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SNAPPHANE PÅ 1520-TALET 
AV 

O. K Ä L L S T R ö M 

B
etydelsen av ordet »snapphanar» synes hittills av svensk 
språkforskning ha varit ganska klart begränsad till att 
avse partisanskarorna som mer eller mindre organiserade 
deltogo i de krigiska företagen mellan danskar och svenskar 

1644, 1657 och 1675—79, huvudsakligen i norra Skåne och södra 
Småland. 

Att detta alltså inte blott är en populär uppfattning utan att den 
verkligen också stödjes av den historiska forskningen, kan man lätt 
övertyga sig om genom att slå upp ordet, dels i E. Hellquists »Svensk 
etymologisk ordbok (s. 807—08), dels i »Nordisk familjebok», (3 
uppl., bd 17, spalt 1374—75) och »Svensk uppslagsbok» (bd 25, spalt 
434—36). Artiklarna i de båda sistnämnda verken — vilka i mångt 
ooh mycket bygga på Per Sörensson, Friskyttarna (snapphanarna) 
under skånska kriget (1676—79), Karolinska förbundets årsbok 1916 
— äro signerade av docenterna Sten Bonnesen (1932) resp. Ingvar 
Andersson (1935), namn som borga för, att artiklarna voro å jour 
med forskningens resultat. 

Hellquists språkliga härledning av ordet är tvådelad. Medeltids
tyskans Schnapphahn betydde friskytt, stråtrövare. När danskan lå
nade in det, blev det även okvädinsord, t. ex. »du gamle Snaphane».1 

Men samtidigt påpekar Hellquist, att såväl äldre tyska som äldre 
danska hado ordet i betydelsen bössa (eller bösslås; överintendenten 
frih. Rudolf Cederström har välvilligt påpekat att snapplås var be
nämning på prototypen för flintlåskonstruktionen, med synonymer 
i andra språk). Är ordet äldst i sin förstnämnda betydelse, friskytt, 

1 Om härledningen till tyskt skällsord Schnapphäbne = sådana som stjäla 
tuppar, se S e i t z, Partisaner i svensk historia, Sv. Dagbladet 18/4 1944. 
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bör (enl. Hellquist) bössbenämningen vara sekundär ocli tänkas som 
en förkortning av »Schnapphahnenrohr», d. v. s. »snapphanegevär». 
Man kan emellertid också tänka sig att ordet ursprungligen betydde 
ett visst slags bössa »och att senare denna benämning överflyttats på 
dem, som använde detta vapen» (Hellquist). 

»Snapphanar kallades dylika friskyttar r e d a n under Gustaf 
Horns krig i Skåne 1644—45» säger Ingvar Andersson, och Hellquist 
har samma årtal som sitt första. Sedan namnes »Göingehövdingens», 
Svend Poulsens, värvning av en irreguljär dragonskara 1657. Göingc-
befolkningen var sedan gammalt »känd för framstående bössmide 
och krigsduglighet». Denna partisanrörelse nådde enl. Andersson sin 
höjdpunkt 1659, även om den traditionella benämningen snapphanar 
huvudsakligen knutits till friskyttarna i Skäne och Blekinge under 
kriget 1675—79. Efter detta år synes rörelsen ha förlorat sitt patrio
tiska drag, och Bonnesen betecknar (efter Sörensson) de snapphanar 
som efter 1680 grasserado i dessa trakter som rena rövare. 

De citerade författarna synas emellertid vara fullt ense om, att 
ordets första förekomst här i landet bör sättas till tidpunkten för 
dessa partisanstyrkors uppträdande. Jag har emellertid anträffat 
ordet i text frän år 1527, och därtill i sådant sammanhang att det 
synes vara av ett visst kulturhistoriskt intresse att ägna det en kort 
undersökning. 

