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Ännu 350 år efter att de forna danska landskapen Skåne, Blekinge, Halland, 
Bohuslän, Härjedalen och Jämtland blev svenska väcker ordet «snapphane» 
starka känslor. I den äldre, nationella historieskrivningen - och undervis
ningen - framställdes de svenska erövrings- och försvarskrigen ur en positiv 
nationell synvinkel. De skånska friskyttarna betraktades då närmast som 
landsförrädare. I spåren efter 1960- och 1970-talets uppgörelser med den 
äldre historieskrivningen kom frågan om erövringen av Skåne, Blekinge och 
Halland att i det närmaste förbigås i undervisningen. Också friskyttarna 
hänvisades till tystnaden. Som ett resultat av detta förefaller hela frågan att 
ha lämnats öppen för olika lokalpatriotiska berättelser med starkt heroise- 
rande drag. Paradoxalt nog är det den äldre nationella historiesynen som re
produceras i sådana berättelser, men med omvända politiska förtecken och 
en uttalad offeridentitet som kunnat fyllas med ständigt nya betydelser. Ett 
komplicerat historiskt skeende förenklas, omtolkas och politiseras av både 
lokalpatrioter och deras meningsmotståndare. Framställningen tycks ha 
stelnat till ett förbittrat skyttegravskrig.

Det är en gammal sanning att varje tid skriver sin egen historia och att 
äldre ståndpunkter måste omprövas med viss regelbundenhet. Friskyttarna 
under Skånska kriget har dock omgivits av en omfattande mytbildning som 
varit förvånansvärt oföränderlig. Det har funnits få ansatser att försöka pla
cera in de skånska friskyttarna i vidare kronologiska och sociala samman
hang. I litteraturen har man en smula summariskt pekat på att den äldre 
gränsbygden mellan Danmark och Sverige utgjordes av skogsbygder, var 
fattigt och överbefolkat. I detta ryms en urgammal värdering av att icke 
åkerbrukande samhällen per definition måste vara utblottade. Det är nämli
gen historien om åkerbruket som är mänsklighetens så kallade stora berät
telse och som utgjort måttstock. Några närmare undersökningar av närings
fång och strategier i skogsbygden presenteras sällan i samband med friskyt
tarna.

Med en smula förenkling utgör strategier för näringsfånget ett grundläg
gande element för den sociala organisationen, det vill säga hur man väljer att 
bo, betrakta sig själva och andra liksom vad som anses vara värdefullt eller 
inte. Att försöka teckna en bild av dessa faktorer ger oss också en möjlighet
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att betrakta de nordskånska våldsutbrotten under 1600-talet ur lite nya syn
vinklar.

I renodlade militärhistoriska framställningar finns vanligtvis givna aktö
rer (militära enheter av varierande storlek) och det övergripande händelse
förloppet är känt (ett slag, ett fälttåg osv.). Berättelsestrukturen består då 
som regel av en beskrivning, problematisering och ett ifrågasättande av hän
delseförloppet. I allmänhet finns det inget större behov av att gräva ner sig i 
sociala bakgrunder, möjliga orsakskedjor och liknande. En beskrivning av 
det nordskånska gerillakriget på 1670-talet blir med ett slags inbyggd nöd
vändighet däremot något annat. Det finns ingen officiell historia, inga syste
matiska redogörelser över operationerna och till och med aktörerna själva 
är undflyende. Vilka var de och vilka var deras bevekelsegrunder att frivil
ligt uppsöka kriget?

I samband med ett omfattande arkeologiskt projekt, som föranleddes av 
utbyggnaden av väg E4, som likt ett snitt drar tvärs igenom Norra Åsbo hä
rad, skapades en mängd ny kunskap om områdets förhistoriska och histo
riska tid. Det nya kunskapsläget pekade i riktning mot en åtskilligt mer 
komplex historia än vad som tidigare varit känt. Mycket av denna föreföll 
att stå i motsättning till berättelserna om friskyttarna. Friskytten - «snapp- 
hanen» - var en historisk parentes som dels hade en bakgrund relaterad till 
landskapet och relationen till den danska kronan, dels var resultatet av en 
specifik historisk och ekonomisk omständighet.

Vi gör i det följande inga anspråk på att presentera en fullständig bild av 
konflikterna eller deras förlopp, därtill är vårt geografiska undersöknings
område för snävt. Däremot är förhoppningen att utifrån det nya kunskaps
läge som skapats kunna bygga en grund för vidare studier av den här delen 
av vår historia.

Vi vill också framföra våra tack till alla hjälpsamma på Landsarkivet i 
Lund, Riksarkivet, Krigsarkivet och Armémuseum i Stockholm, Statens Ar
kiver och Statens forsvarshistoriske museum i Köpenhamn, Kulturen i Lund, 
Lunds universitets historiska museum, Smålands museum i Växjö, Inger, Alf 
och Henrik på Hovdala slott. Tack till Carola Henriksson för hjälp med ål
derdomlig tyska.

Boken hade heller inte varit möjlig utan diskussioner med, synpunkter 
och stöd från Per Lagerås, Mats Anglert, Bo Strömberg, Annika Knarrström 
& Héléne Borna-Ahlkvist på Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeo
logiska undersökningar, UV Syd i Lund. Ett synnerligen stort tack till Stefan 
Persson och Marco Smedberg vilka tog sig tid att sakgranska texten och 
därmed både gallrade bort de värsta missförstånden och bidrog med sina 
stora kunskaper. Eventuellt kvarvarande missar är naturligtvis våra egna.

April 2008
(350 år efter Roskildefreden)
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Figur 1. Snapphanekniv. Foto: Bengt Almgren.

I en monter på Lunds universitets historiska museum ligger en lång oansen
lig kniv. Skaftet är grovt tillskuret och den enkla baljan är gjord av flätad 
sälg, vide eller pil. På en gulnad etikett står skrivet i bleknat bläck: «Snapp
hanekniv».

Vanligtvis är tillförlitligheten i sådana bestämningar ganska låg. Men i 
detta fall ingår kniven i lundaprofessorn Kilian Stobæus kuriosakabinett, det 
så kallade «Museum Stobæanum» som donerades till universitetet redan 
1735. Samlingen byggdes upp i början av 1700-talet, alltså bara några de
cennier efter fredsfördraget mellan Sverige och Danmark 1679. Föremål med 
anknytning till Skånska kriget 1675-1679 kan mycket väl ha skänkts av el
ler anskaffats från personer som själva varit med. Det är alltså troligt att det 
rör sig om en äkta «snapphanekniv». Vi kan förstås heller inte utesluta att 
Kilian skulle ha fått kniven av sin farbror Andreas Stobæus, som dels gjorde 
ett misslyckat försök att övertala allmogen i Göinge att hålla sig lugn, dels i 
Lund tycks haft att göra med «snapphaneföraren» Nils Hermansson.

En ytterligare detalj som talar för att kniven är autentisk är den flätade 
baljan. I norra Skåne var mångsyssleri och hantverk en ekonomisk förut
sättning för tillvaron. Under 1800-talet blev Örkelljungabygden känd för 
sina konstfärdigt flätade nyttoföremål vilka framställdes i stora mängder 
och såldes på slättbygden och i städerna. Teknik och material i knivens bal
ja stämmer väl in i den här hantverkstraditionen.

Under äldre tider ingick knivar bland de flesta människors personliga 
ägodelar som verktyg och matbestick. Vid exempelvis arkeologiska under
sökningar av medeltida kulturlager är fynd av knivar mycket vanliga. Det 
rör sig om små behändiga saker där bladet sällan överstiger 10 cm. Snapp- 
hanekniven i museets monter är en helt annan typ av föremål. Bladet är 
kraftigt och hela 37 cm långt. Detta är ett vapen.

10



Ungefär 70 % av jordens totala landmassa utgörs av otillgängliga och, 
ur militär synvinkel, svårbemästrade miljöer. Det kan röra sig om höga 
bergsmassiv, urskogar, träsk eller öknar som under äldre tid hindrat befäl
havare från att förflytta eller förlägga sina arméer. Man har undvikit natur
faktorer som genom umbäranden och sjukdomar på kort tid kunnat krym
pa en armé.1

Att soldater dött som flugor i eländiga fältläger och på grund av bristan
de underhåll har inte varit något ovanligt, men kloka chefer minimerar onö
digt manfall genom att undvika att uppehålla sig alltför länge i områden 
med dåliga förutsättningar och bristande resurser. Detta innebar - i äldre 
tider - att fattiga trakter ofta blev förskonade när krigstågen rullade förbi. I 
gengäld blev de rikare jordbruksbygderna med fördelaktig topografi och 
gynnsamt klimat desto hårdare utsatta. De har under historiens lopp kom
mit att utgöra «krigets zoner».

Om man betraktar den Skandinaviska halvön utifrån den här typen av 
strategiska miljöfaktorer dras intresset snart mot Skåne. Landsdelen utgör 
en nordlig utlöpare av det centraleuropeiska slättlandskapet och har med 
sin till stor del bördiga jord allt sedan den yngre stenåldern varit ett område 
vars rikedom grundats på jordbruk och djurhållning. Ur militärt försörj- 
ningsmässigt hänseende var regionen därför en av de förmånligare på dessa 
breddgrader. Terrängen lade heller inga större hinder i vägen för en marsch
erande armé. Tätheten av byar och städer förenklade dessutom för befälha
varna att inkvartera sina trupper. Från hamnstäderna fanns möjlighet att 
kontrollera både Öresund och Östersjön.

Det var med anledning av sådana omständigheter som Skåne under år
hundradenas lopp kom att utgöra både slagfält och provianteringsområde i 
en strid ström av anfalls- och forsvarsoperationer.2 Ansamlingar av offrade 
vapen från tiden kring Kristi födelse som påträffats i Segeå utanför dagens 
Malmö är de äldsta spåren efter mera omfattande krig.3 Skåne hamnar san
nolikt på listan över de områden i Europa som från romarrikets dagar och 
framåt härjats värst av krigets skövlingar. Under 1600-talet fick så gott som 
varje generation skåningar uppleva de förödande konsekvenserna av väpna
de konflikter.

Krigets zoner har naturliga avgränsningar i form av hav, berg, moras och 
stora skogar. Ofta har dessa avgränsningar också kommit att utgöra politis
ka gränser medan öppningar i dem dragit till sig härar på krigståg.4 Redan i 
«Erikskrönikan» framstår landsvägen mellan Markaryd och Helsingborg 
över Örkelljunga som självklar härväg under 1300-talets början.5 Härarna 
drog som regel förbi, men under det Nordiska sjuårskriget 1563-1570 här
jades, så vitt vi vet, dessa gränsbygder för första gången systematiskt. Den
na gång ville svenskarna uttryckligen förhindra att danska arméer kunde 
samlas och utnyttja gränsbygderna som uppmarschområden.

Under de följande hundra åren, det vill säga under loppet av några få ge
nerationer, härjades norra Skåne av flera förödande krig. Det rörde sig inte
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Figur 2. Tidsaxeln visar de tillfällen som vi känner till att kriget 
i en eller annan form drog fram över nordvästra Skåne.

alltid om renodlade fältslag utan om «smutsiga», eller med ett modernare 
ord, lågfrekventa, krig. Bygderna härjades och skövlades. Plundring var det 
sätt som arméerna förväntades att livnära sig på. Sedan urminnes tider ut
gjorde därför skovling ett taktiskt element i krigföringen. Om ett område 
tömts på tillgångar blev det så mycket svårare för motsidans trupper att 
uppehålla sig och få fotfäste där. I det avseendet gjorde det ingen skillnad 
om armén var svensk eller dansk.6

Kriget drog alltså under 1600-talet flera gånger över landskapet, 1611- 
1613, 1644-1645, 1657, 1675-1679 (fig. 2). Just de här kampanjerna fick 
en vidare betydelse i och med att vissa omraden kom att fa en ändrad na
tionstillhörighet. Som det skulle visa sig avgjordes denna fråga slutgiltigt ge
nom Skånska Kriget 1675-1679.

I förhållande till sina långtgående konsekvenser har Skånska kriget rönt 
förvånansvärt liten diskussion, åtminstone vid en internationell jämförelse. 
Det är ju de moderna staterna, avgränsade med linjer på en karta, som ut
gör de flesta människors referensramar7. Det offentliga mediala samtalet har 
i stället kommit att lämnas öppet för mer eller mindre underbyggda mytska- 
pande utsagor och i motsvarande grad indignerade reaktioner. Det senare 
framgick inte minst av diskussionen i medier och på hemsidor efter Sveriges 
Televisions dramasatsning «Snapphanar» julhelgen 2006. Att en TV-serie 
förmår väcka så starka känslor till liv visar med all tydlighet att det behövs 
en vidare och kanske mera allsidig diskussion kring krigets händelser och 
konsekvenser.
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Grundhistorien om snapphanarna är relativt välkänd: Efter att i Roskilde- 
freden 1658 tvingats se stora delar av landet förloras till Sverige försökte 
den danska armén 1675 återta de förlorade landskapen. Kriget utspelades i 
huvudsak till sjöss och i de skånska landskapen. Striderna med utgångs
punkt i Bohuslän, med dansk-norska infall i Västergötland och Värmland 
får nog betraktas som sekundära.

Med två stora underhållskrävande arméer i landskapet blev påfrestning
arna för den skånska allmogen mycket stora. Det faktum att delar av be
folkningen - av olika orsaker - tog till vapen mot svenskarna har präglat, 
eller om man så vill, begränsat diskussionen kring kriget till något slags 
onyanserat «antingen - eller». Från det vi kan kalla rikssvensk sida var sa
ken enkel. De väpnade skåningarna var inget annat än upproriska underså
tar och därmed kriminella. Från lokalpatriotisk sida benämns däremot sam
ma personer som frihetskämpar i ett befrielsekrig.

Vad som förhindrat en nyanserad diskussion är att två företeelser delvis 
blandats samman, nämligen friskyttekompanier och snapphanar.

De skånska friskyttarna var mer eller mindre organiserade enheter avlö
nade av den danska krigsmakten och slogs således för den danska kronan. 
De kämpade knappast för ett självständigt Skåne.

Snapphanarna hade, i motsats till friskyttarna, ingen formell organisation 
och samarbetade heller inte med danskarna. Snarare såg även danskarna 
dem som ett problem. Snapphanarna utgjordes av individer som ställt sig, el
ler hamnat, utanför samhället. De var ett fenomen som funnits långt innan 
Skånska kriget, men under denna konflikt ökade de i antal och passade på att 
råna svenska proviantforor, svensksinnade präster och bönder. Efter hand 
med allt mindre hänsyn tagen till danskt eller svenskt i sina plundringar.1

I det svenska språkbruket användes ordet snapphane för hela skalan från 
missnöjesyttringar till direkt våld.2 Idag hade sannolikt motsvarande be
grepp utgjorts av «terrorist». Att svenskarna uppfångade danska order och 
korrespondens måste ha inneburit att de väl insett den åtskillnad som gjor
des från dansk sida mellan friskyttar och snapphanar. Men som Per Sörens- 
son konstaterade: «Om en skåning skjutit ihjäl en svensk officer för att 
plundra honom eller för att främja Skånes återförening med Danmark kun
de från svensk rättssynpunkt vara skäligen likgiltigt...».3

Själva begreppet snapphane tycks ursprungligen beteckna stråtrövare 
även om ursprunget är dunkelt.4 Huruvida det går tillbaka på bössornas me
kanism (se nedan sid. 111) eller på tyskans tupptjuvar spelar mindre roll. I 
det skriftliga källmaterialet framgår med önskvärd tydlighet att snapphane 
under 1500- och 1600-talet var ett negativt laddat ord. Det får nog anses 
tveksamt att någon refererade till sig själv som «snapphane».

Vi försöker fortsättningsvis, så långt det är möjligt, att använda begrep
pen friskyttar respektive snapphanar i betydelsen organiserade danska enhe
ter respektive rövarband, även om gränsdragningen då som nu var nog så 
luddig.
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Historia, berättelser och myter
Under de följande två hundra åren efter Skånska kriget var motståndet och 
försvenskningen närmast ett «icke-ämne». I 1800-talets nationella historie
skrivning fanns en tydligt nedvärderande syn på det skånska agerandet un
der krigen med Danmark. Bilden fick en vid spridning genom folkskolan. 
Snapphanarna beskrevs närmast som demoner i Carl Grimbergs «Svenska 
folkets underbara öden»: «Svenskarna besvarade snapphanarnas grymheter 
rned att jaga dem som skadedjur, stegla och hänga dem i massor. Men ing
enting tycktes bita på dessa grova bestar».s

En lokalpatriotisk motbild av snapphanarna skapades i samband med 
hembygdsrörelsens framväxt runt år 1900. Hembygdsrörelsen som bland 
annat intresserade sig för den allmogekultur som var på väg att försvinna, 
var i många stycken en reaktion på den nationella historieskrivningen. 
Bland annat nedtecknades många sägner och berättelser om exempelvis 
snapphanar vilka senare kunnat tas upp och användas i olika samman
hang.

Vändpunkten kom från och med 1870-talet genom Martin Weibulls pu
blicering av källor till Skånska kriget i «Samlingar till Skånes historia, forn- 
kunskap och beskrifning» (sedermera «Historisk tidskrift för Skåneland»). 
Stort inflytande fick även utgivningen av Kågerödsprästen Sthen Jacobsens 
«Den Nordiske Kriigs Kraniche» 1897. Sthen Jacobsen var ett samtida vitt
ne till kriget. Vägen till att diskutera frågan om försvenskningen hade be- 
retts något årtionde tidigare genom att den danske författaren Johan Carl 
Christian Brosboll under pseudonymen Carit Etlar gett ut boken «Gønge
høvdingen». Även om historien är spunnen runt historiska personer har 
handlingen bara en lös anknytning till historiska fakta. Göingehövdingen — 
Svend Povlsen - och hans tappra kumpaner framstår snarare som Robin 
Hood och hans glada gäng än som friskyttar eller soldater.6 Rent faktiskt 
rörde det sig om ett värvat kompani dragoner uppsatta 1657 inom ramen 
för Danmarks gränsförsvar.

En mera nyanserad bild av det skånska nationalitetsbytet började skapas 
1906 genom den danske historikern Knud Fabricius brett upplagda «Skaa- 
nes overgang fra Danmark til Sverige», vars tredje och fjärde del utkom 
1952 respektive 1958. Arbetet bygger på genomgångar av såväl danska som 
svenska arkivhandlingar.7 Om än en smula tidsbundet räknas det fortfaran
de som det «centrala empiriska arbetet rörande Skånelandskapens inlem
mande i det svenska riket».8

I en omfattande uppsats kring friskyttarnas organisation i Karolinska 
förbundets årsbok för 1916 gjorde historikern Per Sörensson åtskillnaden 
mellan friskyttar och snapphanar utifrån rullor och räkenskaper i danska 
arkiv.9 Alf Åbergs bok «Snapphanarna» publicerades 1951 och har kommit 
ut i flera upplagor. Han har återkommit till ämnet i flera titlar och bygger i 
främsta rummet på svenskt arkivmaterial, med tonvikten lagd på Göinge.10
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Under 1970-talet gav Vigo Edvardsson ut «Snapphanekriget 1675-1679, 
Dokument från en orolig tid» i tre band. De består av spridda handlingar ur 
svenska, skånska och danska arkiv. En mer systematisk och riktad genom
gång av olika källor har presenterats av John Tomenius i boken «Den stora 
ofärden, Snapphaneskildring från Göinge», vilken är en djupstudie av Or- 
kened socken i Östra Göinge. Av nyare titlar rörande snapphanarna får K. 
Arne Blom och Jan Moens «Snapphaneboken» från 1987 och Kim Hazeli- 
us «De kallades snapphanar» från 2006 nämnas. Vidare bör «Kampen om 
Skåne» lyftas fram, i vilken historiker från både Danmark och Sverige dis
kuterar olika aspekter av Skånska kriget."

