryttare; venstra flygeln samt Branhojfs
regemente skyndade äfven fram, och infanteriet följde allt livad det kunde. Då stannade
de nio sqvadronerne, för att gifva Cakl tid att avancera och komma dem till hjelp. När
Danskarne sågo detta, råkade de i sådan oordning, att de ej visste hvart de skulle vända
sig. Svenskarne begagnade sig af denna oreda och angrepo med hela sin venstra flygel
fienden i flanken. Danska kavalleriet bragtes härigenom i så stor förvirring, att det spridde
sig i en hastig och vild flykt, lemnande infanteriet i sticket. Nils Bjelkes kompani och en
af Branhojfs sqvadroner, som ej förföljde de flyende Danskarne, höggo in på de Holländ¬
ske matroserne och skulle i grund hafva nedgjort desse, om ej Fältmarskalken Helmfeldt
derförinnan anländt och befallt att man skulle gifva pardon; 1500 man, såväl matroser som
fotfolk, blefvo då gjorda till fångar.39)

Tre eller fyrahundra man af Danska infanteriet hade redan förut i god ordning dragit
sig tillbaka och fattat stånd vid Walkärra kyrka, der det fanns ett trångt pass, som man
måste genomgå, innan man kunde komma till Stora Harje, och dit äfven de nu på flykten
drifne Danskarne hastade att söka sin räddning. Svenska kavalleriet, som satte efter dem
allt hvad deras utmattade hästar förmådde, blef af nämnde infanteriafdelning mottaget med
ett så mördande kulregn, att det måste stanna. Danska kavalleriet hann under tiden kom¬
ma igenom passet och fick sålunda försprång. Svenskarne beslöto derföre att taga en an¬
nan väg, för att genskjuta det; men då de just för detta ändamål satt sig i marsch och
voro nära att uppnå sin afsigt, öfverraskade skymningen dem. Återstoden af Danska kaval¬
leriet, ungefär 2500 ryttare och de förut omtalte tre eller fyrahundra man fotfolk, hviika
voro de ende af Danska infanteriet, som ännu funnos qvar, satte då eld på Walkärra och
räddade sig på vägen till Landskrona.4 °) Svenskarne togo då en omväg kring en stenmur
och marscherade i slutna led, för att förfölja den flyende fienden; men Carl, som fruktade
alt under det tilltagande mörkret blottställa sitt utmattade folk för någon ny fara, lät dock
slutligen hela krigshären göra halt och fienden obehindradt fullfölja sin reträtt. Svenska hä¬
ren återvände derpå~ till Lund Och lägrade sig öfver natten på valplatsen. Följande dag
sjöngs Te Deu/n och hölls tacksägelse för den vunna segern.41)

I detta märkvärdiga slag, som började vid solens uppgång och fortsattes ända tills nat¬
ten inbröt, och der de flesta Svenska trupperna sammandrabbade fjorton, de öfriga utta
gånger med fienden, „stupade på Svénskarncs sida Generallöjtnant Galle, Ofverste Borckhu-
sen, Lars Mörner, Ofverste Siegroth, Ofverste Lodh, Kapten Stormhatt, Kapten Wrangel
m. fl. af det lägre befälet. Ofverste Budberg saknades äfven, utan att man visste om han
var död eller fången. Sårade voro Generallöjtnant Fersen, Grefve Wittenberg, Ofverste
Christopher GyIlenstjerna, Ofverste Per Hjerta, Ofverste Gynterberg, Ofverste Lichlon,
Ofverste Bollshusen, Ofverste Branhojf, Grefve Gustaf Oxenstjerna, Ofverste Börstell, Of¬
verste Kruse, Ofverste Örnklo, Ofverste Mellin, Kapten Behbinder, Löjtnant Palmqvist m. fl.
9 standarer och 12 fanor förlorades.4'2) Carl, som med utomordentligt mod kämpade hela
dagen i spetsen för sina trogna och tappra soldater, sväfvade ett par gånger i stor fara: en