I räntekammarboken 1527 (Kammararkivet) börjar på s. 226 rä
kenskap angående smeder. Sidorna 226—231 bära samtliga likaly-
dande sidtitlar: »Smedher Aär etc. xxvii». Så kommer räkenskapens 
rubrik skriven med en kraftigare stil, som jag här markerar med 
spärrning: 
s. 226: H a n s K l e n s m e d h . 
s. 227: H e n r i c k K l e n s m e d h . G r e g h e r s K l e n s m e d h . 
s. 228: H a n s H a (m) m a r s m e d h . 
s. 229: S n a p h a n e . Därefter lyder räkenskapstexten: »It(em) 

Hans snaphane tisdagen efter Egidii på rckenskap» . . . etc. 
H a n s H a (m) m a r s m e d h u n g e . 

s. 230: H a n s A n c k a r s m e d h . 
s. 231: ingen rubrik. 
s. 232 är blank, och på s. 233 börjar »Plåthaslaghara». 

Denne Hans Snaphane är tydligen varken partisan eller stråtrö
vare. Han namnes samman med fredliga smeder och är väl själv en 
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sådan. I 1532 års räntekammarbok namnes han igen, för vapen-
smide, likaså 1538 (jfr Meyerson, Vapenindustrierna i Arboga, 
Stockholm 1939, s. 40). Ur Stockholms Skottebok har Svenska Aka
demiens Ordboks arkiv antecknat »It(em) hans snaphanj for en nykil 
till skrynit» (16/6 1539, s. 17), och ur samma källa har SAOarkiv 
hämtat »It(em) Hans Snaphane for skotten (kanonen, -erna?) ha(n) 
hade Beslagitt til stadzens behoff på Rekenskap...» (18/3 1543, s. 
201). Detta är ju intyg om smidesarbete. Hans Snaphanes fullstän
diga namn namnes ytterligare en gång i samma källa (24/8 1543, 
s. 211; efter SAOarkiv). Då ytterligare några källor nämna en Snap
hane utan förnamn, vid samma tid, torde man våga gissa på att det 
är Hans. Ur Varuhus och handling från Stockholms slott 1539, 
s. 75 a—b, har SAOarkiv hämtat ett par notiser om att Snaphane 
gjorde smidesarbete för kungens och prinsarnas sängar, och i Räken
skaper för Gripsholms slott 1539, s. 15 namnes »vtg(ivi)t (till) Snap-
hanen I arbet(e)s lön fför 2 Stocksåger han giorde tinar på» (han 
gjorde taggar på två stocksågar?). 

Förmodligen är det samme man som kungen 1541 vill giva en fri 
och kristelig lejd troligen för färd till danskt område (?) genom Väs
tergötland (Gustaf I:s registr. 13 s. 274; efter SAOarkiv), ty efter 
detta synes namnet icke uppträda förrän 28/9 1548 (Tull och accis. 
6. Räkenskaper. Stockholm; efter SAOarkiv) och då avseende en an
nan person, borgaren och husägaren i »Telge» (Södertälje) Lasse 
Snaphane. 

Att svenskt språkbruk varit förtroget med ordet snapphane även 
i andra betydelser, torde vara av intresse att veta. När Gustav Vasa 
skriver till hertig Johan i Reval 1558 (Gustaf I:s registr. 28 s. 469; 
efter SAOarkiv) »Käre sonn, the reffvolske snaphaner, som Claes 
Christierszonn haffver skickett till t ig . . .» , så har man anledning 
förmoda — säker kan man inte vara, ty brevstället ger tyvärr ingen 
ledtråd — att det just är fråga om sådana bössor (eller tidiga flint
lås), som inledningsvis nämndes (enl. medd. av fil. dr Torsten I.enk 
kommo snapplåsen i bruk i Sverige just vid denna tid, århundra
dets mitt). t ! I j . iJ 

År 1548 använder kungen (Gustaf I:s registr. 19 s. 177; enl. på
pekande av SAOarkiv) följande omdöme om skeppet Gripen: »samme 
Skipp är en smock snaphane». Det är i ett långt brev till ståthållaren 
Botvid Larsson i Stockholm, däri kungen ingående diskuterar navi-
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geringsfrågor i östgötska skärgården. Omdömet snapphane om skep
pet synes mig där närmast tyda på att kungen anser dess manöverför
måga god ooh att skutan har möjlighet att taga sig fram i olika 
slags vindar. 