Det finns dessutom numera ett relativt stort antal böcker om «snappha
nar» - för att inte nämna antalet hemsidor. En «googling» den 25 mars 
2008 på sökordet «snapphanar» gav 398 000 träffar.

Det finns till och med en egen hemsida, www.snapphanar.nu, som är 
upplagd i samarbete mellan Regionmuseet i Kristianstad och kommunerna 
Hässleholm, Osby och Östra Göinge. Det är möjligt att åka på rundtur i 
«snapphanebygd» på egen hand eller med buss.

Det ökande antalet titlar till trots är det ett begränsat antal historier som 
återges. De består av upprepningar och återupprepningar vilka blivit närmast 
mytiska genom att varken sättas in i några vidare sammanhang eller konfron
teras med motbilder. Som exempel kan nämnas Loshultskuppen när skånsk 
och småländsk allmoge rånade den svenska krigskassan eller ödeläggelsen av 
Örkeneds socken. Även rättegångshandlingarna mot de så kallade Ugglehe- 
rarna, en kriminell brödraskara, återkommer i bok efter bok. Böckerna refe
rerar till varandra med mer eller mindre tydligt uttryckta hänvisningar.

Aterupprepningen i litteraturen har också skapat ett snävt geografiskt 
perspektiv. Det är Göinge som ställts i centrum, trots att friskyttarna opere
rade längs hela den tidigare gränsen, från Halland i väst till Kristianopel i 
östligaste Blekinge och att problem med snapphanar under perioder funnits 
över stora delar av Skåne. Norra Åsbo härad nämns i form av spridda fot
noter i de större berättelserna (fig. 3). Någon systematisk genomgång av till
gängliga källor för detta område har, så vitt bekant, inte gjorts, trots att Karl 
XI vid något tillfälle ansåg Örkelljunga socken vara den näst värsta snapp- 
hanesocknen och stationerade 100 soldater på kyrkogården för att säkra 
ordningen.12 Vilken socken som hade den tveksamma äran att ur svensk 
synvinkel vara värst förefaller att ha varierat. Är det någon socken som 
tycks återkomma ett flertal gånger som «värsta snapphanenästet» är det 
Jämshög i Blekinge...

Vårt undersökningsområde utgörs i första hand av det som idag är Ör
kelljunga kommun, det vill säga Skånes-Fagerhult, Örkelljunga och Rya 
socknar13 i Norra Åsbo härad (fig. 4). För att fånga upp exempel på friskyt
tarnas och snapphanarnas uppträdande görs även utblickar mot övriga Skå
ne, Blekinge och Halland.
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Figur 3. Häradsindelningen i Skåne. Västra och östra 
Göinge utgjorde ursprungligen ett härad.

Det är inte vårt syfte att framställa det ena eller det andra området som 
mer eller mindre värre drabbat i någon slags futil tävling i lidande och våld. 
Däremot är det uppenbart att den etablerade berättelsen om snapphanarna 
kan - och behöver - problematiseras. Till skillnad från myter är historien 
sällan okomplicerad.

Det finns självfallet många motstridiga åsikter om den process som led
de fram till att de tidigare danska landskapen blev integrerade delar av Sve
rige. Som forskare bör vi dock vara självkritiska rörande avsaknaden av un
dersökningar och aktivt deltagande i samtidsdebatten. Vi har under lång tid 
undvikit konflikthistoria. Krigsförbrytelser och våld som hot, möjlighet och 
faktor i äldre samhällen har i Sverige närmast gjorts till «icke-frågor», även 
om konflikter dessvärre får konstateras att ha utgjort hörnstenar i samhälls
utvecklingen.

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK
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Det har främst varit olika administrativa aspekter av krigen och för
svenskningen som belysts inom forskningen medan frågan om konsekven
serna för människorna och motståndet i stort sett lämnats därhän. För
svenskningen har framställts som relativt problemfri. Genom att undvika 
frågan har tomrummet kunnat fyllas med myter, legender och mer eller min
dre fria fantasier. Att det fanns en skånsk gerilla i form av danska friskytte- 
kompanier är ett historiskt faktum, men vi vet inte särskilt mycket om deras 
drivkrafter, agerande, hur många de egentligen var eller i vilken mån de
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hade folkligt stöd. De ensidigt lokalpatriotiska utsagorna har kunnat avfär
das som regionala missnöjesyttringar.

Forskningslakunen är också ett slags «svek» mot alla sidor - danska, 
skånska och svenska. Bilden av försvenskningen blir låst vid det våld som ex
ploderade under krigen på 1600-talet. Den egentliga lärdomen att dra borde 
kanske snarast bestå av att våldet upphörde och att såväl samhälle som indi
vider kunde gå vidare. I så motto är historien om försvenskningen en berät
telse om framgång - om än till ett högt pris. Trots konflikter och övergrepp 
från alla parter blev det nationella införlivandet av den sydsvenska befolk
ningen en «historia med ett lyckligt slut». Förloppet utgör ett exempel på en 
lyckad integration med ytterst få historiska eller nutida paralleller. De hän
delser som ägde rum i norra Skåne under 1600-talet mitt är därför av myck
et vidare intresse än det snävt regionala eller lokalhistoriska.14

Den här boken ingår som en del inom ett arkeologiskt projekt15 och är 
en undersökning av ett område som upprepade gånger drabbades av krig. Vi 
gör inte anspråk på att presentera en heltäckande historisk genomgång, 
utan boken bör ses som en inledning och uppmaning till vidare arbeten - 
källmaterialet har visat sig vara rikligt.

Vår tes är att friskyttarna varken var de demoner som den äldre natio
nella historieskrivningen framställde eller de alldeles rättfärdiga hjältar som 
lokalpatrioterna presenterar. De frågor vi inledningsvis ställer är tämligen 
enkla: hur drevs ett samhälle ut i en svart spiral av våld, och vad händer om 
man närmare studerar friskyttar ur ett något så när militärt perspektiv. Må
let är att genom studier av både djupare och bredare sammanhang göra ut
brotten av våld något mera begripliga. Vi har därför tittat närmare på en del 
etablerade «sanningar».

Hur våldet har förklarats
Skånska kriget 1675-1679 har i huvudsak studerats «uppifrån», ur ett 
statshistoriskt perspektiv. Konflikten har utgjort ett avsnitt eller en episod i 
den större historien om det svenska stormaktsväldets uppgång och fall. 
Skåne var bara en av flera arenor där kampen stod mellan de absoluta 
kungarikena Danmark och Sverige (som var en utlöpare till konflikterna 
mellan Frankrike, Spanien, Holland och det tyska kejsardömet). Kriget i sig 
utgjorde ett huvudkapitel medan försvenskningen av Skåne blev resultatet. 
Slagen och de militära kampanjerna har analyserats liksom flera aspekter 
av integrationsprocessen så som godspolitik, adelns ställning och kyrko
politiken.

I alla dessa sammanhang framstår befolkningen - som vanligt frestas 
man säga - som statister. Detta gäller även de böcker som ägnats åt friskyt
tar och snapphanar. Efter en i regel mycket summarisk beskrivning av natur
geografin, enhetliggjord som «skogsbygd», återupprepas utsagor om att
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området var fattigt och överbefolkat.16 Alf Åberg kallar till och med kulturen 
i de nordliga skånska häraderna för «primitiv», med hänvisning till «lev
nadsförhållandena i övrigt», det vill säga överbefolkningen.17 Ingen tycks ha 
funderat närmare på varför de kategoriserats som fattiga och överbefolka
de, eller om det alltid varit så.

En av orsakerna till detta kan vara att de böcker som behandlat snapp- 
hanarna börjat berättelserna ganska kort tid före utbrottet av Skånska kri
get. Knud Fabricius stora genomgång av Skånes övergång till Sverige inleds 
1645, Alf Åbergs böcker om snapphanarna börjar med freden i Roskilde 
1658. De något yngre böckerna tar avstamp i Nordiska sjuårskriget på 
1560-talet då danska friskyttar anses vara omnämnda för första gången. Se
dan transporteras läsaren raskt fram till Skånska kriget.18

De skilda startpunkterna beror sannolikt på hur man förklarar våldet. 
Det vill säga om det var kriget i sig själv som var orsaken eller olika former 
av nationella identiteter. Flera författare ser det som en självklarhet att skå
ningarna ville vara danska.19 Att anföra nationalkänsla som förklaring är 
sannolikt att förenkla. Det är tveksamt om den typen av tänkande fanns - 
eller ens var möjlig - i slutet av 1600-talet.20 Modern historisk forskning har 
gjort allt tydligare att nationalismen är en långt senare konstruktion som 
hör 1800-talet till.21

Bortsett från romantiseringen av sådana episoder som exempelvis Fos- 
hultskuppen var Skånska kriget en miserabel och närmast ofattbart grym 
historia som spårade ur tills i stort sett alla slogs mot alla. Detta till trots 
hade konflikten också element av både heroism och tragik som varit an
vändbara för senare tiders mytbildning.

Synen på händelseförloppen har självklart varierat. Med en förenkling 
kan de delas upp i tre kategorier: «lokalpatriotiska», «sociala» respektive 
som «försvar av lokalsamhället mot centralmakten». Tolkningarna i olika 
former av nationalistiska eller patriotiska termer är, som tidigare omnämnts, 
avförda ur forskningsdiskussionen.22 De förekommer främst i en tämligen 
omfattande flora av lokalpatriotiska arbeten där förklaringar och samband 
som regel inskränks till att vara en reaktion på svensk aggression. Händelse
förloppet framställs som en variant på David och Goliat-temat vilket möj
liggjort skåningen som den tragiske hjälten.

Alf Åberg har i sina böcker om snapphanar fört fram en ekonomisk och 
social förklaringsmodell för deras agerande. Han betonar utvecklingen från 
reguljärt krig till inbördeskrig och menar att det sedan tidigare funnits en 
tydlig skiljelinje mellan bofasta och «den lösa befolkningen», närmast i ett 
slags klasskampsperspektiv.23 Bakgrunden skulle vara att söka i den mot
sättning som han menar «redan under fredsåren fanns mellan skogsbygdens 
besuttna och obesuttna befolkning».24 En invändning mot detta resonemang 
är i vilken grad det är relevant att tala om besuttna och obesuttna, något vi 
återkommer till.
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Under senare år har forskningen i stället i allt högre grad lyft fram kon
flikten som en reaktion mot den svenska förvaltningen och som ett försvar 
av lokalsamhället.25 Norra Skåne var under den danska tiden tämligen själv
styrande och statsmakten fanns bara representerad genom länets fogde. 
Kontrasten i förhållande till den senare svenska utbyggnaden av central
makten förefaller att ha varit i det närmaste total.

Konflikterna har setts som ett resultat av att den svenska staten försökte 
få kontroll över en perifer gränsprovins. Detta gjordes bland annat genom 
professionalisering av skattläggningen samt genom ökad och ändamålsenlig 
byråkrati. Målsättningen var att skapa ett administrativt enhetligt område 
som kunde behärskas på ett effektivt sätt, «så att skatter trillade in och sol
dater kunde skrivas ut».26 Det svenska enväldet infördes även i Skåneland
skapen och med det också en hårdhänt inkorporeringspolitik. På ett ideolo
giskt plan framstod Skånska kriget och enväldet som en vattendelare för 
skåningarna.27

Om våldsutbrotten enbart berott på lokalsamhällets inneboende motvil
ja mot att kontrolleras är det alltså inte uteslutet att man i de norra härader
na förr eller senare skulle ha rest sig mot danska kronan om Skåne hade 
fortsatt att tillhöra Danmark. Efter det danska enväldets införande 1660 ge
nomfördes nämligen även där en utbyggnad av centralmaktens lokala makt
nät.28

Under de senaste decennierna har det gjorts flera studier av de nordiska 
bondesamhällenas politiska kultur och samverkan med överheten under 
1500- till 1800-talet. Grunden till detta står att finna i en artikel av Eva 
Österberg i Historisk Tidskrift 1987.29 Stefan Persson har i den omfattande 
studien «Kungamakt och bonderätt» visat hur Göinge under Christian IV:s 
tid tydligare integreras i det danska riket.30 Hans utgångspunkt är att det 
faktiskt fanns ett relativt stort mått av samspel mellan lokalsamhälle och 
överhet, även om den senare inte fysiskt fanns på plats. Undersökningen vi
sar att det skapades en form av «institutionaliserad praxis» med gemensam
ma lösningar som både kunde behålla lokalsamhällets kollektiva identitet 
och tillfredställa den statliga apparatens växande försörjningsbehov.31 Ste
fan Persson åskådliggör också att man i Göinge kunde agera öppet och på
verka sin egen tillvaro på lokal nivå.32 Att förhållandet mellan överhet och 
lokalsamhälle naturligtvis var ojämnlikt har påpekats, liksom att det var 
kronans växande ekonomiska behov som låg bakom strävan att skapa ge
mensamma värden.33 Kronans huvudintresse i lokalsamhällena utgjordes av 
lag, rätt och skatteinkomster. Krigen innebar att de nordskånska häraderna 
både fick en ökad ekonomisk och militär betydelse. Intäktsbehovet växte i 
takt med rustningarna, i synnerhet efter 1625. Danmark omvandlades i allt 
högre grad till en «skattestat».34 Förändringarna innebar ett allt större in
trång i lokalsamhället med ökad centralisering och en social disciplinering i 
så motto att lokala och regionala särarter gavs allt mindre utrymme.
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I Blekinge hade den danska centralmakten redan tidigare ökat närvaron 
i lokalsamhället i syfte att exploatera naturresurserna.35 För Norra Åsbos 
del kan danska kronans intresse i järnproduktionen och upprättande av pri- 
vilegiebrev för större järnhyttor i Örkelljungabygden ses som en del av sam
ma utveckling.

Vår arkeologiska utgångspunkt
Den röda tråden i den här boken är ganska enkel: Vilka var det djupare bak
grunderna till eruptionerna av våld och hur tog sig dessa uttryck i lokalsam
hället? Genom att formulera frågan har vi också sagt att de gängse förkla
ringarna i snapphanelitteraturen - plundring, inkvartering av svenska rytta
re och försvenskningen - inte räcker. Vi behöver både gå längre tillbaka i 
tiden och vidare ut i landskapet för att skönja de bakomliggande, djupare 
sammanhangen.

Historien kan beskrivas som ett närmast oändligt landskap, både bildligt 
och bokstavligt. Vilka urval och hur de görs för att berätta historien kan 
förenklat sägas vara det som skiljer olika ämnen åt, som till exempel histo
ria och arkeologi. Det är nog en allmän uppfattning att arkeologernas hu
vudsakliga kunskap om det förflutna kommer från fynd i vid bemärkelse. 
Även om vi i huvudsak utgår från materiella spår och lämningar utgör de 
bara medel för målet att studera människans villkor, handlande, sociala or
ganisation och kulturella uttryckssätt.36

Mycket av tidigare litteratur om «snapphanarna» är skriven i ett känslo
mässigt patos, som upprepningar i en närmast tom rymd. Inom arkeologin 
är emellertid de rumsliga sammanhangen av stor betydelse. Arkeologiska 
projekt drivs allt mer tvärvetenskapligt med samarbete mellan flera olika 
discipliner och användande av varierande källmaterial. Det finns också flera 
olika specialiserade varianter inom själva arkeologiämnet. I Sverige finns 
klassisk, förhistorisk och historisk arkeologi, för att nämna huvudtyperna. 
Vad som delvis skiljer dem åt är studiet av olika tid och plats och att det 
finns olika informationskällor att ta hänsyn till.37 En nyligen etablerad gren 
är slagfältsarkeologin.

Fältslag, bataljer och skärmytslingar finns i regel redogjorda för i skrift
liga källor. Militära rapporter och brev författade under brinnande krig 
innehåller emellertid ofta förvirrade eller rent av felaktiga uppgifter. Dessa 
behöver inte vara medvetna. Tumultartade händelser på slagfältet, stupade 
chefer och chockade deltagare ger anledning att ställa frågan hur mycket var 
och en av de närvarande egentligen uppfattade av sammanhangen. Dess
utom präglades ofta de officiella dokumenten av statsmaktens (läs regen
tens) egen syn, så kallade relationer. Det råder heller ingen tvekan om att 
krigsbulletiner avsedda för den egna befolkningen tillrättalädes. När det gäl
ler interna militära rapporter är det än idag en av de vanskligaste uppgifterna
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för en högre förbandschef att utvärdera trovärdigheten i meddelanden som 
kommer från enheter indragna i strid. Sådana dokument kan därför inne
hålla betydande felkällor rörande tid, plats och omfattning för en batalj el
ler skärmytsling. Arkeologin utgör därvidlag det främsta medlet att fylla så
dana kunskapsluckor.38

Det lilla kriget vi här studerar saknar slagfält. Undersökningarna har i 
det här fallet genomförts i olika arkiv och de uppgifter som tagits fram har 
kopplats till analyserna av det ekonomiska och sociala landskapet.

Snapphaneproblematiken är av vidare intresse (det vill säga utanför nor
ra Skåne) genom att den berör sådana frågor som vilka ämnen det forskas 
om, hur de framställs respektive vad som inte tas upp.39 Det handlar här om 
vår förståelse av ett område som i sen tid marginaliserats. Det handlar om 
frågor rörande samspelet mellan statsmakt och undersåtar, om vilka identi
teter som användes före det att den moderna nationalismen skapades och 
det handlar slutligen om hur ett samhälle drivs in i en spiral av besinnings- 
löst våld, men också har förmågan att komma ur densamma. Det handlar 
om en historia underifrån,40 vilket också är en utgångspunkt som ligger när
mare arkeologins möjligheter.41

Ett argument för att ytterligare en gång studera snapphanar och friskyt
tar är att kriget och våldet också är en form av kulturarv, oavsett vad vi 
tycker. Våldet tycks ha ingått i den sociala strukturen och tiderna var onda 
på ett sätt som närmast är omöjligt att förstå för de av oss svenskar som själ
va inte flytt hit undan krig och tortyr. Våldet ingår inte längre som en reali
tet eller hot i vårt dagliga liv. Vårt land har inte (officiellt) befunnit sig i krig 
sedan Napoleons dagar och krig har inte varit påtagligt i vardagslivet sedan 
våra mor- och farföräldrars beredskapstjänstgöring under andra världskri
get. Avståndet ligger som ett filter över vår förståelse: våldet är idag det «av
vikande». Det gör det svårt att förstå människor för vilka brutalitet utgjor
de «det normala», de framstår i den bemärkelsen som väldigt annorlunda.
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Figur 5. Det blodigaste slag som utkämpats på nordisk mark ägde rum 
vid Lund den 4 december 1676. Foto: Thomas Hansson.
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Det var väl ingen som på allvar trodde att den skulle hålla. Freden i Roskil
de 1658 lämnade Danmark i ett militärt och politiskt chocktillstånd. De 
svenska förhandlarnas krav var oresonliga och avtalet blev hårt. Stora delar 
av landet förlorades. Norge delades i två delar genom att Trondheims län, 
tillsammans med Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge och Bornholm tillföll 
Sverige (Trondheims län och Bornholm återlämnades dock 1660).