37) Nils Bjelkes bref. — 38) Major Wellings berättelse. — 39) Nils Bjelkes bref — 40) Handlingar
rörande slaget vid Lund; Riksark. — 41) Relation veritable et exaete etc. etc.; Riksark. — 42) Nils
Bjelkes bref.
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gång i spetsen för en sqvadron, en annan gång då han trängde igenom hela fiendtliga hä¬
ren, och sist om aftonen, då han i mörkret råkade in bland fiendens ryttare, af hvilka fjor¬
ton kommo honom så nära, att de stötte efter honom med sina värjor, då Ribbing i råttanlid med sina ryttare kom konungen till hjelp och nedhögg fienden.43) Ilanskarne förlorade
Generallöjtnant Arensdorff, Grefve Holck och Ofverste Bibau, hvilka dödades. Ofverstarne
Örtz samt Sehestedt blefvo sårade och gjorda till fångar. Utom dessa tillfångatogos 4 Of-
verstelöjtnanter, 3 Majorer, 27 Ryttmästare och Regementsqvartermästare, 42 löjtnanter, 41
fändrikar och kornetter, 6 adjutanter samt 17 eller 1800 officerare och gemene man. Hela
deras artilleri af 50 kanoner jemte 19 standarer och 40 fanor föllo i Svenskarnes händer,
och på båda sidor lågo tillsammans mellan 8 och 9000 döda på slagtfältet.44)

43) Nils Bjelkes bref. — 44) Handlingar rörande slaget vid Lund; Riksark.

Svenska regementernas namn och ställning.
Högra flygeln.

Första linicn, kommenderad af Generallöjtnant Fersen.
1) Budbergs dragoner.
2) Konungens drabanter.
3) Lifregementet, kommenderadt af Ofverste Nils Bjelke.
4) Ofverste Branhoffs regemente.

Andra linieiij kommenderad af Generalmajor Wittenberg.
1) Ofverste Posts dragoner.
2) Adelsfanan under Ofverste Drake.
3) Ofverste Gynterbergs regemente.
4) Ofverste Ramsvärds dito.
5) Ofverstelöjtnant Rhenskölds dito.

Infanteriet•
Första linieii; kommenderad af Generallöjtnant Schultz.

1) Lifgardet, kommenderadt af Ofverste Christopher Gyllenstjerna.
2) Weslgöta regemente, kommenderadt af Ofverste Börstell.
3) Dalkarlarne, kommenderade af Ofverste Kruse.
4) Westgöta regemente, kommenderadt af Ofverstelöjtnant Lars Märner.
5) Helsinge regemente, kommenderadt af Ofverstelöjtnant Ascheberg.
6) Nerikes regemente, kommenderadt af Ofverstelöjtnant Tomson.
7) Westerbönens regemente, kommenderadt af Ofverstelöjtnant Ribbing.

Andra linien, kommenderad af Generalmajor Mortaigne.
1) Budbergs dragoner, kommenderade af Öfverste Wagner.
2) Ofverste Otto Wellings kavalleri.
3) Borckhusens dragoner, kommenderade af Ofverstelöjtnant Löchert.
4) Jemtlänningar, kommenderade af Ofverste Örnklo.
5) Ofverste Budbergs dragoner.
6) Wellings regemente, kommenderadt af Ofverstelöjtnant von der Pahlen.
7) Ofverste Chronhjorls regemente.
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Venstra flygeln•
Första linicn, kommenderad af Generallöjtnant Galle.

1) Smålänningar, kommenderade af Generallöjtnant Haijdom.
2) Öfverste Mellins Finska regemente.
3) JVeslgölar, kommenderade af Per Hjerta.
4) Öfverste Borckhusens dragoner.

Andra linicn, kommenderad af Generalmajor Schönleben.
1) Öfverste Lichtons regemente.
2) General Aschebergs, kalladt Enkedroltningens Lifregemente.
3) Öfverste Borckhusejis dragoner.

Tillsammans
34 sqvadroner rytteri; 11 sqvadroner dragoner; 10 bataljoner fotfolk.

