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Dette er historien om et af de største nederlag i den danske hærs historie, men også historien 
om dens største sejr, hvor den svenske hærchef Magnus Stenbock og hans hær på 12.000 mand 
måtte gå i dansk krigsfangenskab. 
 
I marts 1710 led den danske hær et stort nederlag til den svenske ved Helsingborg, da man havde 
prøvet at generobre Skåne. I stedet vendte man opmærksomheden mod de omfattende svenske 
besiddelser i Nordtyskland. Først skulle hæren dog genopbygges efter nederlaget, og udbruddet af 
pesten på Sjælland gjorde ikke arbejdet lettere. I sommeren 1711 var man atter klar, og de 
følgende år førte Danmark krig i Nordtyskland. 
 
Fra Sverige sendte man en undsætningshær under ledelse af sejrherren fra Helsingborg, Magnus 
Stenbock. Igen skulle han vise sine evner som hærfører, idet han slog den danske hær endnu en 
gang i Slaget ved Gadebusch i december 1712. Men herefter var hans held også brugt op. 
 
Sammen med allierede russiske og sachsiske hærstyrker fik den danske hær drevet Stenbock og 
hans hær ud på Ejderstedt-halvøen i Slesvig. Herfra kunne de ikke slippe væk, og da forsyningerne 
begyndte at slippe op, slog de alle deres heste ihjel, inden de overgav sig. Dette var den danske 
hærs største triumf. 
 
Danmarks onde ånd, Magnus Stenbock, og hele den svenske felthær på omkring 12.000 mand, 
måtte gå i dansk krigsfangenskab. Stenbock selv endte i Kastellet, hvor han nedbrudt på sjæl og 
legeme døde i 1717.  
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