Förlusten av Skåne innebar en katastrof på flera plan. Landskapet hade 
alltid fungerat som en skyddande buffertzon mot infall från fienden i norr 
samtidigt som det varit en utmärkt plattform för anfallsföretag i motsatt rikt
ning. Det är tveksamt om någon av de inblandade verkligen trodde att upp
görelsen hade någon långsiktig chans till överlevnad. Gång efter annan har 
påtvingade freder under hårda eller orättvisa villkor medfört nya konflikter.

Sveriges anseende som krigsmakt grundade sig på framgångarna i trettio
åriga kriget. Sedan konflikterna på kontinenten och det senaste danskkriget 
avslutats, fanns under 1660-talet inte något akut hot mot stormakten Sveri
ge. Den förmyndarregering som hade tillsatts efter Karl X Gustafs död slog 
sig till ro och koncentrerade sig på att konsolidera erövringarna. Det be
drägliga lugnet medförde att nödvändiga försvarspolitiska och ekonomiska 
reformer aldrig genomfördes.1

I Danmark hade man under samma period dragit lärdom av de nesliga 
nederlagen. Genom införandet av enväldet 1660 tillskansade sig den danske 
kungen total kontroll över den politiska, ekonomiska och militära makten. 
En central krigsledning - geheimekonseljen - skapades.2 Atererövringen av 
de förlorade provinserna utgjorde en hörnsten i den nya utrikespolitiska 
dagordningen och genom ekonomiska reformer uppbringades de nödvändi
ga medlen för upprustning. Man förberedde sig för en kraftmätning, men 
för att kunna realisera de planerade krigstågen måste Danmark också skaf
fa sig starka bundsförvanter. Allianspartner blev Holland, som låg i konflikt 
med Frankrike, svenskarnas allierade. Danmark och Sverige fann sig således 
under det sista fredsåret stående på var sin sida i det stora Europeiska alli
ansbygget.3

Även om Christian V önskade en väpnad uppgörelse med rivalen på 
andra sidan sundet, var det till syvende och sist stormakternas konflikter 
som avgjorde när och var krigshändelserna i Norden inleddes. Det började 
med att Sverige efter franska påtryckningar år 1674 sände en truppstyrka 
till Pommern. Den skulle avhålla de holländska allierade furste- och hertig- 
dömena Brandenburg och Lüneburg från att mer aktivt blanda sig i det nyss 
inledda kriget mellan Holland och Frankrike.4

Holländarna hade, förutom furstestaterna, allierade i den tysk-romer- 
ske kejsaren, furstebiskopen av Münster samt Spanien. Aven om Frankrike 
stod starkt så kände man av pressen av att behöva utkämpa kriget på flera 
fronter. När de svenska förstärkningarna väl var på plats, höjde fransmän
nen därför sina fodringar och krävde ett svenskt anfall mot Brandenburg.5
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Återigen var valmöjligheten att antingen göra Frankrike till viljes, eller att stå 
utan allierad och penningbidrag i en situation som blev allt mer tillspetsad.

De svenska anfallsoperationerna i december 1674 slutade i fiasko. Effek
terna av försumligheten i att modernisera militären visade sig omgående. 
Den åldrade Gustaf Wrangel, som sänts för att reda upp försvaret, var ur 
stånd att hejda fiendens anstormning. Det var ont om förnödenheter, för
svarsverken befanns vanskötta och trupperna var illa organiserade.61 Sveri
ge rådde en något yrvaken men febril aktivitet när man insåg att den svens
ka armén långt ifrån var redo för en större kraftmätning. Det gällde att vin
na tid. I en lägesbedömning av vilka faror som var mest akuta, framstod 
Danmark som den i särklass allvarligaste motståndaren. Närmast aningslöst 
försökte svenskarna undanröja detta hot genom att skicka riksrådet Nils 
Brahe till Köpenhamn i slutet av 1674.1 bagaget hade han ett anbud om ett 
ömsesidigt neutralitetsförbund, kombinerat med ett äktenskapserbjudande 
mellan Karl XI och danske kungens syster Ulrika Eleonora.7 De danska 
krigsplanerna var redan långt framskridna, men hovet höll god min i elakt 
spel. De avvisade förbundet men accepterade giftermålet.

I juni året därpå möttes svenskar och Brandenburgare i ett fältslag vid 
Fehrbellin strax norr om Berlin. Svenskarna fick se sig slagna och även om 
förlusterna var måttliga och kriget i norra Tyskland skulle pågå ännu i flera 
år, så var skadan skedd. Det fruktade lejonet från norr hade tappat skärpan 
i klorna. För utomstående betraktare med insikter i militära spörsmål var 
det uppenbart att den svenska krigsmaskinen hade stora problem.8 De svens
ka motgångarna utnyttjades skickligt i propagandan och under sommaren 
råkade Sverige i krig med samtliga Frankrikes motståndare: kejsaren, Bran
denburg, Fiolland, Lüneburg, Münster och Danmark.9 En som studerade 
händelseutvecklingen extra uppmärksamt var Christian V, vars trupper re
dan samlades på mobiliseringsplatserna.

Den strategiska plan som stöttes och blöttes i det danska högkvarteret 
gick ut på att med hjälp av de allierade slå ut de svenska fästena i Nordtysk
land. På sätt neutraliserades hotet om ett tvåfrontskrig av det slag som lett 
fram till tragedin i Roskilde. Svenska flottenheter i väster skulle uppsökas 
och besegras. I detta företag kunde man påräkna hjälp från holländska es
kadrar. Kriget skulle skyndsamt föras in på svenskt territorium genom in
brytningar från Norge, i kombination med en marin attack mot Göteborg. 
Därefter skulle tyngdpunkten i sjökriget förflyttas till Östersjön. Man avsåg 
att besätta Gotland och samtidigt göra slut på vad som kunde finnas kvar av 
den svenska flottan. Huvuddelen av den danska fältarmén förbereddes för 
en omfattande överskeppning i syfte att återta Skåne.10

Strax innan slaget vid Fehrbellin hade förlovningen mellan Karl XI och 
Ulrika Eleonora offentliggjorts. Karl XI ville att hon skulle infinna sig i 
Stockholm under augusti månad. Detta var dock inte möjligt, urskuldade 
sig den danska änkedrottningen å hovets vägnar. Först var man tvungen att
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invänta prinsessans brudkläder vilka beställts ifrån Frankrike. Svenskarna 
fick vackert vänta. Istället för en drottninggemål kom en krigsförklaring 
från Danmark, den 2 september 1675."

Inledningen 1675
Den svenska krigsledningens mål var att snabbt vinna herraväldet till sjöss. 
Planeringen för landkriget förutsatte att underhållet till trupperna i Tysk
land och Skåne gick sjövägen. Det var därför viktigt att sätta den danska 
flottan ur spel. På så sätt skulle man både kunna tillgodose försörjningen av 
armén och blockera danskarnas möjlighet att landstiga längs Skånes kuster.
I förlängningen skulle detta också tillåta offensiva markoperationer mot 
danskt territorium.

Kraftigt försenad löpte den svenska flottan ut från Dalarö den 9 oktober 
1675. Riksamiral Gustav Otto Stenbock hade order att först föra förnöden
heter och ersättningsmanskap till de nordtyska provinserna och därefter 
uppsöka den danska flottan. Aldrig tidigare hade Sverige mönstrat en så 
kraftig armada. Totalt hade man 58 krigsfartyg bestyckade med samman
lagt 2 184 kanoner till förfogande.12

Den första dagens seglats gick geschwint. Det var under dag två som 
problemen började. Båtar kolliderade och det uppstod oordning bland en
heterna. Det tog hela sju dagar att nå Gotland där man stävade rakt in i en 
rykande storm. Eskadern skingrades bokstavligen för vinden. När det dess
utom uppdagades att provianten inte skulle räcka till den fortsatta resan, 
gav Stenbock upp och satte kursen hemåt.13

Den 20 oktober kom det som återstod av flottan tillbaka till Dalarö. Far
tygen var i ett bedrövligt skick och sjukdom grasserade bland manskapet.14 
Flera tusen man hade dött i den misslyckade expeditionen, och Stenbock av
sattes vid hemkomsten. Han fick ta hela skulden och straffades med dryga 
böter för försumlighet i tjänsten. Karl XI var rasande och skrev i ett brev till 
Riksamiralen att olyckan hade kunnat undgås:

... såframt I hade högre skattat fäderneslandets bästa och välfärd än 
Edra privata konsiderationer och velat hellre gå på fienden än så nes
ligt, som nu skett, vända tillbaka.'5

Utan att ett enda skott fallit hade huvuddelen av svenska flottan försatts ur 
stridbart skick för lång tid framöver. Detta läge kunde lätt ha blivit synnerli
gen allvarligt, om det inte vore för att den dansk-holländska eskadern som 
patrullerade i södra Östersjön också hemsöktes av olyckor och sjukdomar.16

Den svenska flottans misslyckande var inte de enda dåliga nyheter som 
kom Karl XI och krigsledningen till del. Samtidigt som de marina stridskraf
ternas styrka slarvats bort, hade danskarna öppnat fientligheterna längs den 
västra gränsen. Under ledning av den norske ståthållaren Gyldenlöwe anföll
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mer än 6 000 man Bohuslän. Ett mindre angrepp riktades även mot Värm
land, men där körde de norska styrkorna fast vid Eda skans. General Asche- 
berg kunde med 3 000 soldater efterhand också bromsa Gyldenlöwes offen
siv och när Karl XI med förstärkningar närmade sig Bohuslän i november, 
fann norrmännen det säkrast att dra sig tillbaka över gränsen. Julen 1675 
tillbringade svenske kungen tillsammans med sina soldater i Vänersborg 
«uti stor stillhet och andakt».17

Skånska kriget 1676
Under vintern försökte man återställa den svenska flottans slagkraft. Kam
marrådet Lorentz Creutz kallades att leda renovering och nyanskaffning av 
båtar och vapen. Han skulle även överta befälet efter den avpolletterade 
Stenbock.18 Varv och vapensmedjor jobbade för högtryck. Även rikets be
fästningar sågs över och förråden fylldes på. Arbetsinsatsen bar frukt och i 
april hade läget ljusnat betydligt. Armén var under snabb uppbyggnad och 
flottan var till och med starkare än under föregående år.

På grund av isläget hann den danska flottan löpa ut långt innan svensk
arna var klara. I slutet av mars 1676 satte amiral Niels Juel segel med siktet 
inställt på Gotland. Den 29 april stormades den nyanlagda svenska skansen 
vid Klintehamn och under följande dag angreps slottet i Visby, som föll ef
ter en nattlig sammandrabbning.19

Den 5 maj seglade så den nyrustade svenska flottan ut i Östersjön. Det 
var en imponerande samling - 59 fartyg varav 36 reguljära örlogsmän och 
tre regalskepp. Fiendeflottan skulle uppsökas och krossas.

I slutet av maj fick flottstyrkorna kontakt med varandra strax utanför 
Bornholm. Det utväxlades kanonskott, men de svenska fartygen kom i oord
ning och man miste greppet om fienden som drog sig söderut mot Rügen. 
Den frustrerade svenske amiralen fick avbryta striden, medan danskar och 
holländare drog sig i skydd väster om Falsterbonäset. Karl XI hade från ett 
kyrktorn i Ystad följt delar av förloppet och kallade rosenrasande till sig de 
högsta cheferna när flottan ankrat upp utanför Trelleborg.20

Creutz fick dock förtroendet att fortsatt föra befälet, och den nya ordern 
var att dra sig upp mot Öland för att på så sätt komma närmare huvudba
sen vid Stockholm. Den dansk-holländska flottan, vars moral stärkts betyd
ligt av att se svenskarnas tafatta uppträdande, satte fulla segel för att ta upp 
jakten. Den 1 juni hade de kommit ikapp, och utanför Ölands södra udde 
kom det till strid. Regalskeppet Kronan gjorde en snäv gir för att möta fien
den, men lade sig på sidan. Det utbröt brand som strax nådde krutförrådet 
varvid skeppet sprang i luften. Nästan hela besättningen samt merparten av 
soldater och officerare strök med. Katastrofen utökades då även Svärdet, 
och senare genom en olycka också Riksäpplet, gick till botten. Inom några 
dagar hade alla tre regalskeppen gått förlorade och upp mot 4 000 båtsmän, 
soldater och officerare, inklusive amiralerna Creutz och Uggla, mist livet.21
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Maktbalansen i Östersjön och Öresund var i ett slag helt förändrad och un- 
derhållslinjen till de svenska trupperna i Skåne och Tyskland avskuren. Nå
got som kom att bli av avgörande betydelse för den fortsatta berättelsen.

Den danska krigsledningen hade all anledning att se positivt på utveck
lingen. Utanför Köpenhamn låg en väl utrustad och övad armé om 16 000 
man och väntade på att få landstiga i Skåne. De hittills uppnådda segrarna 
stärkte också ambitionen att slå en in en kil i förbindelserna mellan Sverige 
och Frankrike. Om kriget fördes hårt och offensivt kanske man skulle kun
na förmå fransmännen att överge svenskarna. Idén var inte helt grundlös, 
men det visade sig efterhand att krigsansträngningarna och de diplomatiska 
framstötarna inte förmådde rubba alliansen.22

Vid ett krigsråd i Malmö dryftade Karl XI och hans stab vilka utvägar 
som egentligen stod till buds. De danska truppsammandragningarna var 
kända, och det rådde inget tvivel om att ansamlingen av båtar längs den 
danska östkusten skulle användas för att skeppa över armén till Skåne. Det 
fanns 12 000 soldater för provinsens försvar, men av dessa var hälften i 
princip odugliga för öppna fältslag. Trupperna led också brist på det nöd
vändigaste i utrustnings- och klädväg. Många av vapnen var obrukbara 
och förbanden saknade fungerande tross. I detta läge kom underrättelse
rapporter om att danskarna på andra sidan sundet påbörjat ilastningen. De 
svenska enheterna fick order om att samlas vid Malmö samtidigt som 
strandposteringar skulle upprättas på strategiska platser längs väst- och 
sydkusten.23

Danskarna landstiger
Den 27 juni lät amiral Tromp ankra upp den dansk-holländska eskadern ut
anför Ystad. Sedan det grova fartygsartilleriet på kort avstånd bombarderat 
staden, skickades två tusen soldater iland.24 Stadens garnison om knappa tu
sen man försvarade sig efter bästa förmåga, men efter att fler än hundra av 
dem stupat tvingades styrkan retirera i riktning mot Kristianstad.25 Ett ilbud 
från Ystad till den svenska krigsledningen meddelade att fientligheterna var 
i full gång. Det kan ha framstått som om danskarna avsåg att säkra ett bro
huvud på sydkusten för inskeppning av huvudarmén. Fanns det en möjlig
het borde fienden alltså stoppas innan styrkeuppbyggnaden blev övermäk
tig. En avdelning om 1 500 ryttare skickades genast dit, och man avdelade 
några kompanier ur gardet att följa efter. Den danska diversionsmanövern 
lyckades över förväntan. Stora delar av den svenska reserven hade lockats 
till Ystad när danska armén två dagar senare i lugn och ro landsteg vid Råå, 
strax söder om Helsingborg.

Över 14 000 man med artilleri, hästar och tross inskeppades under de 
följande dygnen.26 Svenskarna hade ingenting att sätta emot och drog sig 
därför österut mot Kristianstad. Karl XI hade i detta läge starkt begränsade 
valmöjligheter. Det viktigaste var att undvika öppen strid tills dess reserver 
kommit norrifrån.
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Helsingborgs fästning föll den 3 juli efter en kort belägring, och invånar
na i staden hälsade de framryckande danska trupperna. Den 6 juli drog sig 
delar av den danska armén mot Landskrona som inneslöts och bombarde
rades. Efter en knapp månad kapitulerade även denna fästning, räknad som 
en av Nordeuropas modernaste.

Moralen inom den svenska armén var på bottennivå när de fick order om 
tillbakaryckning österut mot Kristianstad. De dåligt utrustade soldaterna var 
slitna och hungriga. Det blev inte bättre av reträttens högt uppskruvade tem
po. Väl framme fick trupperna vila och inkvarterades i byarna utanför Kristi
anstad. Danskarna konsoliderade under tiden sina nyvunna stödjepunkter 
vid Öresundskusten. De hade flera valmöjligheter, men beslutade sig för att 
gå mot svenskarnas huvudarmé. Om denna skulle lyckas slinka undan, så 
hade man fortfarande kvar alternativet att anfalla fästningsstaden Kristian
stad.

Det uppstod skärmytslingar utanför staden (där svenske kungen fick sitt 
egentliga elddop), men danskarnas överlägsna numerär tvingade svenskar
na att påbörja en lång reträtt mot Växjö. Biskop Hakvin Spegel var bitter 
över skåningarnas svekfulla beteende. Varhelst danskarna drog fram möttes 
de av välvilligt folk som bistod med både förnödenheter och underrättelser. 
Han skrev i sin dagbok:

... och på thet sätt är lätt att föra krijg, när man hafwer sins fiendes
undersåtare til trogne wenner.21

Strax efter midnatt den 14 augusti stormade danska förband Kristianstads 
vallar. Över tusen danskar och svenskar stupade eller sårades i de hårda när
striderna runt bastionerna.28 Till den dansksinnade befolkningens lättnad av
löpte den nattliga bataljen till anfallarnas fördel. När skotten tystnat infria
de Christian V dock ett löfte till soldaterna om tre timmars ohejdad plund
ring. Befriarna förvandlades i ett slag till plågoandar och stadens borgare 
blev av med både lösöre och värdeföremål när soldaterna röjde runt i deras 
bostäder. Manskap sågs dra genom gatorna kånkande på både silverbägare 
och pengapåsar. Befälen lät packa stulna kistor och fullproppade lådor i sina 
trossvagnar som dagarna efteråt utskeppades till Danmark från hamnarna i 
Landskrona och Helsingborg. Enligt den officiella danska historieskrivning
en skulle officerarna se till att bara svenskfödda och svensksinnade drabba
des av plundring.291 själva verket härjades hela staden. Några danska office
rare förbarmade sig och skyddade vissa hus och vänligt sinnade familjer. För 
denna samvetsömhet såg de dock till att få en vacker kontant betalning.30

Mot Fyllebro
Mot slutet av sommaren lösgjordes en dansk kår om 3 000 man under led
ning av general Duncan. Avsikten var att tåga norrut för att förena sig med 
Gyldenlöwes norska styrka som samtidigt stötte söderut.31 Om företaget
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lyckades skulle Sverige tillfälligt avskäras från förbindelserna västerut och 
därmed vara inringat. Karl XI beslutade på tvärs mot de flesta av sina gene
ralers råd att fullfölja den direkta doktrinen och gå «recta på Duncam»?2 
Den svenska armén var varken färdigrustad eller utvilad, men på kungens 
order sattes den ändå i rörelse.