\

Danska regcmentcrnas namn och ställning.
Högra flygeln•

Första linicn, kommenderad af Generallöjtnant Arensdorff.
1) Dragoner, kommenderade af Öfverste Örts.
2) Drabanterne.
3) Gardet.
4) Öfverste Levelsaus regemente.
5) Grefve Holcks dito.
6) General Baudits' dito.
7) Generalmajor Duncams dito.
8) Generallöjtnant Arensdorffs dito.

Andra linien, kommenderad af General Sandberg.
1) Öfverste Levelsaus regemente.
2) Grefve Holcks dito.
3) General Baudils' dito.
4) Generalmajor Duncams dito.
5) Generallöjtnant Arensdorffs dito.

Infanteriet*
(Kommenderadt af Generalmajor Schack.)

Första linicn. Andra linien.

1) Konungens Lifregemente. 1) Hertigens af Holstein regemente.
2) Prins Georgs regemente. 2) Öfverste Zilsenaus dito.
3) Furstens af Croy dito. 3) Holländske matroser.
4) Öfverste Stuarts dito. 4) Öfverste Lütkens regemente.
5) General fVegcrs dito.
6) Drottningens Lifregemente.
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Venstra flygeln (kommenderad af General Arensdorff1)
Första linien. Andra linien.

1) Generalmajor Sandbergs regemente.
2) öfverste Kruses dito.
3) Öfverste Reventlous dito.
4) Öfverste Bilaus dito.
5) Öfverste Sehestedts dito.
6) General Arensdorffs dito.
7) Brockenhusens dragoner.

1) Generalmajor Sandbergs regemente.
2) Öfverste Kruses dito.
3) Öfverste Bilaus dito.
4) Generalmajor Bantzaus dito.
5) Öfverste Sehestedts dito.
6) General Arensdorffs dito.

Tillsammans
38 sqvadroner rytteri $ 6 sqvadroner dragoner; 17 bataljoner fotfolk.

Förklaring öfver tecknen och siffrorna på Plankartan.
Svenska Arméen.

Första linien.
Högra flygeln. é- 2; Budbergs dragoner.

3N. 1. Konungens drabanter.
N. 2. 1. 2. 3. 4. 5. Lifregementet under Nils Bjelke.
N. 3. 1. 2. 3. 4. Branhoffs regemente.

Mnfanteriet.... A. 1. 2. 3. Lifgardet under Gyllcnstjerna.
ß. 1. Westgöta regemente under Börstell.
C. 1. Dalkarlarne under Kruse.
D. 1. Westgöta regemente under Lars Mörner.
E. 1. Helsinge regemente under Ascheberg.
F. 1. Nerikes regemente under Tomson.
G. 1. Westerbönens regemente under Ribbing.

lenstea flygeln. N. 4. 1. Smålänningar under Haydom.
N. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Mellins regemente.
N. 6. 1. 2. 3. 4. Westgötar under Per Hjerta.
2f.. 1. 2. Borckhusens dragoner.

Andra linien.
Högra flygeln. (£. 1. Posts dragoner.

N. 7. i. 2. Adelsfanan under Drake.
N. 8. 1. 2. Gynterbergs regemente.
N. 9. 1. Ramsvärds dito.
N. 10. 1. Rhenskölds dito.

Mnfanteriet. . * . &. 1. Budbergs dragoner.
N. 11. 1. Otto Wellings kavalleri.
£. 3. Borckhusens dragoner under Löchert.
H. 1. Ornklos Jemtlänningar.
<$. 4. Budbergs dragoner.

3N. 11. 2. Wellings kavalleri under von der Pahlen.
Z. 1. 2. Chronhjorls regemente.



( 14 )
Venstra flygeln. N. 12. i. 2. 3. 4. Lichtons regemente.

N. 13. 1.2. General Aschebergs, kalladt Enkedrottningens Lifteg: te.
2f.. 3. Borckhusens dragoner.

Danska Arméen.