Slutligen bör påpekas även en annan notis så tidig som 1527, näm
ligen från Olaus Magnus, i Handlingar rörande Skandinaviens histo
ria 1, s. 7 (SAOarkiv; därifrån cit. även av Meyerson-Malmborg, 
Stockholms bössmakare, Stockholm 1936, s. 10; vänligen påpekat av 
fil. dr Torsten Lenk). Olaus Magnus beskriver där hur han på väg 
mellan Hamburg och Antwerpen mött risken att ofredas av snapp
hanar. Men då denna notis ju avser kända utländska förhållanden, 
ordet i dess medeltida betydelse av stråtrövare, ger den oss intet nytt 
avseende svenskt språkbruk eller svensk kulturhistoria. 

Som synes når man inte fram till något entydigt resultat vid under
sökningen av detta ord, och av nyhetsvärde för det svenska kultur
området äro väl därför endast att framhålla dels de samlade noti
serna om personen Hans Snapphane (som tidigare icke påvisats på 
1520-talet), dels Gustav Vasas fyndiga karakteristik av sitt älskade 
skepp Gripen. Individen Hans Snapphane var alltså med all sanno
likhet en duktig klensmed, som under en tidrymd av mer än tjugo 
år synes upprepade gånger ha använts i kungens tjänst, och när han 
får fri lejd för resa genom Västergötland, skullo man kunna våga 
gissa att han beger sig tillbaka till sin hemtrakt som torde ha varit 
den kända smedbygden Göinge i norra Skåne, den senare snapphane-
rörelsens hemvist (även andra omständigheter skulle kunna åbero
pas som i viss mån stödja denna konjektur, men de få förbigås av 
utrymmesskäl). Benämningen på Gripen torde väl sannolikt hänföra 
sig till den allmänt vedertagna ordtypen friskytt, strätrövare, och kan 
möjligen anses visa, att kung Gustavs bekantskap med tyskt språk
bruk, i motsats till vad man ibland ansett om hans språkkunskaper, 
var så pass stor att den gav honom möjlighet till en ordlek: han lik
nade sitt välseglande skepp vid den smidigt smygande snapphanen. 
Eller också står en annan tolkningsmöjlighet (ill buds: kan nian inte 
tänka sig att man exempelvis på vitaliebrödornas piratskepp på sin tid 
kunde ha använt benämningen snapphanar och att kungen anspelade 
på dessas manöverförmåga, då han talade om sitt eget handelsskepps 
fredliga färd? 
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SUMMARY 
O. KÄLLSTRÖM: »Snapphane» in the 1520's. 

It is now possible to prove that tho charaderistic surname >Snapphane» 
was met with as' early as ia the 1520's in the Royal Chancery accounts. 

The word has a special Swedish connotation of cultural-historical interest, 
which diverges from its medieval Continental meaning, »Freischutz, high-
wayman», and also from its meaning »gun-lock» (or person armed with a 
gun with a spring-lock), for almost without exception the Swedish word 
was accepted earlier as the designation ot the partisans who (on the Danish 
side) took part in (he Danish-Swedish wars of 1644, 1657 and 1675—79. 

Th© name Hans Snaphane, now proved from the year 1527, refers to a 
manifestly poaceful smith (gun-smith?) working in the service of King 
Gustavus Vasa up to 1541. Owing to the fact that in lhe latter year he was 
granted a safe-conduct for a journey (hoinoward journey?) to Danish lerri
tory through Västergötland, tho present author has — among other conclu-
sions — conjectiired that Hans Snaphane originally came from just the 
börder distrids which wero famed for their weaponforging, and which, about 
100 years låter, wero to provide the bitter Danish-Swedish horder wars with 
the renowned partisans — the >Snapphanes>. 