Svenskarna hade tappat flera av sina viktigaste skånska stödjepunkter, 
lurats av danska krigslister, förlorat herraväldet till havs och tvingats dra sig 
tillbaka över den gamla gränsen mot Småland. Karl XI hade ensam fått bära 
bördan av misslyckandena, men en händelse av vikt kan ha varit att Johan 
Gyllenstierna anslöt till armén i Växjö. Han hade en outtröttlig arbetskapa
citet och en viljekraft som också verkat ha färgat av sig på kungen. Också 
generalen Rutger von Ascheberg uppmanade kungen att gripa tillfället till 
ett avgörande och marschen forcerades. Danskarna hade fått underrättelser 
om trupprörelserna och Duncan beordrades tillbaka till Skåne för att inte 
bli kringränd.33 Det blev en kapplöpning om vem som skulle hinna först till 
bron över Fylleån.

Svenskarna avverkade sista sträckan mot Halmstad på natten, trots att 
flera av befälen krävt vila för manskapet och hästarna. I gryningen den 17 
augusti ställde man upp sig i slagordning vid Fyllebro strax utanför Halm
stad.34 Duncan var avskuren och hade inget annat val än att försöka slå sig 
igenom. I hällande regn utkämpades en kort men intensiv batalj. De antals- 
mässigt överlägsna svenskarna tryckte på och Duncan tvingades slutligen 
kapitulera. Hundratals danskar hade stupat och Christian V:s plan att 
snabbt lägga under sig Västsverige fick tillfälligt överges.35 

Karl XI skrev i sin almanacka:

... hivarest wij igenom Gudz bijstond antreffadhe G.-M. Dunkam 
hwilken var 4.000 man till hestz och foot, honom aldheles sloge, och 
endsathe stadhen dhen samma dagen?6

Segern vid Fyllebro hade marginell strategisk betydelse men var desto vikti
gare för de svenska truppernas moral.

Svältkriget och slaget vid Lund
Danskarna hade trots bakslaget i Halland fortfarande en mäktig armé till 
förfogande. Det fanns alltså ingen anledning till oro. Hösten 1676 kontrol
lerade man hela Skåne. Malmö var den enda skånska besittning som Sveri
ge hade kvar, men utan försörjning och tillförsel av reserver var det bara en 
tidsfråga innan också denna stödjepunkt erövrades. Vintern nalkades och 
man förväntade att båda arméerna skulle gå i vinterläger. Christian V och 
hans bror såg ingen akut hotbild. De lade därför armén i vinterkvarter runt 
Ängelholm och for hem till Köpenhamn.

Karl XI brottades däremot med problematiken huruvida operationerna 
skulle fortsättas eller ej. Det gångna halvåret hade tärt hårt på armén och
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fortfarande var danskarna överlägsna. Å andra sidan skulle en förlust av 
Malmö kanske innebära slutet för Sveriges möjligheter att återerövra Skåne. 
En ljusglimt var att det beordrade ersättningsmanskapet under hösten bör
jat anlända i allt raskare takt. Bedömningen var att de svenska bondpojkar
na skulle klara ett vinterkrig bättre än danskarna, eller kanske framförallt 
deras inhyrda tyska legoknektar.37 På kungens order korsade därför svenska 
armén den forna gränsen den 24 oktober 1676.

Christian V återvände genast från Köpenhamn efter nyheterna om den 
obehagliga utvecklingen. Det var uppenbart att svenskarna menade allvar 
och ämnade söka ett avgörande fältslag.

Den svenska armén gick västerut och soldaterna plundrade Helsingborgs 
stadskvarter. De utarmade borgarna fick strax därefter besök av den danska 
garnisonen som stal vad som fanns kvar. Huvuddelen av svenskarnas armé 
drog söderut och inrättades i ett fältläger vid Bårslöv söder om Helsingborg 
som kom att kallas «lortlägret». Det saknades rent vatten, förplägnad, ved 
och foder.38 Platsen var illa vald och de ihållande, kalla, regnen förvandlade 
marken till lervälling. Soldaterna var genomvåta och den usla sanitära stan
darden medförde att många insjuknade. «Rödsot» eller «blodsot», alltså 
difteri, var en av de vanligaste åkommorna.39 Det beräknas att svenskarna 
under krigsåret 1676 förlorade 10 000 man. Av dessa var det uppskattnings
vis bara en tredjedel som stupade i strid.40

Förhållandena nådde kritiska bottennivåer och med sin snabbt krym
pande styrka drog Karl XI söderut. Han var tvungen att uppnå ett avgöran
de medan han fortfarande hade en armé värd namnet. Planen var att avskä
ra danskarnas reträttmöjlighet mot Landskrona och tvinga dem till batalj, 
men svenskarna var inte snabba nog. Christian V drog sig i skydd bakom 
Kävlingeån och lät sin armé gå i läger på en höjdplatå vid Skälshög strax ut
anför Lund. Svenskarna å sin sida stannade vid Lilla Harrie på andra sidan 
ån. Soldaterna försökte skyla sig undan regnen så gott det gick, men även 
detta läger blev ett drivhus för sjukdomar. Marken förvandlades till gyttja 
och matransonerna förblev otillräckliga. Danskarna å sin sida hade goda la
ger med förplägnad, dryck och foder till hästarna.41

Det svenska manskapet reducerades dag för dag av umbärandena, och 
Karl XI fann återigen läget ohållbart. Den 30 november togs beslut om upp
brott och anfall. Natten till den 4 december korsades Kävlingeån vilken fru
sit till, och armén ställde i marschkolonner upp på andra sidan. Det dröjde 
ända fram till halvåttatiden på morgonen innan den danska krigsledningen 
fick vederhäftig information om vad som var å färde. Den danska vakttjäns
ten lämnade en del övrigt att önska.

Slaget vid Lund urartade till ett veritabelt blodbad. Omkring 9 000 solda
ter miste livet i drabbningen. Värst var det för danskarna som förlorade runt 
6 500 man. Det har framförts att slaget hade en marginell betydelse eftersom 
svenskarna dåligt förmådde utnyttja framgången på ett strategiskt plan. 
Men, hade danskarna vunnit kunde detta ha inneburit det totala utplånandet
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Figur 6. De övergripande danska och svenska 
armérörelserna under kriget i Skåne 1676.

av den svenska armén och i förlängningen att Skåne gått förlorat. Karl XI 
säkrade sin maktposition och dessutom torde segern ha påverkat de skåning
ar som stod i valet och kvalet mellan vilken av parterna man skulle stödja.

Vägen till Malmö var åter öppnad och de svenska förlusterna kunde re
lativt snabbt ersättas. Den svenske kungen beslutade att tåga mot Helsing
borg som inneslöts den 14 december och som kapitulerade dagen före nyår
et. Krigsåret 1676 löpte mot sitt slut. Tiotusentals soldater och civila hade 
dukat under för kulor, svält och sjukdomar (fig. 6). Erik Dahlberg skrev i sin 
dagbok:

34

Och därmed ändas detta året. Gud vare evinnerligen ärad, som mig i 
detta farlige året samt många tillförene sä nådeligen haver bevarat. Han 
hjälpe vidare för Kristi skull. Amen. Gud give lycka till ett nytt år!42
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Diskussionen kring friskyttarna och varför delar av den skånska befolkning
en tog till vapen mot den svenska armén har till viss del varit förenklad. Man 
har diskuterat hanterbara enheter i form av «svenskar», «danskar» och «skå
ningar». De senare har i sin tur kunnat delas in i «allmogen», «friskyttarna» 
och «snapphanarna». Att generalisera för att kunna analysera är i och för sig 
ofrånkomligt, men problemet är att man skapat en grad av enhetlighet som 
sannolikt inte fanns på den tiden. Redan en första titt i källor och litteratur 
visar att våldet var ojämnt fördelat över Skåne, Blekinge och Halland.

I mars 1677 fick prästerna i Vemmenhögs härad inrapportera «en rigtig 
och accurat specifikation på en del snaphaner» till biskopen Peder Winstrup 
i Lund för vidare befordran till generalguvernören von Fersen. Rapporterna 
utgavs av Martin Weibull 1893 och man kan konstatera att det i Vemmen- 
hög, till prästens uppenbara lättnad «aldrigh været nogen snaphaner». Det 
samma gällde för Äspö, Östra Torp och Hemmesdynge. I vardera Grönby, 
Skurup och Gärdslöv hade dock tre personer rymt med de danske «och haf- 
fuer forlatt huuss och hiem».'

En kartering av vilka socknar som 1677 avkrävdes en särskild trohets- 
försäkran till den svenska kronan visar vilka områden som betraktades som 
opålitliga (fig. 7). Det var hela Blekinge och den norra delen av Skåne. De 
folkrikare slättbygderna i söder hade man uppenbarligen mindre problem 
med. De flesta skåningar bekämpade alltså inte den svenska armén.

Att våldet tycks ha varit mera vanligt i de norra delarna har inte bara 
haft med möjligheten att hålla sig gömd i skogen att göra. Man måste ock
så väga in både kulturella och ekonomiska faktorer såsom jordägande och 
näringsfång. Skåne har inte utgjort någon kulturell enhet och det är faktiskt 
inte alldeles självklart vad «Skåne» var. Fanns det till exempel på 1600-talet 
en skånsk eller östdansk identitet?

Att Skåne existerade som en geografisk benämning och var en del av det 
danska riket är klart. Det fanns till exempel sedan 1200-talet en särskild 
skånsk lag. Detta var nu inget särdrag, det fanns såväl en själländsk som en 
jysk lag.2 Skåne hade i detta hänseende inte någon särskiljande status. Det 
danska riket var, i likhet med de flesta riken, ett konglomerat av olika delar.3 
Det fanns stora likheter i byggnadskultur och byarnas former mellan Själ
land och den skånska slättbygden i sydväst. Dessa former skiljde sig från de 
nordskånska vilka i sin tur hade gemensamma drag med bygder på andra si
dan gränsen.4

Ett likartat förhållande tycks gälla det språkliga. De dialektala skillna
derna inom Skåne förefaller att ha varit distinkta medan skriftspråket var 
danskt, inte skånskt.5 Som exempel kan nämnas att den främsta berättande 
källan till kriget, Kågerödsprästen Sthen Jacobsen, skrev sin krönika på 
danska. Samma språk använde prästen i Örkelljunga, Jørgen Christensen 
Fischer, som nedtecknade längden över folk och hemman i samband med 
allmogens trohetsförsäkran den 16 april 1677.

36



1 Allerurn 24 Gryt 47 Kropp 70 Rehhelberga 93 Visseltofta
2 Ausås 25 Gråmanstorp 48 Kvidinge 71 Rinkaby 94 Vittsjö
3 Bnrkåkra 26 49 Kviinge 72 Riseberga 95 Vånga
4 Bjuv 27 Gumlösa 50 Kågeröd 73 Risekutslösa 96 Välinge
5 Bjömekulla 28 Gustav Adolf 51 Kulina 74 Rya 97 Välluv
6 Brunnby 29 Hallaröd 52 Loshult 98 Väsby
7 Brönnestad 30 1 lelsingi kmh 53 Matteröd 76 Skånes-Fagerliiilt 99 Västra Brohv
8 31 Hjärnarp 54 Munka-Ljungby 77 Starby 100 Västra Karup
9 Båstad 32 Hjursås 55 78 Stenestad 101 Västra Sönnar
10 Ekeby 33 Hov 56 Norra Mellby 102 Västra Torup
11 Emmislöv 34 Hässleholm 57 Norra Rörurn 80 St rövclstorp 103 Åhus

Furlmlt 35 Hässlunda 58 Norra Sundby 81 Södra Wam 104 Ängelholm
13 Farstorp 36 Häst veda 59 Norra Strö 82 Sörby 105 örmestad
14 37 Höganäs 60 Norra Warn 83 Tjörnarp 106 örkelljunga
15 Fjälkinge 38 Höja 61 Norra Åkarp 84 Torekov 107 örkened
16 39 Hörja 62 Nymölla 85 Trolle-Ljungby 108 östra Broby
17 Fleninge 40 Ignaberga 63 86 Tåssjö 109 östra Kamp
18 Frillestud 41 64 Nävlinge 87 Tustarp 110 östra Ljungbv
19 Färingtofta 42 hö 65 Oderljunga 88 Matkiva 111 Össjö
20 Färlöv 43 66 Oppmanna 89 Vfedby 112
21 Förslöv 44 67 Osby
22 Gli makra 45 Kiaby 68 Rtrstorp 91 Viken
23 Grevie 46 Knislinge 69 Raus 92 Vinslöv

Figur 7. De socknar i Skåne som i mars och april 1677 avkrävdes 
en särskild trohetsförsäkran till den svenske kungen.
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När det gäller de danska provinserna var det i själva verket adeln som 
bar upp rikskulturen under 1600-talet. Till skillnad från förhållandena i den 
svenska riksdagen saknade de danska bönderna politisk representation.6 
Städernas borgerskap, och övriga invånare, har i första hand betraktat sig 
själva som stadsbor och som del i en större urban gemenskap och kultur än 
som «skåningar».71 de olika delarna av Skåne fanns vitt skilda kontaktytor, 
referensramar och sätt att agera. Det fanns olikheter mellan kust och inland, 
slättbygd och skogbygd, stad och land, fattig eller rik och så vidare. Utifrån 
detta perspektiv var Skåne mångkulturellt.

Om vi nu alltså ställer oss tveksamma till att våldet skulle ha grundats i 
någon särskilt uttalad eller upplevd «kärlek» till Danmark eller om det ens 
skulle ha funnits någon särskild skånskhet bortom den närmsta hembygden 
att försvara, får vi omformulera utgångspunkterna. För att sätta våldets om
ständigheter och händelseförlopp i ett annat sammanhang är både ett läng
re tidsperspektiv och en förankring i landskapet nödvändig. Det behövs 
också en metod för att hantera komplexiteten i långa händelseförlopp med 
dess gytter av sam- och motverkande faktorer, kontinuiteter och avbrott. 
Landskapet döljer inte bara en historia.

Landskap bortom traditionen
Landskap är egentligen inte fristående från människors föreställningsvärld, 
handlande eller inbördes relationer. Hur man livnär sig utgör grunden för 
övriga sociala och kulturella uttryck. Möjligheter och strategier för försörj
ning hänger samman med de naturgeografiska faktorer vilka människor fått 
agera med eller mot. Ekonomi, sociala och kulturella mönster, ägoförhållan
den och bebyggelsemönster är viktiga element för att förstå händelseför
lopp.

Olika «landskap» överlagrar varandra, allt ifrån det grundläggande to
pografiska till det vi kallar det sociala nätverkslandskapet. Deras utbredning 
sammanfaller inte alltid geografiskt utan man har ofta haft kontakter långt 
bortom den egna bygden. Landskapet är inte heller statiskt eftersom dess be
ståndsdelar i form av utnyttjande, gestaltning och betydelser ändrar karaktär 
från en tid till en annan. Demografi, ekonomi, sociala mönster och bebyggel
se har varierande livslängd vilket gjort att tyngdpunkter också skiftat genom 
århundradena. För det mesta utgör sådana omväxlingar förutsättningarna 
för förändringar av andra delar i landskapet genom ett ständigt samspel.8 För 
enkelhetens skull gör vi en uppdelning av landskapen för att tydliggöra så
dant som på olika sätt utgjort grunder för ett slags lokal särart.

Nordvästra Skåne är väl avgränsat i topografiska termer - åtminstone i 
förhållande till slättbygden - men var under 1500- och 1600-talet vidsträckt 
i nätverkstermer, i det här fallet som en del i en proto-industriell ekonomi 
med knutpunkter i städerna.
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Området utnyttjades redan för ungefär 10 000 år sedan. Vi har hittat 
spår efter jakt- och fångstkulturerna från den äldre stenåldern.9 Denna be
rättelse tar dock sin egentliga startpunkt i järnålderns senare halva, i den del 
av den tidiga medeltiden som i Skandinavien brukar kallas vikingatid, det 
vill säga 8 00-1000-talet. Under det senaste decenniet har bearbetning av 
olika arkeologiska fyndgrupper gjort att man kunnat ställa förslag på upp
komst och indelning av olika bygder i Skåne (fig. 8). Det vill säga områden
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Figur 9. Av fornlämningsinventeringen registrerade jämä Idersgravar I Skåne. 
Orkelljunga kommun markerat med svart linje.

med bebyggelse och gemensamma kulturdrag framför allt avläsbara i form 
av begravningstraditioner.10

Bygderna har haft olika kontaktytor mot varandra, varierat i styrka och 
sedermera på olika sätt kommit under den makt som blev det danska kunga
riket."

Stefan Brink har visat att häradsnamnen i nordöstra Skåne, bland annat 
Göinge, går tillbaka på förhistoriska bygder. Även namnet Bjäre anses gå till
baka till järnåldern som en gammal bygd.12 Den senare har utifrån gravskick
et att döma under yngre järnålder kulturellt hört samman med Halland.13

Vad som är värt att framhålla i det här sammanhanget är skillnaderna 
inom norra Skåne, där Bjäre och Göinge utgjorde bygder under vikingati
den, medan den norra delen av Norra Åsbo inte gjorde det. Förhistoriska

40



gravar brukar sättas i samband med bebyggelsens utbredning eftersom gra
var och gravfält ofta funnits i bosättningarnas närhet.14 Det finns inga kän
da förhistoriska gravar eller bebyggelsespår i den norra delen av häradet, 
det är i princip blankt på fornlämningskartan (fig. 9).

De norra delarna av Norra Åsbo koloniserades senast vid 1200-talets 
början. De södra delarna, runt Rönneås dalgång, var däremot bebyggda re
dan under förhistorien. Här har det återfunnits både boplatslämningar och 
monumentala gravar från sten- brons- och järnålder. Under romersk järnål
der, det vill säga de första århundradena av vår tideräkning, förekom viss 
expansion norrut, till i höjd med Rya, vilken avsatte spår efter både odling 
och bebyggelse. Området norr därom saknar spår efter bebyggelse och har 
snarare använts extensivt för betesdrift.15

Det äldsta omnämnandet av Norra Åsbo stammar från «Kung Valde
mars Jordebok» från 1230-talet.16 Före 1500-talet är dock vår kunskap om 
Norra Åsbo begränsad både ur skrifthistorisk och ur arkeologisk synvinkel. 
1500-talet framstår emellertid som en expansiv fas, vilket syns både i od
lingens och i järnframställningens omfattning.17 Denna utveckling inleddes 
egentligen redan under 1400-talet, som en återhämtning efter digerdöden 
och krisen på 1300-talet. Omorganisationen av landskapet innebar att man 
skaffade sig nya försörjningsstrategier. De möjliggjorde i sin tur ett ekono
miskt uppsving.18

Natur och klimat
Här är skogsbygden i Skånelandet, så ser den ut: ett böljande av löv
rika trädkronor och ett glimmande av insprängda vatten under som
maren, en svart risigbet mot snöiga marker och isar om vintern.

Det är lövskogsland, bokar och ekar, askar och alar, fläckvis av 
mörkare stråk av furor: det gäller 1670-talet och granen har ännu inte 
hunnit hit på sin nordvästliga vandring från Sibirien.

Här har inlandsisen stannat en gång och avlämnat sina revlar av 
grus, sina rullstensåsar och glidblock: landskapet som ett skurbräde 
av mindre åsar mellan de stora åsarna, ett ständigt växlande mellan 
branta backar och djupa sänkor.