Första liiiicn.
Högra flygeln.

infanteriet

Högra flygeln.

infanteriet

h• i- 2. 3. Örte dragoner.
N. 1. 1. 2. J)rabanlerne.
N. 2. i. 2. Gardet.
N. 3. 1. Levetzaus regemente.
N. 4. l. 2. Holcks dito.
N. 5. 1. Bauditz' dito.
N. 6. 1. Duncams dito.
N. 7. 1. Generallöjtnant Arensdorffs dito.
I. 1. 2. Konungens Lifregemente.
K. l. 2. Prins Georgs regemente.
L. 1. Furstens af Croy dito.
M. 1. Stuarts dito.
N. l. 2. IVegers dito.
0. 1. 2. Drottningens Lifregemente.
N. 8. 1. 2. Sandbergs regemente.
N. 9. 1. Kruses dito.
N. 10. 1. 2. 3 Reventlaus dito.
N. 11. 1. 2. Bilaus dito.
N. 12. 1. Sehestedts dito.
N. 13. 1. General Arensdorffs dito.
o*, i. 2. 3. Brockejiliusens dragoner.

Andra linien.
N. 3. 1. 2. Levetzaus regemente.
N. 4. 3. Holcks dito.
N. 5. 2. 3. Bauditz' dito.
N. 6. 2. 3. Duncams dito.
N. 7. 2. 3. Generallöjtnant Arensdorffs dito.
P. 1. Hertigens af Holstein regemente
Q. 1. Zizenaus dito.
R. 1. Holländska matroser.
S. l. dito dito.
T. 1. dito dito.
U. 1. dito dito.
W. 1. Lütkens regemente.
N. 8. 3. Sandbergs regemente.
N. 9. 2. Kruses dito.
N. 11 3 Bilaus dito.
N. 14 . 1 . 2. Rantzaus dito.
N. 12 2 3. Sehestedts dito.
N. 13. 2 3. General Arensdorffs dito.
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1. Konungens af Sverige hufvudqvarter, hvarest ock Franska Ambassadören Feuquiere,Riksrådet Gyllenstjema och Fältmarskalken Helmfeldt voro.
2. General Aschebergs, Generallöjtnant Galles och Generalmajor Schönlebens qvarter.
3. Generallöjtnant Schullz's, Generalmajor Mortaignes och Grefve Wittenbergs qvarter.
4. Generallöjtnant von Fersens qvarter.
5. Svenska arméens läger.
6. Svenskt batteri.
7. Konungens af Danmark qvarter.
S. Några Danske Generalers qvarter.
9. Danske Generalmaj. Sandbergs qvarter, hvarpå Svenskarnc sköto eld med glödande kulor.

10. Konungens af Danmark sednare tagne qvarter, för att undvika ett lika öde.
11. Tvenne batterier, livarifrån Danskarne besköto Lilla Harje.
12. Danska arméens läger.
13. Generalmajor Merhejrn vill med några officerare och ryttare recognoscera den frusna ån.
14. Ofverstelöjtnant Aseheberg låter från Örlofta gård skjuta larmskott.
15. General Aseheberg kommer till ån, hindrar Danskarnes uppsåt och drifver dem tillbaka.
10. Svenska arméens marsch öfver Lydde-ån.
17. Svenska arméens marsch sedan den passerat isen.
18. Svenska arméens slagtordning vid slagets början (här har den, för tydlighetens skull.

större plats än i sjelfva verket var).
19. Danska arméens marsch, när den genom sina förposter vid Stängby fått underrättelse

om Svenskarnes tåg.
20. Danska arméens slagtordning.
21. De Svenska förtrupperna.
22. De Danska förtrupperna.
23. Den Svenska högra flygeln får öfverhanden.
24. Den Danska venstra flygeln blifver tillbakadrifven.
25. Konungen af Sverige förföljer med sin högra Danskarnes venstra flygel första gangen.
26. Andra gangen.
27. Tredje gängen.
28. Fjerde gängen.
29. Femte gängen.
30. Konungen af Sverige skickar några sqvadroner tillbaka, för att undsätta venstra flygeln.
31. Konungen af Danmark söker att förmå sin flyende venstra flygel att fatta stånd i:sta gängen.
32. Andra gängen.
33- Tredje gängen.
34- Fjerde gängen.
35. Femte gängen, då den blef drifven öfver isen.
36. Resten af Danska venstra flygeln, jemte Könungen och Prins Georg, flyr åt Landskrona.
37. Danskarnes bagage retirerar åt Käflinge bro
9Ü i