Ofta vidgar sig sänkorna till sjöar, kärr och mossar, ger plats för 
ormlikt framslingrande vattendrag, där låga ängar ligger och gungar 
farligt under stegen av folk och fä, med mörka näckrosgölar och röd- 
ruttna gyttjeflyn.

Det var Artur Lundkvist, född och uppväxt i Oderljunga i Norra Åsbo, som 
beskrev landskapet på detta vis.

Mera prosaiskt uttryckt utgör Norra Åsbo en övergång från fullåkers- 
bygden på slätten runt Rönne å i söder till det Sydsvenska höglandet i norr
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I

Figur 10. Skånes topografi. Ekvidistanser över 100 m.

(fig. 10). Höjder, myrmarker, sjöar och vattendrag präglar häradets norra 
delar (fig. 11).

I varierande grad har landskapet också utgjort en skogsbygd även om 
dess karaktär varit olika över tid beroende på uttag och brukande. Det har 
inte varit fråga om en enkelriktad utveckling mot ett öppnare landskap utan 
snarare om perioder av avverkning och agrar expansion och faser av åter- 
beskogning19. Under 1700-talets senare del och 1800-talet utgjorde ljung
hedar en dominant landskapstyp till följd av att man överutnyttjat skogen. 
Dagens skogslandskap, som domineras av gran, är resultatet av omfattande 
skogsplantering med början på 1890-talet. Under den tid vi diskuterar i bo
ken, 1600-talet, utgjordes skogarna av lövträd och fur.

Topografin varierar med dalgångar och mer höglänt terräng. Nivåerna 
stiger från omkring 65 m.ö.h. runt Rya till drygt 120 vid länsgränsen i norr.
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Skånes Fagerhult
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Figur 11. örkelljungabygdens topografi domineras 
av höjder, myrmarker och sjöar.
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I väster stiger landskapet brant mot Hallandsåsen. Området avvattnas åt 
fyra håll. I söder av Pinnan som ansluter till Rönne å med utlopp i Skälder- 
viken, i nordväst av Stensån, med avrinning i Laholmsbukten. I norr avvatt
nas området via Lagan och i nordost av biflöden till Helgeå. Jordarten do
mineras av sandig morän men även grusiga isälvsavlagringar förekommer. 
Tillsammans med angränsande delar av Halland och Småland utgör området
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Figur 12. Rekonstruktion av äldre huvudvägar 
i O rkel I j u n gabygden.

den region inom Sverige med flest torvmarker. Delvis beror förekomsten av 
torvmarker på en hög nederbörd. En inlandspräglad klimattyp ger en lägre 
temperatur än vid kusten och därmed en något kortare vegetationsperiod, 
cirka 10 % mindre än på den skånska slätten i sydväst. Varken klimat eller 
jordarter skapar särskilt goda förutsättningar för jordbruk i området.20 Man 
kan förenklat säga att det rör sig om ett landskap som gör motstånd.
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Figur 13. De hemman som fanns i Órkelljungabygden 
vid slutet av den danska tiden.
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Området rymmer både möjligheter och begränsningar när det gäller 
kontaktytor mot andra bygder. Topografin innebär att kommunikationsle
der legat fasta under lång tid. De följer i stort sett dalgångarna längs Pinnan, 
Smedån och upp mot Lagaleden (fig. 12). Dagens E6 följer i stort sett gam
la leder över Hallandsåsen21 och E4 följer fortfarande den gamla «kungsvä
gen», åtminstone i dennas sträckning sedan 1675. Benämningen härstammar
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från 1700-talet och vägen anges i fältmätningsbrigadens beskrivning från 
början av 1800-talet som «besådd med kullerstenar».

Kommunikationsleder och vägar kan delas upp i tre huvudkategorier. 
För det första de regionala som följde överhetens behov. För det andra de 
sockenvägar som förde till kyrka, ting, marknad, kvarnar, sågar eller järn- 
framställningsplatser. Slutligen fanns även lokalvägar vilka skapats utifrån 
den enskilda gårdens behov.22 (fig. 13)

Kolonisation och järn
Norra Åsbo togs i mera stadigvarande anspråk under 1100- och 1200-talet. 
Koloniseringen kan kopplas till en befolkningsökning och bebyggelseexpan
sion över hela den europeiska kontinenten. Den regionala kolonisationen 
trängde successivt allt längre in i Flallands, norra Skånes och sydvästra Små
lands skogar. Det finns likheter med den samtida urbaniseringen genom att 
det skapades nya sätt att leva med en lägre grad av förankring i äldre tradi
tioner.23 Vår kunskap om områdets äldsta skede är förvisso begränsad, men 
1200-talet var en framåtblickande tid med en förändrad syn på världen.

En rekonstruktion av vad som kan antas vara de ursprungliga gårdarna 
visar att nybyggarna kommit från äldre bygder i både Skåne och Flalland, 
möjligen även Småland (fig. 14).24

Att andelen självägande bönder har varit relativt stor, kan tas som intäkt 
för att kolonisationen inte varit styrd och kontrollerad, åtminstone inte i sitt 
ursprungliga skede. Även kolonisationens successiva utbredning tyder på en 
spontan kolonisation av mark som ingen gjorde specifikt anspråk på.25

Det fanns ingen tydlig kunglig maktstruktur i området vid tiden före 
sammanställningen av kung Valdemars jordebok ca 1230.26 Det saknas till 
exempel belägg för kungalev. I det tidigmedeltida Danmark fanns annars 
flera former av kunglig mark. I «Kung Valdemars jordebok», utgörs besitt
ningarna i de västra delarna av riket av arvegods (patrimonium), medan de 
på Själland och i Skånelandskapen består av kungalev, vilka tolkats som 
förvaltnings- eller ämbetsgods (fig. 15). Denna skillnad anses vara kronolo
gisk där arvegodsen är de äldre medan kungaleven är yngre och vanligare 
öster om Öresund.27

I kung Valdemars jordebok omnämns «alla skogar, som kallas allmän
ning...».28 Under äldre medeltid sågs områden vilka ingen hade någon sär
skild rätt till som allmänningar. Efterhand som kungamaktens befogenheter 
stärktes under 1100-talet kunde denna göra anspråk på allmänningsmarken. 
I Skåne hade dock allmänheten en viss bruksrätt till allmänningarna. De 
kungliga anspråken innebar att majoriteten av inbyggarna i sådana områden 
blev arrendatorer till kungen.291 Skåne som helhet var 1650 kring 27 % av 
bönderna kronans landbor30 medan de i Örkelljunga utgjorde 73 % vid över
gången till svenskt styre.31
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Figur 14. Kolonisationen av örkelljungabygden har 
ägt rum i flera steg. De omraden som var mest läm
pade för åkerbruk togs i anspråk först. Dessa gårdar 
var vid skiftet mellan 1500- och 1600-talet själv

ägande. Efter Anglert 2008a.

Arrendebönder 

Självägande bönder

5 km J

I området fanns något som kallades kronolänet. Detta saknade i princip 
motstycken inom det danska riket. Administrativt låg det under Helsing
borgs län och förefaller i vissa bemärkelser fungerat parallellt med de övri
ga indelningarna av Norra Åsbo härad, tredingarna (se nedan, sid. 54). 
Kronolänets utbredning tyder på att det är skapat efter en första kolonisa
tionsvåg (fig. 16).32
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FigurlS. Tidigmedeltida kungliga forvaltningsgods, så kallade kungalev, i Skåne.

Trots att markhunger och nyodling utgjorde drivkraften för kolonisatio
nen var landskapets förutsättningar för spannmålsodling under längre tid 
begränsade. Under 1200-talets gynnsamma klimat var den relativa skillna
den mellan slätten och höglandet kanske något mindre. Marken kunde tas i 
anspråk för odling, men det innebar också att man «skördade» de brun jor
dar som tagit lång tid att bildas och som återhämtas långsamt. Nybyggarna 
lärde sig ganska snabbt landskapet och utvecklade successivt en mer blan
dad ekonomi. Denna byggde på självhushållningsodling, boskapsskötsel 
och skogsprodukter på det sätt som vi får återberättat på 1700- och 1800-ta- 
let. Åkerbruket var då snarast komplement i en i huvudsak skogsbaserad 
näring33. Skogens resurser gav i äldre tider möjligheter till varierande verk
samheter på ett annat sätt än vad dagens skogsbruk gör.34
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Den bild som träder fram under 1500- och 1600-talet antyder en diver- 
sifierad ekonomi baserad på en bearbetning av skogens råvaror och en pro- 
toindustriell järnframställning för avsalu.35 Detta uppmärksammades redan 
av Arent Berntsen i dennes beskrivning av det danska jordbruket från mit
ten av 1600-talet:
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Figur 17. Registrerade lämningar efter järnframställning i Sydsverige. 
Efter Ödman 2001, Fornminnesinventeringen, Strömberg 2008.

... Skouboerne derforuden deris Egne at føre til Brug oc dem der aff 
Fordel at giøre med Kulbrenden Brendeved Huus- oc Wogn-Tømmer 
at hugge oc til Kiøbstæderne oc paa Sletten at udføre oc affhended6

Det vill säga åkerbruket fick en minskad relativ betydelse. Järnhanteringen 
med tillhörande verksamheter som vedhuggning, kolning och körslor, vil
ken börjat som hushållsproduktion, framstår som huvudnäring. Denna 
ekonomi har präglats av såväl specialisering som en långt driven arbetsdel
ning. Omställningen i försörjningsstrategier har gjorts i spåren efter den 
kris som följde i digerdödens spår i slutet av 1300- och första halvan av 
1400-talet.37
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Det finns mängder med spår och lämningar efter järnframställning i 
nordvästra Skåne, sydvästra Småland och sydöstra Halland 38 (fig. 17).

Perioden från mitten av 1400-talet till mitten av 1600-talet känneteck
nas av en omfattande järntillverkning, liksom smidesverksamhet och pro
duktion av färdiga varor. Jämfört med den medeltida järnhanteringen till 
«gårdsbehov» ökade produktionen och fick en tydligare organisation kring 
tillverkningen. Större och mer komplicerade ugnar och tillverkningssam- 
manhang skapades vilket krävde en förändrad organisation och arbetsdel
ning. Två järnframställningsplatser av olika karaktär undersöktes i sam
band med ombyggnaden av E4, en äldre i Bredabäck (Värsjö) och en yngre 
i Östra Spång. Den första är från före krisen vid mitten av 1300-talet och 
den andra från 1500- och 1600-talet. Den äldre platsen hade haft traditio
nella blästugnar men en omfattande produktion, medan det i Östra Spång 
fanns spår efter ny teknik och en större ugnsanläggning vilken kopplas till 
järnframställning av proto-industriell omfattning.39

De analyser av slagg som gjordes i samband med undersökningarna in
för ombyggnaden av E4:an, visar att det i Örkelljungabygden framställdes 
både högkvalitativt järn och stål.40 Det vill säga att det inte bara rört sig om 
produktion till husbehov utan om en storskalig, kommersiell och specialise
rad verksamhet (fig. 18).

Järnhantering var en arbetskrävande process. Till att börja med behövde 
man samla den sjö- och myrmalm som var aktuell i norra Skåne. Dessutom 
krävdes stora mängder ved till kolning. Veden skulle huggas, köras fram och 
kolas. Det behövdes ungefär 10 gånger så stor volym av träkol som av malm. 
Inledningsvis rostades malmen för att renas, varefter den krossades innan 
den hettades upp igen för reducering. Vid framställning av stål ökade ar
betsinsatsen ytterligare. Utöver dessa arbetsuppgifter tillkom mängder med 
körslor av malm, ved, träkol och av färdigt järn och stål.

Den här utvecklingen hade inte kommit till stånd utan städernas ekono
miska nätverk. Det fanns en ständigt växande efterfrågan på järn- och skogs
produkter och i takt med att verksamheten lönade sig allt bättre knöts skog
bygden tätare till de kommersiella nätverken. Den nya bild som träder fram 
visar ett «urbanitetens landskap».41 Städer som Luntertun, Båstad, Halm
stad och Laholm fungerade som livliga utskeppningshamnar medan Hel
singør och København var nav i det ekonomiska nätverket. Inom ramen för 
detta system har människorna i Örkelljungabygden uppenbarligen haft bre
da kontaktytor och rört sig vida omkring.

Denna «urbana» ekonomi bör ha setts som något positivt, eller i alla fall 
acceptabelt från kungamaktens sida, då taxeringen, avgifterna till kronolä- 
net 1523, framför allt görs i reda pengar och plank (kompletterat med 
lamm).42 Som Sten Skansjö framhållit är det en smula förvånande att land- 
gilleavgiften (med två undantag) inte erlagts i järn. Möjligen har kronan 
varken haft möjlighet eller intresse av att direkt hantera järnet utan varit
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Figur 18. Lämningar efter 
järnhantering, slaggvarp, i Örkelljungabygden. 

Efter Strömberg 2008.

nöjd med att produktionen distribuerats vidare till centralt danskt område 
och varit möjlig att taxera. På så sätt har man fått in både skattemedel och, 
framför allt, säkrat tillgången på järn. Dock förekom järn som skattepersedel 
i minst 45 % av hemmanen (37 av 82) i Örkelljunga och Skånes-Fagerhult 
socknar i 1662 års jordebok (fig. 19).43 I jordrannsakningsboken för 
1660/1662 nämns bland Tranetorps tillgångar en «Siöö som tagits Järn Malm
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utbi».ĄĄ Den danska kronan ökade uppenbarligen efter hand sitt direkta in
tresse för järnet genom olika typer av privilegier. I synnerhet blev detta tyd
ligt efter förlusten av Halland och dess järnproduktion efter freden 1645.45

Långt ifrån ett marginalområde förefaller Örkelljungabygden i stället ha 
varit väl integrerat i den regionala penningbaserade ekonomin och av stor 
betydelse för den danska kronan.
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Lag och ordning
Den danska kungamaktens kontrollmöjligheter tycks ha varit av indirekt 
karaktär i de nordligaste skånska häraderna. Centralmakten fanns inte re
presenterad på plats och kronans intressen utgick i hög grad från slottet i 
Helsingborg och dess länsman. När det gäller de fåtaliga exempel på adels- 
ägda egendomar i området fanns även denna makt på distans i form av «ut- 
sockne frälse». Tillsammans med de specifika förutsättningarna och den 
samhällsorganisation som utvecklades i området kan maktrelationerna be
skrivas svaga och indirekta. Det fanns därmed en hög grad av självständig
het för lokalsamhället. Institutionerna var få och området har tidigare be
skrivits som «... ett självständigt bondesamhälle med en högt utvecklad 
självstyrelse».46 Bilden har nyligen nyanserats av Stefan Persson som lyft 
fram andra och fler former av samspel mellan kungamakten och undersåtar
na.47

Det var under perioden efter krisen i digerdödens spår som området tyd
ligare drogs in i kronans förvaltning. Vid den tid vi här diskuterar, 1500- 
och 1600-talet, tillhörde området Helsingborgs län.48 Länen styrdes av adli
ga «länsmän» som under sig hade en rad ämbetsmän för uppbörd, adminis
tration, lag, ordning och försvar. Administrativt var Norra Åsbo uppdelat i 
tre delar, så kallade tredingar: nedre, mellersta och övre. Jordeböckerna tar 
även upp ett fjärde område, det tidigare omnämnda Kronolänet, som bestod 
av kronans landbor. Örkelljungabygden tillhörde den övre tredingen och 
Kronolänet.49

Kungamakten var under dansk tid representerad av «ridefogden» som 
var underställd länsherren i Helsingborg. Fogden assisterades av länsmän. 
De senare ska inte förväxlas med den adlige länsherren utan utgjordes av 
bönder som valdes vid häradstinget.50 Fogdarna hade i första hand ansvar 
för lag och rätt och indrivningen av kronans skatter. Länsmännen skulle as
sistera fogden i de fiskala ärendena men även svara för att «kommunala» 
skyldigheter så som underhåll av broar och vägar. Sannolikt valdes läns
männen bland bönder av en viss ställning, men de har nog inte kunnat göra 
sig allt för impopulära bland grannarna. Det var oundvikligt att de tvinga
des att genomdriva överhetens påbud, men säkerligen försökte länsmännen 
anpassa direktiven i enlighet med lokalbefolkningens rättsmedvetande.51 I 
praktiken har de fått bedriva ett slags dubbelspel i kronans tjänst. Det fanns 
både «bondelänsmän» med skiftande kompetens och de som var mer kva
lificerade och tog hand om uppbörden.52 I Örkelljunga fanns exempel på 
båda kategorierna. När Norra Åsbo härads ting åter samlades efter Skån
ska kriget, 1680, var Per Nilsson i Eket länsman för Rya socken, Brådde 
Månsson i Västra Ringarp för Örkelljunga och Mårten Jönsson för Fager- 
hult. Intressant är att både Per Nilsson och Mårten Jönsson var gästgivare. 
Enligt en uppgift från 1690 var en av häradets länsmän «en gästgivare i
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Figur 20. Tingsgården i Stidsvig fungerade som tingshus för 
Norra Åsbo fram till 1683. Foto: Thomas Hansson.
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Eket, ej läs- eller skrivkunnig».53 Trots dessa tillkortakommanden kunde 
Per Nilsson uppenbarligen vara länsman i mer än 10 år. Västra Ringarp var 
före kriget den gård som taxerades högst54 och Bråddes namn dyker upp i 
flera sammanhang som gör att man kan misstänka att han utöver att vara 
läs- och skrivkunnig även hade kopior på mantalslängder, uppbörds- och 
jordeböcker.

Häradstinget var den främsta arenan för konfliktlösning och social kon
troll men också för gemensamma beslut rörande allmänna frågor kring ar
bete och kommunikationer (fig. 20). Det var också här som olika represen
tanter valdes, överhetens påbud mottogs och jordtransaktioner genomför
des och stadfästes.55 Ting hölls, åtminstone efter kriget 1675-1679, med två 
till tre veckors intervall. Motsvarigheten till dagens nämndemän, «stocka
männen», vilka var åtta till antalet, utsågs bland allmogen. Under 1680 kal
lades sammanlagt 24 personer från Örkelljunga att sitta som «stockamän». 
Det förefaller som att man skulle sitta som stockaman vid tre, på varandra 
följande, möten. I praktiken har dock närvaron varierat mellan ett och fem 
tillfällen under året.56

Vid tingets öppnande efter kriget utsågs också sex häradsmän som skul
le assistera befallningsmannen i upprätthållande och verkställande av lagar, 
förordningar och beslut samt driva in eventuella böter:

... bwilka föreskreftvne 6 Heradsmän af Rätten albwarligen förma
nas at dermed slygt förrätta Heratsdom på Cronans wägner blifwer 
befallet och Heradt emot Heradt angående påkomma kan med all 
plygt och troskap söka Cronans och Häradets nytta at allting må 
Richtigt och wäl förswarligt tillgå så att icke försummelse skulle kom
ma på någondera Eders ansvar hwilka hafwa at werka till hörsam ef
terrättelse ware sig Broder, Wägar eller Hwad helst förefalla kan som 
till Kongi. Majts. tienst och Häradets nytta wara kan.51

Utöver de formella arenorna som tinget, socken- och bystämmor fungerade 
uppenbarligen ölstugor och liknande som informella mötesplatser.58 Efter
som detta kunde uppfattas som att personer drog sig undan för att konspi- 
rera sågs sådant inte med blida ögon. Så sent som på 1690-talet framfördes 
den allvarliga anklagelsen att fattigstugan i Örkelljunga upplåtits till «krö- 
geri».59

En gränsbygd
Nordvästra Skåne kan från medeltiden till tidigmodern tid, det vill säga före 
befolkningsökningen under 1700-talet, beskrivas som glest befolkat. Områ
det brukar framställas som «gränsbygd». Att centralmakten inte var annat 
än indirekt närvarande innebar inte att gränsbygden var fristående utan att
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det i stället var nödvändigt att skapa olika former av intressegemenskaper. 
Riksgränsen kan kanske bäst beskrivas som ett «rum» snarare än en linje60.

Gränsdragningar fungerar mer som en identitetsskapare än något som 
skiljer redan existerande identiteter åt.61 Stefan Persson har visat hur en 
«riksidentitet» skapades efterhand som det formulerades en grundläggande 
lokal identitet vilket för Göinges del gjordes i samband med dragningen av 
gränsen under 1500-talets senare hälft.62

Tidpunkten för gränsdragningen är förhållandevis sen, men förklarlig. 
Gränsen hade egentligen inte behövt formuleras tidigare. Mellan 1332 och 
1360 var Skåne satt i pant till (och i personalunion med) Sverige. Det dröj
de ytterligare några år (av orsaker vi inte ska gå in på i detta sammanhang) 
tills Norra Åsbo och Bjäre härader år 1341 förpantades till den svenska kro
nan samtidigt med Halland. Efter återgången till danskt styre skapades Kal
marunionen 1397, vilken formellt upplöstes först under 1520-talet. Fram 
till 1550-talet stod alltså Sverige och Danmark på mer eller mindre vänskap
lig fot. Hur det var före 1300-talet vet vi inte, men man kan anta att allmän- 
nings- och kolonisationsbygderna i sig själva fungerat som breda gränsstråk 
mellan de danska och svenska kungliga anspråken på överhöghet. Det finns 
inga givna topografiska formationer (norrut) som i sig själva fungerar av
gränsande mellan norra Skåne och södra Småland. Hallandsåsen är mycket 
mera distinkt, men gränsen mellan Skåne och Halland - som sällan varit 
gräns - går norr om åsen.

Riksidentiteterna användes framför allt i praktiska sammanhang, inte i 
etniska eller kulturella. De har till exempel varit en förutsättning för de se
paratfreder som tecknades mellan socknar och härader på ömse sidor grän
sen. Folk visste att man i det ena häradet var danske kungens undersåtar och 
i det andra den svenske. Stefan Persson har understrukit gränsdragningens 
«propagandavärde» vilket förstärktes i och med att invånarna gjordes del
aktiga i gränskommissionernas arbete. Gränsen gjordes på så sätt «levande» 
i det vardagliga.63 Gränsdragningen kan i det fallet ses som en form av kamp 
om lojaliteter där undersåtarna fick en relativt större betydelse ju närmare 
gränsen de bodde.64 Makten «infiltrerade» lokalsamhället genom att ställa 
krav på gränsvärn vilket möttes av motkrav på privilegiebevillningar. De 
ömsesidiga anspråken skapade en form av samspel och gemensamma intres
sen.65

Några större problem grannar emellan framskymtar inte. När den dans
ka kommissionen fredagen den 15 mars 1555 var i Skånes-Fagerhult sock
en intygade sockenmännen att «aldrj the haafue hørdtt nogen thrette om 
landamerckit» utom ungefär 20 år tidigare då en Per Persson i Kåbilt «y 
Sucerigha» hade satt fördämningar och lett vatten från ett dike som Per 
Gunndasson i Höjalt hade grävt. Dessutom hade Persson dragit upp stakar 
ur Gunndassons gärde. Men efter att den svenske fogden tillskrivits i frågan 
«vor therre aldrj mere om thall it».66
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I och med en distinktare gräns blev lokala resursfrågor - vem som hade 
rätt till bete här eller där - något som lyftes till riksplanet. En «nationell 
förklädnad» smög sig gradvis in i det lokala tänkandet. Kungarikets och lo
kalsamhällets gemensamma intresse av att skydda sig själva innebar att de 
samtidigt kom att verka för varandras skydd.67

Som framhållits av Anders Andrén gav kolonisation och en likartad 
ekonomi avtryck i en gemensam materiell kultur på båda sidor om den se
nare formaliserade riksgränsen. Han har argumenterat för att det sedan 
slutet av medeltiden kan ha funnits en regional identitet tvärs över riks
gränsen som grundades i nyodling, handel, byggnadsskick och gräns- eller 
bondefreder.68 Gränsfrederna kan ses som ett uttryck för vilka kontaktytor 
man hade.

På båda sidor längs gränsen byggdes de så kallade sydgötiska husen ock
så kända som «högloftsstugor» (fig. 21).69 Dessa utgjordes av ett uppvärmt 
bostadshus flankerat av sidobyggnader. De senare kunde vara i två våning
ar och användes för förvaring och så kallade härbärgen, ouppvärmda bostä
der för drängar eller gårdmän. Byggnadstypen var flexibel och kunde utvid
gas efter behov. På så sätt hade det sydgötiska huset stora likheter med be
byggelsen i de medeltida städerna, med hus och funktioner på rad längs 
tomtgränserna (fig. 22). Mats Anglert har kopplat hustypen till den speciel
la sociala organisation och det flexibla mångsyssleri som karakteriserade 
området från och med 1400-talet.70

Kontakter och nätverk gick tvärs över riksgränsen och dessutom var 
man, som Knud Fabricius uttryckte det, «inhyrdes besvogrede».71 Det sena
re ställde till problem för den svenska förvaltningen som tillträdde efter 
1658.1 juni 1659 beklagar sig Taubenfelt, som kan beskrivas som ställföre
trädare för Generalguvernören, över att

grentzebönderne på ömse sijdor äre hwar andre med swåger- ocb 
skyldskap så bebundne, att the eldest gärna skulle göra bivar andre j 
thenna måtto all bijstånd.

I det här fallet gällde det att hjälpas åt att gömma ynglingar som rymt från 
knektutskrivningarna. Den skarpare gränsen blev paradoxalt nog till ett 
slags förenande länk mellan invånarna i Halland, Norra Åsbo, Göinge och 
Småland.72

Jordägande!
Om man hårddrar det en smula hade folk i norra Skåne ur vissa aspekter 
mer gemensamt med dem i södra Småland än i södra Skåne. Skillnaderna i 
förhållande till slättbygden var inte bara naturgeografiska utan bestod även 
i ägo- och bebyggelsestruktur.73 Medan byarna var den dominerade formen
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i större delen av Skåne utgjordes bebyggelsen i den norra delen av spridd 
och gies bebyggelse (fig. 23 och 24).

Gårdarna innehades antingen av självägande småbrukare - «skattebön
der» - eller av kronans arrendebönder. Andelen självägare och kronobönder 
har för skånska förhållanden varit mycket hög. Ar 1651 var i Danmark (ex
klusive Halland) endast 6 % av bönderna jordegna, det vill säga självägare. 
Då ska det betänkas att ett område som Bornholm med 70 % självägare
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Figur 22. Ingeborrarpsgården i Rya socken är ett vackert exempel på en 
högloftsstuga/sydgötiskt Inis från Norra Åsbo härad. Foto: Thomas Hansson.
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drog upp det statistiska snittet. Detta var adelsväldets tid och närmare hälf
ten av Danmarks bönder «tillhörde» frälset. För Skånes del var andelen ännu 
högre, nämligen 54 %. Kyrkans landbor utgjorde 11 %, kronans 27 % och 
endast 8 % av skåningarna ägde sina hemman. Andelen självägare kan dock 
ha varit något högre beroende på hur man räknar.74

Situationen var annorlunda i de norra häraderna (och i Blekinge). I Gö- 
ingehäraderna utgjorde självägarna 21 % av gårdarna medan 47 % var 
adelns landbor.751 Örkelljunga uppgick däremot adelns andel bara till 11 %. 
Av de 89 gårdarna var 13 självägare (15 %) medan 65 (73 %) var kronans 
landbor. En gård, Ljungaskog i Rya socken, låg vid mitten av 1600-talet 
kvar under kyrkan.76 Jordnaturen var mest blandad i Rya socken och minst 
i Skånes-Fagerhult (jfr fig. 25 och bilaga 2). Det var stora variationer i jord
natur inom Norra Asbo härad. I den södra delen fanns stora jordägare som 
exempelvis Herrevadskloster som efter reformationen dragits in till kro
nan.77

Den sociala organisationen i den skånska skogsbygden under medeltiden 
och framåt var tydligtvis inte jämförbar med situationen i slättbygden. Det 
saknades exempelvis äldre feodala strukturer i området. De få adliga jordä
garna var inte närvarande, det rörde sig om «utsockne frälse», och den enda 
överhet man haft att förhålla sig till var kronan, i form av «ridefogden». 
Detta har på ett markant sätt skiljt de norra delarna från övriga Skåne och 
Danmark där gårdarna låg direkt under adelsgodsen. På slätten var byn den 
dominerande bebyggelseformen. Där fanns också en feodal bebyggelsehie
rarki i form av huvudgårdar med underliggande arrende- eller landbogår- 
dar. Byns samlade åkermark var skiftad mellan gårdarna, varför varje gårds 
jordar var utspridda. Denna organisation krävde en tydlig reglering och 
samverkan. I skogsbygden organiserades landskapet på annat sätt, exempel
vis genom att varje gårds ägor låg samlade. Även när det gällde den sociala 
organisationen gick man sin egen väg och makten tycks i hög grad ha legat 
i händerna på lokalsamhället.78

Bebyggelse- och familjemönster
Att beräkna antal gårdar och folkmängd utifrån källor upprättade vid olika 
tillfällen och med skilda synsätt eller syften är- för att uttrycka det milt - 
behäftat med svårigheter. Det är längder som upprättats av danskar och 
svenskar, av civila och militära myndigheter. Tillhörigheter och jordnatur 
har förändrats och det gjordes både skatteavkortningar och uppräkningar.79 
Ibland har några gårdar räknats till Hishults socken, ibland till Skånes- 
Fagerhult.80 Att det var rörigt redan på 1600-talet bekräftas av att man ofta 
«glömt» ett eller annat hemman. Det blir inte bara att jämföra äpplen med 
päron utan snarare som att försöka sortera en hel fruktkorg.
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Figur 23. Byarnas relativa storlek i Skåne vid mitten av 1600-talet. 
Efter Dahl 1942, plansch 1.

De arkeologiska undersökningarna längs E4:an i norra Skåne visade en 
bebyggelseorganisation som starkt avviker från slättbygdens bylandskap. De 
kamerala och territoriella enheter som uppstått här kan inte jämföras med 
byn och dess ägor. Bebyggelsen i norra Skåne förmodas ursprungligen ha be
stått av ensamliggande gårdar. Utifrån de äldsta jordeböckerna från 1500- 
och 1600-talet framgår att gårdarna efter hand fått flera brukare, som bott 
på en och samma gård. Ibland kan gården ha varit uppdelad på två eller fle
ra tomter. Under 1500-talet har även etablering av nya bebyggelser, utbyg
gen, gjorts inom några av de kamerala enheterna. Detta föranledde ingen 
uppdelning eller splittring av den kamerala enheten som till en början fortfa
rande räknades som en gård. Byggen var alltså enheter som vid respektive
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Figur 24. Befolkningstätheten i nordvästra Skåne 1620 
respektive 1690. Efter Anglert 2008.
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tillfälle var nyupptagna och räknades in under en annan gård. De flesta har 
sedan blivit egna hemman och kamerala enheter. Organisationen har säker
ligen uppstått efter krisen på 1300- och 1400-talet och var en del av den 
strategi som låg till grund för den kraftiga expansionen som området ge
nomgick under 1500-talet. Utvecklingen fortsatte sedan under första halvan 
1600-talet med många nya bebyggelseetableringar.81
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Oavsett hur många brukare som fanns betraktades gårdarna, under 
dansk tid, som en enda kameral enhet som skulle betala tionde, skatt och 
andra avgifter. Det gjordes alltså en form av kollektiv beskattning.82

Uppgifterna har i denna studie använts för att ge en bild av antalet ka
merala enheter, det vill säga hur många gårdar som stod som skatteobjekt. 
Det säger egentligen inget om deras storlek eller vilket antal personer som 
bodde på gården. Gårdarna presenteras (i det här sammanhanget) som an
tingen «hela» eller «halva», det vill säga att exempelvis 3A hemman har av
rundats till helt och XA till halvt. Även de enheter som kallades för byggen el
ler «utbyggen» har här listats även om de skattetekniskt räknades in under 
«huvudhemmanet».83 Informationen om Rya socken för 1660-talet är gan
ska rörig, varför den inte tas upp i det här sammanhanget.

Med ledning av uppgifterna i Helsingborgs län räkenskaper 1582/83, De- 
cimantboken 1651 och Jordrevningen 167184 får vi följande siffror: 1584 
fanns det 43 kamerala enheter, 1651 fanns det 77 hela gårdar, 8 halva och 17 
byggen, alltså 102 kamerala enheter. 1671 var motsvarande siffror 51 hela 
gårdar, 31 halva och 36 byggen, det vill säga 118 enheter. Bilden antyder en 
ökning av antalet gårdar men är samtidigt för grov för att visa fluktuationer.

I de varierande typer av längder som studerats möter oss olika typer av 
människor. De är kategoriserade som «åbor», det vill säga bönder, «gård
män», «drängar» och «pigor». Enstaka änkor, (far)föräldrar, söner och 
döttrar nämns också, dock sällan vid namn såvida de inte betalt skatt.

Ett särdrag har varit att det dels fanns flera hushåll på varje gård, dels 
fanns så kallade gårdmän. Det är oklart om de ingick i åbons hushåll eller 
hade egna. Även gårdmännen hade familj, i motsats till drängar och pigor. 
Fenomenet med flera brukare per gård har som regel tolkats som ett fattig- 
domsuttryck men kan i skenet av en avancerad järnhantering i stället ses 
som en form av arbetsfördelning med en rörlig arbetskraftsreserv. Järnfram
ställning är, som nämnts, förknippat med hög arbetsintensitet ojämnt förde
lad över året. Man kan heller inte utesluta ett visst mått av «skatteplane
ring». Under dansk tid var det gården som taxerades, inte antalet brukare.85 
Andelen gårdmän var, statistiskt sett, förhållandevis fler på de självägande 
skattehemmanen än på kronohemmanen (en gårdman per sex åbor, respek
tive en på tre).

Ur jordrevningsprotokollet från 1671 framgår också att flera av gårdar
na var «särskiljt bygget» eller byggda i flera tomter. Vi har egentligen inte 
mycket kunskap om hur gårdarna i praktiken sett ut. En av de få arkeologiska 
undersökningarna av denna hustyp gjordes i samband med utbyggnaden av 
E4:an på den småländska sidan. En 21 m lång högloftsstuga indelad i fyra 
rum undersöktes vid Högahylte strax söder om Markaryd. Denna daterades 
emellertid till medeltid. 86

Vi har däremot tillgång till en besiktning av Porkenahult, daterad 21 
april 1680 (jfr nedan sid. 166). På «Gunnars gård» (jfr bilaga 12) var sex
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tak bristfälliga, det saknades ett fönster och brunnskar till brunnen. På Es
kils «gårds Rum» fattades två små fönster på ett hus och den norra sidan av 
«stugan» behövde «Eeke» (plank?). Ett nytt «bohlhus» in på gården sakna
de två dörrar och två tak. Det fanns dessutom ett förfallet «gammalbuus» 
som besiktningsmännen inte ansåg det nödvändigt att återuppbygga efter
som det inte behövdes fler hus.87 «Dock är på gården 4 längor långe hus som 
är ikring 108 alna». Att huvudbyggnaden var 65 m lång (108 alnar) tyder 
på utrymme för separata hushåll och 1671 fanns familjerna till tre åbor, en 
gårdman och två halvvuxna söner på gården.

Husen verkar ha byggts på rad allt eftersom behovet uppstod. Detta på
minner mycket om hur man byggde i städerna. Mats Anglert har också vi
sat hur bebyggelsens utformning kunnat kopplas till områdets speciella eko
nomiska, sociala och juridiska organisation. Valet av bostadsform, vilken 
har få likheter med slättens traditionella jordbruksbebyggelse, grundades på 
de lokala förutsättningarna.88

Namnen i de olika längderna visar att hushållen till stor del utgjorts av 
fäder, söner och bröder (jfr bilaga 12). Äldre tiders namnskick gör släktskap 
lätt att följa. Anders Persson äldsta son hette Per Andersson. De avvikande 
namnen skulle, i de fall det inte uttryckligen rör sig om gårdmän, kunna 
vara svärsöner. Kvinnor, sånär som änkor, är som regel inte nämnda med 
namn annat än i domboken.

I genomsnitt fanns det år 1663 sju vuxna individer per kameral enhet i 
Skånes-Fagerhult socken, med ett spann på mellan en och arton personer. I 
Örkelljunga var siffrorna 13 vuxna per kameral enhet med ett spann mellan 
4 och 32. I Rya var snittet 10 vuxna och spannet 2 till 17. De märkliga siff
rorna för Örkelljunga härrör från Harbäckshult, där man troligen inte sepa
rerat den stora mängden byggen (bilaga 3).

Lennart Andersson Palm har i en brett upplagd undersökning, «Folk
mängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1997», beräknat folk
mängden bland annat 1620 och 1699. Med hjälp av en modell för antagen 
familjestorlek framgår att befolkningen i de tre socknarna Skånes-Fager
hult, Örkelljunga och Rya 1620 uppgick till 1814 personer och 1699 till 
1797 (jfr fig. 24).89 Det kan vara av intresse att jämföra dess siffror med det 
antal män som nämns i de olika längder vi arbetat med (tab. 1).

Uppgifterna i mantalsräkningen 1663 är de mest detaljerade från den 
här tiden. I denna omnämns 430 män och 367 kvinnor. De senare står som 
«änka», «hustru», «gårdskvinna» eller «piga» och nämns sällan vid namn. 
Det innebär att det år 1663 fanns minst 797 vuxna i Örkelljungabygden, ex
klusive de svenska ryttarna (se nedan sid. 81 f). I mantalsräkningen 1672 fö
rekommer däremot bara änkor och hustrur, vilka uppgår till 285. Diskre
panserna i förhållande till Andersson Palms siffror kan förklaras med att de 
kamerala längderna inte tagit med minderåriga barn.90
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Tabell 1. Antal män omnämnda vid olika tillfällen. Efter Decimantboken 1651; 
Jordrannsakningsboken 1660/1662, Jordebok 1662, Mantalslängd 1663, Militieräk- 

ning 1664, Jordrevning 1671, Mantalslängd 1672. 1651 omnämns inte drängar

1651 1663 1672 1677
Skånes-Fagerhult 66 82 90 76
Örkelljunga 159 287 290 213
Rya 54 61 91 36
Summa 279 430 471 325

Människorna och skogen
Det har i nordvästra Skånes skogsbygder funnits en särpräglad form av be
byggelse, ägostruktur och ett system med gårdfolk. Denna sociala organisa
tion, som växte fram under loppet av 1400- och 1500-talet, har inte varit 
bättre eller sämre än någon annan. Den kan heller inte uppfattas som någon
ting stående utanför «storsamhället» eller som någon marginal bygd. Kultu
ren har varit mindre särpräglad i förhållande till sydvästra Småland och Hal
land än i relation till den skånska slättbygden. Systemet har, åtminstone på 
ett övergripande plan, grundats i näringsstrategierna, i form av skogsbruk 
och järnframställning och en produktion för avsalu i köpstäderna.