39 1 °C^ ^venskarne anhållet.
40. Svenskarnes venstra flygel drifves tillbaka.
41. Sedan Ofverste Chr. Gyllenstjema. med Lifgardet särdeles utmärkt sig och på det kraf¬

tigaste stått emot Danska infanteriet, som bestod af sjutton bataljoner, blifver detta
sednare, på fem bataljoner när, öfverändakastadt af tre Svenska sqvadroner, nemligen
Otto Wellings, Ofverstelöjtnant von der Dahlens och Ofverstelöjtnant Axel Khen-
skö/ds, hvilken sistnämnde understödde Ofverstelöjtnant Grefve Gustaf Douglas' ba¬
taljoner af lifgardet.

42. Sedan Generallöjtnant Galle hade stupat, bragtes Svenskarnes venstra flygel åter i ord¬
ning, under Generalmajor Schönlebens anförande, och förmåddes på Ofverste Otto
Wellings inrådan att marschera på tvenné kolonner och formera en ny slagtlinie.



( 16 )
43. Svenska infanteriet sluter sig till venstra flygeln.
44. Svenskarnes nya slagtlinie. (Här är den, för tydlighetens skull, något utdragen från

den plats, den i verkligheten innehade, neral. från väderqvarnen, mellan Betingevägen
och Galgeberget.

45. Danska högra flygeln ser Svenskarnes rörelse och skyndar sig också att formera en ny
slagtlinie.

46. Resten af Danska infanteriet förenar sig med högra flygeln.
47. Danskarnes formerade nya slagtlinie.
48. Svenskarnes högra flygel drifves tillbaka.
49. Danskarnes högra flygel bringas i oordning.
50. Svenska infanteriet nedslår tre bataljoner af Danska infanteriet, så att blott tvenne

undkommo.
51. Sedan Svenska högra flygeln hade blifvit tillbakadrifven och Danskarnes venstra angri¬

pit Svenska infanteriet, retirerar det till staden Lund.
52. Svenska kavalleriet af beggc flyglarne uppställer sig på tvenne linier för att angripa

det Danska.
53. Danska kavalleriet uppställer sig mot det Svenska.
54. De tvenne undankomna Danska bataljonerna retirera då bakom en stenmur.
55. De Danske, som åtskilliga gånger träffat tillsammans med Svenskarne, draga sig till¬

baka och lemna hela sitt artilleri af femtio kanoner i Svenskarnes händer.
56. Konungen af Sverige kommer med en del af sin högra flygel tillbaka och träffar

tvenne gånger tillsammans med
57. De Danske, som dragit sig undan från Lund.
58. Svenska kavalleriet skyndar sig fram, då det hör striden börja.
59. Konungen af Sverige tränger igenom Danskarnes sqvadroner till de sina.
60. Danskarne anfallas ånyo af Svenska Konungen.
61. Konungen af Sverige kommenderar sjelf tvenne sqvadroner mot
62. Tvenne framryckande Danska sqvadroner.
63. Svenska infanteriet begifver sig också i striden.
64. Efter ett envist fäktande, retirera Danskarne, gynnade af mörkret, genom IValkårra

by, tändande eld derpå och undkomma.
65. Konungen af Sverige går omkring en lång stenmur, för att bättre kunna anfalla de

flyende Danskarne.
66. Resten af Danskarnes högra flygel räddar sig under mörkret på vägen till Landskrona.

stockholm. hörbergska boktryckeriet, 1854.
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