De speciella förutsättningarna har i hög grad format de sociala relatio
nerna. Landskapet bjöd på stora svårigheter att skapa en direkt kontroll 
över territorier, hushåll och människor. Resurserna var mångskiftande och 
lämpade för en flexibel näringsstrategi, inte minst under medeltiden, då 
skogsbygden i norra Skåne med rätta kan karaktäriseras som ett glesbefol
kat område. Utifrån de arkeologiska och paleoekologiska resultaten kan 
den permanenta bosättningen heller inte föras längre tillbaka än till tidig 
medeltid. Denna bebyggelse kan inte ha varit speciellt omfattande, vilket av
speglades i det sena kyrkobyggandet och den sena sockenbildningen. En be
gränsad och spridd kolonisering bestående av ensamliggande gårdar har 
knappast utgjort incitament för att skapa kontroll över territorier, hushåll 
och människor. Förutsättningarna för en stratifierad socioekonomisk struk
tur har därmed varit små.91

Ekonomins behov av arbetskraft ger en form av rimlighet i befolknings
monstret med flera familjer, gårdmän och drängar per kameral enhet. Det 
som i äldre litteratur uppfattats som trångboddhet kan alltså i stället ses 
som resultatet av ett val, i en eller annan bemärkelse, snarare än resultatet 
av nödtvång. Det fanns onekligen både utrymme och byggnadsmaterial att 
bygga fler hus om man så hade velat.
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Området behöver alltså inte uppfattas som «fattigt» (innan krigen på 
1600-talet) - och långt ifrån «primitivt». Den bilden har präglats under se
nare tider med dess fokus på åkerbruk (se «Epilog»). «Icke-åkerbruk» har, 
både i forskning och i den allmänna bilden, setts som «avvikelse» från en 
outtalad norm och klassificerats som såväl «marginaler» som «utmarker».

Social organisation, identitetsskapande, byggnadstradition, diversifierad 
ekonomi och odlingsformer har alla bidragit till att skapa en livsstil som på 
flera sätt kan liknas vid urbanismen. Vad som saknas utifrån en modern be
skrivning av urbanisering är koncentrationen av människor och verksamhe
ter till speciella platser. Urbaniteten har istället varit utspridd i landskapet. 
Skogsbygden har präglats av flexibilitet, vidsträckta nätverk och breda kon
taktytor så väl som rörlighet och dynamik.92

Man har heller inte varit fastlåsta av äldre, feodala, strukturer. Den för
hållandevis «låga» taxeringen gav också en helt annan möjlighet att behålla 
eventuella överskott och mervärden i lokalsamhället än vad som var fallet i 
de åkerbrukande byarna på slätten. Kontrollen över kapital-, varu- och in
formationsflödena samt det judiciella låg i lokalsamhällets händer.93

Som Knud Fabricius framhöll var det dock ett samhälle som var sårbart 
för de ekonomiska konjunkturerna. Förändringarna tornade också upp sig 
vid horisonten.
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1600-talet präglades av ett försämrat klimat, kallat «lilla istiden» och av 
ständiga krig - med vissa utbrott av fred. «Sverige var under stormaktstiden 
en militär makt, vars ledare såg krig som ett normalt snarare än som ett ex
traordinärt tillstånd».1 Mycket av Sveriges territoriella expansion gjordes på 
bekostnad av de närmsta grannarna, främst drabbades Danmark-Norge. 
Varje fred - Knäred 1613, Brömsebro 1645, Roskilde 1658 - bar, som det 
skulle visa sig, fröet till nya konflikter.2

De ständiga krigen fick givetvis sociala konsekvenser. Krig och hot om 
krig framtvingade för svensk del en maktstat och en stark militär som utma
nade andra stater att följa efter.3

De östdanska provinsernas gräns mot Sverige sågs av naturliga skäl som 
ett nyckelområde ur försvarshänseende. Visserligen fanns det endast ett be
gränsat antal större vägar som kunde användas av en infallande armé, men 
samtidigt var gränslinjen svårbevakad. Det fanns sedan medeltiden ett sys
tem för att uppbåda lokalbefolkningen vilka vid behov förutsattes gå man 
ur buse. Denna ålderdomliga lantförsvars- eller gränsvärnsplikt dröjde kvar 
in på 1500-talets andra hälft.4

När utvecklingen mot mer avancerade vapen, rörligare taktik och mer 
målinriktad militär strategi förändrade förutsättningen för de klent beväp
nade bondehärarna, beslöt det danska riksrådet att modernisera gränsför
svaret. I början av 1600-talet inleddes förändringsarbetet som syftade till att 
professionalisera delar av lokalforsvaret. Mobiliseringen av mer eller min
dre frivilliga uppbåd skulle ersättas med militärt organiserade enheter som 
övats i vapenhantering och taktiskt uppträdande.5 Christian IV var inte helt 
övertygad om de skånska böndernas militära kvaliteter och skickade därför 
över ett antal erfarna krigsmän. De skulle fungera som rådgivare åt länsher
rarna i exercisen av inkallade och dessutom utbilda milisen. Bönderna hade 
fått strikta direktiv att rätta sig efter länsmännens befallningar och att möta 
upp till mönstringsplatserna med de vapen som de var skyldiga att hålla.6 
Det institutionaliserade gränsförsvaret krävde invånarnas deltagande vilket 
knöt centralmakt och lokalsamhälle närmare varandra. Gränsbygdens mili- 
tarisering var också liktydigt med statens infiltration av densamma.7

Även om Christian IV hade önskat en bättre och mer vältränad Skåne- 
armé som också skulle kunna användas offensivt, så fick han låta sig nöjas 
med det billigare och därmed defensiva gränsvärn som riksrådet förordat.8 
Resultatet blev att norra Skånes gränstrakter gradvis genomgick en militari- 
sering. Den danska rustningen bör också ha inneburit en ökad efterfrågan 
på trä och järn från norra Skåne.

De första friskyttarna
Under Kalmarkriget 1611-1613 brändes 24 skånska kyrksocknar. Örkel- 
ljungabygden berördes inte annat än indirekt, som uppmarschområde. Den
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danska hären passerade genom Örkellj ungabygden på väg åt nordväst. I 
samband med det utsattes Fagerhults kyrka för skadegörelse.9

Freden i Knäred 1613 följdes av nya spänningar. De danska diplomatis
ka åtgärderna för att begränsa de svenska framgångarna i trettioåriga kri
get, där Danmark misslyckats kapitalt, följdes av nya krigshandlingar. Den
na gång kunde dock svenska arméer, under ledning av Lennart Torstensson, 
anfalla Danmark från söder. Slesvig, Flolstein och Jylland blev krigets hu
vudskådeplats. I syfte att sätta ökad press på Danmark tågade i februari 
1644 en armé under Gustaf Horn över gränsen till Skåne. Helsingborg in
togs, men man undvek att anfalla de starka försvarsverken i Landskrona 
och Malmö. Istället förlädes större delen av styrkan i det oförsvarade Lund. 
Därifrån utskickades provianteringspartier som även hade till uppgift att 
pacificera de lokala bondemiliserna.

I den danska militära organisationen i Skåne fanns vid denna tid ett re
gemente till fots om ca 2 000 man som ansågs ha kvalitéer som ett reguljärt 
förband. I övrigt fanns rusttjänsten, adelsfanan och «ridderskabets kompa
nier», enheter rekryterade från adelsbönderna vilka tvångsmobiliserats. För 
mer omfattande insatser av folk användes lantvärn och landsstorm. Av det 
förstnämnda fanns tjugo kompanier, men deras stridvärde var lågt och de 
kunde bara användas i hemtrakterna. Landsstormen var ännu svagare och 
beväpnades i stort sett med vad som fanns till hands. Det var i första hand 
sådana uppbåd som generalmajor Ebbe Ulfeldt satte in mot Horns knektar. 
Det skedde vid flera tillfällen att bönder ställdes upp till drabbning.

Upprepade gånger skall svenska avdelningar ha mött och grundligt sla
git de illa ledda och dåligt beväpnade bondehoparna.10 Getinge, Annelöv, 
Sösdala, Trolleholm, Torup, Hyby, Visseltofta och Hällestad nämns som 
platser där strider förekommit."

Horns fälttåg drabbade civilbefolkningen mycket hårt. Kampen mellan 
svenska reguljära arméförband och miliserna slutade ofta med att hundra
tals bönder dödades till priset av en eller ett par stupade svenskar. I ett brev 
från Horn till drottningen beskriver han hur folket kommenderats till slakt
bänken «som esomoftast skett» och att bönderna blir «ruinerade, en del 
nerhuggna och de överblivna måste med tvång sina gevär och vapen neder- 
lägga och taga till flykten»}2

I förhållande till regelrätta fältslag mellan reguljära arméer, och i ljuset 
av de samtida mastodontbataljerna under 30-åriga kriget, var dessa skär- 
mytslingar inte mycket att orda om. De skrivna redogörelserna är därför få. 
Detta förhållande innebär att några av sammanstötningarna endast levt 
kvar som muntliga traditioner. En sådan är drabbningen vid Borst, en plats 
belägen strax ovanför Borstbäckens och Magnarödsbäckens sammanflöde i 
Färs härad strax norr om Sjöbo. Här skall ett starkt svenskt ryttarparti ha 
drabbat samman med hundratals uppbådade bönder varvid de senare i stort 
sett nedgjorts.13 Den lokala traditionen har antagligen bättrat på en del av
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Figur 26. Bladet från en dolk utgör ett av de fåtaliga 
spåren av Borstböndernas beväpning.

innehållet i historien och ur ett källkritiskt historiskt perspektiv kunde man 
antagligen bara ha avfärdat denna berättelse. Ändå verkade det lite märkligt 
att en så pass livaktig och detaljerad skildring av händelsen skulle vara 
sprungen ur tomma intet. Platsen blev därför föremål för en slagfältsarkeo- 
logisk undersökning 2006. En veckas metalldetektering vid några av de kri
tiska punkterna i terrängen gav ett fyndmaterial som pekade mot någon form 
av sammandrabbning. En muskötkula, en kula från en ryttarpistol, hästskor 
och några långa kniv- och dolkblad var talande vittnesbörd (fig. 26).14

Under två säsonger, 1644 och 1645, härjades Skåne grundligt men den 
skånska allmogen var ovillig att göra krigstjänst såvida det inte gällde hem
bygden. Eftersom armén slogs i Danmark väster om Öresund var uppslut
ningen att värva sig till regementena dålig. Då de danska finanserna var för 
usla för att ställa upp en armé även i Skåne delegerades försvaret till invå
narna själva. Försvaret av riket omvandlades plötsligt till en regional eller 
lokal angelägenhet.15

Det var i den situationen och med den svenska armén stående i landska
pet, som länsherren på Kristianstad, Ebbe Ulfeldt, organiserade friskyttar 
för gerillaföring.16 De stod under befäl av Bent Mogensen från Fagerhult och 
ska, enligt Alf Åberg, ha uppgått till över 1000 man.17 Friskyttarna angrep 
svenska försörjningslinjer och genomförde - tillsammans med Ulfeldt - of
fensiva raider in på svenskt territorium. Bland annat överfölls det svenska 
fältförrådet i Markaryd18 och Horns krig blev därmed det första «snapp- 
hanekriget».

Till skillnad från de tvångsuttagna bönder som gjordes ner i stort antal 
på platser som Borst var friskyttarna «frivilliga i praxis» och stred på sina 
egna villkor.19

Bent Mogensens styrkor var framgångsrika i så motto att de skapade oro 
i de svenska leden: «Snapphaneväsendets fasor hade därmed klart och tyd
ligt börjat att artikuleras från svenskt håll...»20 Motåtgärderna blev därefter. 
Roland Kristiansson återger order till Fredrik Stenbocks kavalleri att:
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förskingra och utrotha deth Partij [...] som Wij förnimma ähr mäste- 
dels hemma j Fagerhulte Sochn...2'

Friskyttarna under Horns krig hade stöd både i juridiskt hänseende och hos 
befolkningen. Man agerade inom ramen för en äldre tradition av en decentra
liserat gränsförsvarsorganisation och inom ett av danska kronan delegerat
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system där man gavs exekutiv rätt.22 Stefan Persson har lyft fram att man 
även agerade i syfte att «säkra den egna freden», det vill säga sina egna vill
kor. Något som innebar att våldet inte nödvändigtvis skulle upphöra med 
fredsslutet.23

Ursprunget till 1670-talets friskyttar kan således kopplas till det delege
rade gränsförsvaret under Horns krig snarare än till Michel Goings gräns- 
fänika under Nordiska sjuårskriget.24 Den senare ingick i den reguljära dans
ka armén och deltog i operationer djupt in på svenskt område. Genom att 
sätta upp friskyttekompanier hade ett nytt handlingsmönster skapats, vilket 
kom att få ödesdigra konsekvenser.

I den efterföljande freden i Brömsebro blev Halland svenskt på 30 år och 
plötsligt var även den norra delen av Örkelljungabygden riksgräns. En ny, 
noggrann gränskommission fick genomföras.25 Samtidigt inventerades ska
dor och ödeläggelser till följd av kriget runt om i Skåne. Det visade sig att 
Norra Åsbo var mycket hårt drabbat.

Den svenska armén hade tågat in i landskapet över Skånes-Fagerhult. 
Konsekvensen av inmarschen var sådan att hela socknen blev skattebefriad 
för det första fredsåret.26 Av kronans gårdar var två stycken, Fagerhult och 
Stjärneholm, «nesten forderrfuit». Attarp, Fasalt, Boalt och Turabygget i 
Örkelljunga socken, vilka var «fratagett baade queg och korn», befriades 
också från skatt medan övriga bara behövde betala en fjärdedel.27 Persköp, 
Arröd och Akarp i Rya socken fick betala tredjedels skatt. Av de gårdar 
som låg under Herrevads förvaltning anges Flinka, Smörmyren, Vemmen- 
torp, Sonnarp, Troedstorp, Järnbläst och Esborrarp ha drabbats. Herre
vads gård i Åsljunga «En gaard, Kield Søffrensen, Mogen Knudtzen Peder 
Pedersen oc Olluff Svendsen, erer slett øede lagde» och i Rya var «En 
gaard, er aff fienden gandske affbrendt» och befriades från skatt (fig. 27).28 
Att man sökt skydda underhållsvägarna från eldöverfall genom att röja un
dan vegetationen innebar också stora skador på skogen, «it bøsseskud fra 
weyen»,29

Kriget före freden
Det krig som gjorde Skåne svenskt utspelades i huvudsak på västdansk 
mark. Att den svenska armén tågade över det tillfrusna Stora Bält och fram
tvingade freden i Roskilde i februari 1658 är väl bekant för alla som gått i 
skola i Sverige. Mindre allmänt känt är att detta föregicks av ett fälttåg i 
Skåne och Halland, även om Peter Englund gjorde en beskrivning i sin tjocka 
biografi över Karl X Gustaf.30 Den stora genomgången av fälttåget gjordes 
av Artur Stille i början av förra seklet.

Ar 1657 var Sverige i krig med Polen, Ryssland och Brandenburg. Till
fället var lägligt för en dansk krigsförklaring i syfte att återta det som förlo
rats i freden i Brömsebro 1645.
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Fälttåget i Skåne och Halland utkämpades mellan två illa förberedda ar
méer, var relativt kortvarigt - från slutet av juli till slutet av oktober 1657 - 
och utspelades till stora delar runt Hallandsåsen. Den svenska armén uppe
höll sig dessutom under närmare två månaders tid i Örkelljunga och Skånes- 
Fagerhult med förödande konsekvenser för både befolkning och soldater 
som följd.

Strategiskt anses dock fälttåget ha varit av sekundär betydelse. Svenskar
na gick på offensiven i syfte att förhindra danska trupper från Skåne respek
tive Bohuslän att få kontakt med varandra.

Den 17 juli gick den svenska styrkan om ca 3 000 man från Laholm, där 
det tydligen inte fanns mer underhåll att hämta.31 Man hamnade strax i strid 
med «snapphanar». Länsmannen i Helsingborg hade redan under våren 
kommit överens med Sven Povlsen - sedermera omgjord till «Göingehöv- 
ding» - om att denne skulle sätta upp ett friskyttekompani om 100 drago
ner för att patrullera gränsen.321 likhet med fallet under Horns krig delege
rades delar av gränsförsvaret till invånarna. Friskyttarna utgjorde inget stör
re hinder för den svenska armén: de gjordes ner varefter man grundligt 
plundrade Båstad och drog vidare mot Ängelholm, där man mötte reguljära 
danska styrkor. Peter Englund har sammanfattat det som sedan följde. 
«[Man] retirerade, ryckte fram, marscherade lite hit och dit under planlösa 
skärmytslingar».33 Svenskarna drog sig tillbaka över Hallandsåsen för att 
hämta förstärkningar vilka samlats i Skottorp. Truppen uppgick nu till 4 
443 man, men det var mycket svårt att skaffa underhåll.34 Hären drog där
för än en gång över Hallandsåsen, under plundring, fram mot Ängelholm.

Med hjälp av den allmoge som Axel Urup samlat stoppades dock svensk
arna vilka än en gång drog sig tillbaka över åsen. De följdes av den danska 
armén som antagligen räknat över 6 000 man.35 Svenskarna å sin sida sam
lade förstärkningar i Halmstad och fick ihop en här som i antal matchade 
den danska. Den 31 augusti stod ett slag vid Genevad. Därefter gjorde dans
karna ett ordnat återtåg (över Hallandsåsen) medan den svenska armén via 
Markaryd för tredje gången föll in i Skåne med 4 000-6 000 man. Styrkan 
tågade mot Örkelljunga och anlände den 9 september.36 Även denna gång 
gav man sig ut på marsch för att förråden sinade.

Från Genevad hade emellertid den danska hären tagit sig över åsen och 
placerats vid Tranarp, den strategiska övergången över Rönne å. Med dans
karna runt Östra Ljungby blev den svenska armén liggande i Örkelljunga. 
«Hären var ej heller stark nog att med någon säkerhet kunna röra sig i fiende
land; redan märktes det, att de skånska bönderna, sammanskockade i snapp- 
haneband, gjorde vägarna osäkra och försvårade proviantindrifningen».37

Danskarna skickade regelbundet ut spaningspatruller, vilket bland annat 
resulterade i en karta över Örkelljunga som idag finns i det Konglige biblio
teks Kortsamling i Köpenhamn.38 Ett planerat danskt anfall vände vid Rya 
sedan man fått klart för sig att svenskarna väntade bakom förskansningar.39
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Örkelljunga var dock snart avätet varför den svenska armén retirerade 
norrut den 20 september - till Skånes-Fagerhult. Här blev man liggande fram 
till den 1 oktober under allt större umbäranden. Den svenska armén var mer 
eller mindre utan mat och utan foder. Hästarna tycks ha strukit med i stor ut
sträckning.40 Man kan misstänka att de hamnade i grytorna. Dessutom plå
gades soldaterna svårt av epidemier. Artur Stille föreslog influensa men man 
får komma ihåg att det föregående året hade varit ett pestår.41 Som sten på 
bördan utsattes svenskarna också för överfall från lokalbefolkningens sida: 
«Kunskaparetjänsten var nästan omöjlig att vederbörligen upprätthålla, då 
ingen kunde skilja sig från de stora afdelningarna utan att blifva anfallen».42 
Till sist drog sig den svenska hären tillbaka mot Markaryd (fig. 28).

Den danska armén tågade å sin sida efter en sejour i Örkelljunga mot 
nordväst, över åsen och in i Halland.43

Bakom de militärhistoriska konstaterandena om foder- och proviant
brist och att «annan dryck än vatten hade man under denna del af fälttåget 
ej haft»44 döljer sig en utplundrad allmoge och ödeläggelse. I ett danskt kon
staterande framgår att plundringarna gjordes «... dessværre lige saa meget 
af egne som af Fjendens Tropper».45 I Halland var det enligt ett brev som 
återges av Stille «En jämmer huru danskarna numera på landet röfva och slå 
folk okristeligen ihjäl, taga allt det de hafva, drifva en del af boskapen till 
Skåne, plundra kyrkorna, våldtaga kvinnfolken och skjuta dem sedan ne
der».46 Det finns ingen anledning att anta att de svenska trupperna uppför
de sig på annat sätt.

Krigets konsekvenser går att ana i det kamerala källmaterialet. I jorde- 
boken för 1660/1662 anges en del hemman som förarmade till hälften 
(Florshult, Björnamossa, Ekholm, Onsena, Örnalt, Sjunkamossa), en tredje
del (Fasalt, Karsatorp, Tranetorp, Ljungaskog) eller en fjärdedel (Fedings- 
hult). Dessutom anges en del hemman att vara, eller ha varit, öde. Exempel
vis anges Ekholm «uthj ofreden war af brunnit» eller Trottatorp som var 
halvt avbränt 1658 och fortfarande till hälften öde 1662, medan Fagerhult 
var öde 1660.1 jämförelse med Decimantboken från 1651 framgår också att 
hemmanet Drakabygget avkortats, det vill säga skattesatsen räknats ner. 
Dessutom hade prästgården i Örkelljunga bränts ned 1657.47 Som framgår 
av figur 29 tycks det i första hand varit de gårdar som legat nära vägarna 
som ödelagts.

En annan följd - direkt eller indirekt - av kriget kan utläsas genom de 
ändrade namnen på dem som står uppförda i de olika skattelängderna 
(även om vi inte kan uttala oss om vad som kan tänkas ha varit en «normal» 
omsättning och vad som orsakades av kriget).48 Genomgångar av kameralt 
material från 1650- och 1660-talet har påvisat en uttalad kontinuitet bland 
brukarfamiljerna i Örkened socken i Göinge vilket anses ha präglat skogs
bygderna i norra Skåne.49 Bilden som framträder från Örkellj ungabygden är 
dock något annorlunda. På 9 av 116 hemman, det vill säga ca 8 %, skiljer
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Figur 28. De svenska och danska arméernas rörelser 
augusti-september 1657. Efter Slille 1904.

sig namnen på de skattebetalande åborna åt mellan Decimantboken 1651 
och uppgifterna från 1660- och 1670-talet (se bilaga 12). Då är bara de fall 
medräknade då man säkert kan utesluta att hemmanen övertagits av sys
kon, söner eller änkor.50

Det Skånska Generalguvernementet
Skåningarnas något vacklande inställning vid den danska invasionen 1676 
får beskrivas som resultatet av en kombination av det som med dagens 
marknadsföringsspråkbruk kallas «push- och pullfaktorer». Den danske 
kung Christians löften utgjorde «pullfaktor», medan skåningarnas negativa 
erfarenheter av den svenska förvaltningen nog kan sägas ha fungerat som en 
«pushfaktor». «Intensiteten i motsättningarna och själva umgängesklimatet 
bestämdes ... av de nya makthavarnas agerande».51 Eftersom vi som sentida
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Figur 29. Ödelagda och förarmade hemman 
i ÖrkelIjungabygden efterkriget 1657.

betraktare har det anakronistiska privilegiet att både kunna överblicka och 
värdera andra tiders agerande kan vi utan överdrift säga att den svenska 
ockupationsmakten - i likhet med alla andra ockupanter i alla tider - gjor
de alla misstag man kan göra.

Den svenska tiden började inte bra. Ödeläggelsen och de tidigare våldsut
brotten hade medfört en upplösning i samhället.52 Våldet fortsatte dessutom
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långt efter freden. Den 31 mars 1659 skriver Taubenfelt - en slags ställföre
trädare för Generalguvernören - i en rapport:

Så snart skogen blir grön, rädz iag man lärer få böra mebra af sådant 
sälskap, emedan allmogen allaredo begynner här och tber till att gå 
ifrån theres hemman [...] så hemställer E. K. Maij:t iag i diupeste vun- 
derdånigheet om E. K. Mij:t allernådigst gott finner, att man på slijkt 
eller annat sätt må ränsa landet. Jag hörer och, att op j Bleking och 
uthj Christianstadz lähn skogzbygd skall myket öfwerflödigt vngt folk 
hålla sig oppe hoos bönderne, hwilke bätre tiente till knechtar än att 
liggia så fåfänge och ther af taga tillfälle att bedrifwa thet som inthet 
duger.52.

Friskyttar och oroligheter orsakade av snapphanar rapporterades fram till 
1660. «11661 klagede man i Stockholm over, at der endnu ikke var helt sik
kert i Skovene paa Hailandsaas».54 Problemen avtog först vid mitten av 
1660-talet. Vid det här laget var allmogen beredvillig att stå de svenska 
trupperna bi med a tt bekämpa snapphanarna.55

En smula forvaltningshistorik
Det fanns flera guvernement för administration av de provinser som erövrats 
under den svenska stormaktstiden. Omedelbart efter Roskildefreden skapa
des det Skånska Generalgu vernementet. Ledningen utgjordes av «skånska 
kommissionen» där Generalguvernören hade högsta myndighet över både ci
vila och militära tjänstemän.56 Även landshövdingarna lydde under General
guvernören. Inledningsvis behölls den äldre länsindelningen, men redan 1662 
reducerades de av ekonomiska orsaker till två län: Kristianstad och Malmö
hus.57 Generalguvernementet drogs in vid årsskiftet 1669/70 och den civila 
administrationen las på landshövdingarna medan en överkommendant höll i 
det militära. Det var ett stormigt äktenskap med ständiga maktkamper och 
inför det nya kriget återinfördes Generalguvernementet i praktiken i oktober 
1675 och formellt i juni 1676.58

Oavsett om den administrativa ledningen utgjordes av en Generalguver
nör eller landshövding verkställdes besluten via de lägre lokala befattnings
havarna. Till en början behölls de danska «ridefogdarna» eftersom de satt 
inne med kunskaperna om de lokala ägoförhållandena och mantal.59 De åla
des dock att upprätta nya jordeböcker efter svensk förlaga 1658/59. Tydli
gen gjordes detta otillfredsställande och ridefogdarna ersattes med nya, 
svenska, befallningsmän. Anders Persson Wätterman utsågs till befallnings- 
man för Norra Åsbo härad 1659. De av bönderna valda länsmännen verkar 
dock ha fått fortsätta. Befallningsmännen skulle upprätta nya jordeböcker, 
något som antagligen inte var helt lätt. Troligen har allmogen utnyttjat den
na möjlighet att revidera uppgifterna i sin favör. Alf Erlandsson citerar
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Anders Persson Wätterman när han la fram jordeboken «... varuti finnes li
tet och stort alldeles efter de notifikationer och kunskaper man efter ytters
ta förmåga haver kunnat bekomma...».60 Det är tack vare Wättermans 
«grönhet» som vi fått goda uppgifter om vilka som var «järnhemman», det 
vill säga erlade skatt i form av järn.

Wätterman kom till ett område som efter kriget präglades av allmän fat
tigdom och ödeläggelse, vilket också syns i hans jordeböcker. Så sent som 
1675 beskrev landshövdingen i Kristianstad «det otroligt stora armodet» i 
länet och Blekinge i en memorial till kungen.61 I ett postskriptum till en rap
port till kungen den 31 mars 1659 skriver Taubenfelt «Fuller är nu hivar 
stans här i landet många ödesgårdar».62

Taxering
Skåne var - åtminstone taxeringsmässigt - «forarmet» redan efter Horns 
krig 1644-1655. Konflikten hade inneburit en ödeläggelse som saknade ti
digare motstycke63. Det blev inte bättre av att regimförändringen 1658 
medförde en omläggning och effektivisering av skattesystemet och en de 
facto höjning med nya skatter.64 Det svenska taxeringssystemet följde man
talet, det vill säga att det var personerna i stället för som tidigare gården 
som betalade skatt. Skattläggningen av de folkrika gårdarna i norra Skåne 
betydde en utgiftsökning för gården i storleksordningen 5-10 daler silver
mynt.65

Lägg därtill att utkomstmöjligheterna minskade drastiskt genom den 
svenska kronans förbud mot handel med Danmark. Marknaden för nord- 
skånskt järn och smidesvaror liksom för trä och virke försvann i ett enda 
slag.

En annan impopulär åtgärd var utskrivningen av knektar åt den svenska 
armén, «taxeringen av unga män». Utöver att många rymde till skogs, med 
ökat snapphaneri som följd,66 kom det även till handgripligt motstånd, i 
synnerhet i skogsbygden och i Blekinge.67 Den 3 juni 1659 rapporterar Tau
benfelt till kungen om att det uppstått sammanstötningar när man varit ute 
för att skriva in manskap och driva in underhåll åt trupperna:

Men om säkerheeten för vtsthskrifnings commissarierne på the ohrter 
och huar man fogeligen skall kunna bringa allmogen till hörsamheet 
emot the j ärendet, det lär vara största konsten [...] j thet the icke al
lenast hafftva skutet någre ryttare ihiel [...] men och hotat med krut 
och lod att vnfå them som j sådane ärender wijdare skulle komma till 
them.M

Knektrymningen verkar vara en del av en äldre tradition att avvika norrut 
för dem som ville komma undan myndigheterna.
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In kvarteringen av svenska ryttare
I «snapphanelitteraturen» lyfts ofta inkvarteringen av ryttare som en hu
vudanledning till allmogens missnöje med den svenska förvaltningen. In- 
kvarteringssystemet innebar att svenskt krigsfolk förlädes på kronogårdar- 
na och skulle underhållas av bönderna. Utöver husrum och kosthåll (mat till 
ryttaren hö till hästen), alternativt 12 daler per år, skulle ryttarna även ha 30 
daler per år av den ordinarie och extraordinarieräntan. Detta exklusive 
mantalsskatten. Avgiften skulle betalas vid fyra tillfällen per år.69

Trots att Skånska kommissionen föreslog att man skulle vänta med in
kvarteringarna tills landet övervunnit sitt nödläge genomfördes detta från 
och med maj 1658. Inledningsvis rörde det sig om utplacering av tyska ryt
tare (fig. 31 och bilaga 4). Den ekonomiska bördan och flera fall av våld 
från de likaledes utfattiga ryttarna medförde att bönderna på sina håll över
gav sina gårdar. Underhållet försvann då, med mera våld som följd. Proble
men blev så stora att regementet avdankades 1661.70

De tyska ryttarna ersattes 1662 med Georg Henrik Lybeckers ryttare. 
Regementet sattes upp strax efter Roskildefreden som en del av Karl X Gus
tafs försvenskningspolitik och för att få skåningarna att bidra till försvaret. 
Detta gjordes via underhåll men även genom värvning och utskrivning. Re
gementet, som blev grunden till de Skånska husarerna, deltog i slagen vid 
Fehrbellin 1675 och Landskrona 1677.71 Åt regementet anslogs, i hela Skå
ne, 1 376 mantal, varav 967 åt de sammanlagt 995 ryttarna (de övriga 
anslogs åt dragonerna och infanteri). Totalt disponerade militären 1886 av 
de 4 559 krono- eller skattehemman som fanns i Skåne 1662.72

I Jordrevningsprotokollet från 1671 kan vi se att i de tre socknarna i Ör- 
kelljungabygden var 49 av 92 hemman graverade med ryttare (53 %), (fig. 
32) vilket skall jämföras med det skånska snittet på 16 % (1 886 av 12 039 
hemman).73

Inkvarteringen följde jordnaturen, vilket gick tillbaka till de medeltida 
förhållanden som omtalats (ovan sid. 61). Den tidigare kolonisationsbyg
den hade en hög andel självägare och kronobönder - och fick därmed en 
hög andel inkvarterade ryttare. Samtidigt var den ekonomiska grunden för 
dessa hemman sedan tidigare slagen i spillror till följd av freden i Roskilde. 
Ryttarna kom - absurt nog - att förläggas till de hemman som hade sämst 
utkomstmöjligheter av alla gårdar i Skåne.

Det var inte bara en knekt och en häst som skulle försörjas. År 1670 hade 
mer än hälften (509 av 950) av ryttarna hustru och familj.74 Det allmänt 
sjunkande välståndet och penningbristen ledde under 1660-talet till flera fall 
av övervåld från krigsfolkets sida. John Tomenius genomgång av arkivhand
lingarna rörande Örkeneds socken i Göinge är en lång lista på små och sto
ra övergrepp.75 Fortsatta problem med ödeläggelse medförde nedskrivningar 
av de räntor gårdarna skulle betala, något som i förlängningen drabbade ryt
tarna vilket fick ytterligare övergrepp och tiggerier som följd.76
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Figur 31. Hemman i Örkel I j ungabygden 
graverade med tyska ryttare 1660.

Svårigheten att försörja krigsfolket ledde till upprepade skrivelser från 
Lybecker. Det slutade med att Skånska kommissionen 1662 gav ryttarna 
brukningsrätt av «sina» delar av gårdarna. Från och med 1664 bestämdes 
att ryttaren skulle få halva gården vid bondens död, hela efter änkans död.77 
Befallningsmannen hade Inte ens rätt att låta sonen överta gården om inte 
ryttaren först förklarat att han inte ville bruka hemmanet.78
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Figur 32. Hemman i Órkel Ijungabygden 
graverade med Lybeckers ryttare 1671.

Stora BjülL

V.mn

►rkelljung

Ryttarna kunde fara fram med brutalitet. I brev den 30 oktober 1667 till 
överkommendanten Claes Dankvart berättar befallningsmannen över Norra 
och Södra Åsbo härader, Anders Persson Wätterman, hur en ryttare sökt 
driva bort änkan Sitza i Boalt från hennes halva gårdsbruk. För att förlikas 
med ryttaren hade hon utan befallningsmannens vetskap tillsammans med 
två grannar erbjudit honom 16 daler. Ryttaren var dock inte nöjd med detta
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utan ville ha «månge fleere penningar». På natten överföll han och några 
andra kavallerister förlikningsmannen när de var på väg hem. Den ene av 
bönderna, Niels Johansson från Lilla Bjälkabygget, blev ihjälslagen medan 
den andre undkom. Dessutom misshandlades en av änkans söner. Ryttarna 
hade därefter tagit till flykten. Dock nämns Per Olsson som gärningsman. 
Befallningsmannen berättade vidare, att under de senaste åtta dagarna tre 
bönder ihjälslagits av ryttare och att plundringar och stölder hörde till ord
ningen för dagen.79 Detta blir så mycket mera anmärkningsvärt då flera av 
Lybeckers ryttare kom från bygden. I några fall, som i Onsena hette det att 
åbon själv red för gården, medan Per Stensson från Örnalt var ryttare först 
på Healt och sedan på Smedhult. I Bärnalt stod den tidigare gårdmannen 
Jon Jonsson registrerad som ryttare 1644 (jfr. bilaga 12).

Det var befallningsmannen som skulle upprätta inkvarteringslängder, 
det vill säga listor på lämpliga hemman.80 I befallningsmännens plikter in
gick också att se till att inga andra pålagor än de föreskrivna utkrävdes av 
allmogen.81 Genom att ryttarna pressade bönderna på räntorna blev de ju 
efter med skatten.82 Dessutom gjorde den civila administrationen - befall
ningsmannen — som ansåg att ryttarna i hög grad misskötte gårdarna, stora 
ansträngningar att sätta i stånd ödegårdarna.

Bönderna hade i många fall alltså stöd hos befallningsmannen, vilket i 
sin tur retade upp Ly becker. I synnerhet ondgjorde han sig över Anders Pers
son Wätterman, och det i den grad att Generalguvernören Banér såg sig för
anledd att ge Wätterman en varning för att «han för kraftigt understött sina 
bönder».83

1660- och 1670-talet utvecklade sig alltså till en kamp mellan de civila 
och militära myndigheterna om besittningsrätten.84 Förhållandet kan när
mast beskrivas som kaotiskt och en ny kommission för jordrevning tillsat
tes.

Bygd i kris
Den bild av norra Skåne som givits i litteraturen - överbefolkat och fattigt - 
har varit av en speciell situation skapad av den svenska ockupationsmakten. 
Av de ungefär åtthundra personer som finns nämnda i mantalslängden 1663 
anges etthundra att vara «utfattiga», 31 vara «förarmade», 11 «tiggare» 
och 7 vara «lösgångare» (bilaga 2). Det vill säga att ungefär 20 % av befolk
ningen levde i armod. De fattiga eller förarmade fanns på i stort sett varen
da gård, så när som på sjutton hemman (fig. 33).85

Orkelljungabygden får beskrivas som ett samhälle i obalans efter 1658. 
Grundvalen för de närmast skräddarsydda strukturer som byggts upp sedan 
1400-talet hade slagits undan. Det blev nödvändigt att förhålla sig till en 
helt ny verklighet.86 Marknaden för nordskånskt järn och smidesvaror för
svann i och med att Skåne blev svenskt och resultatet blev arbetslöshet. Folk
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Figur 33. De hemman i Órkelljungabygden som 
inte hyste några fattiga eller förarmade 1663.

blev i ett slag hänvisade till en högre grad av åkerbruk. Pollenproverna från 
de arkeologiska undersökningarna visar en ökad frekvens av odling.*71 det 
kamerala materialet motsvaras detta av ett ökat antal utbyggen. Man kan 
exemplifiera med Östra Ringarp som 1663 hade fem gårdmän med familjer 
på själva gården. 1671 finns i stället fem byggen registrerade. Gårdmännen 
har alltså fått flytta ut och var och en har fått försörja sig själv. Östra Spång
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hade tre gårdmän 1663. En av dem, Per Bengtsson, finns på ett utbygge 
1671. Vi vet inte om byggena fanns 1663, de nämns inte. Däremot nämns 
andra byggen i mantalslängden, så vi får anta att de faktiskt tillkommit un
der loppet av 1660-talet.

I ett samlat sammanhang ser vi en reaktion på en kris, det vill säga en om
ställning av försörjningen.88 Till skillnad från krisen i spåren efter digerdöden 
drygt 200 år tidigare som inneburit att man sökte sig nya vägar, blev reaktio
nen på krisen efter Roskildefreden att man sökte «gamla vägar». Omställ
ningen kan ha försvårats dels av «den lilla istidens» kortare växtsäsong, dels 
av att brunjordarna ännu inte återhämtat sig från det tidigare uttaget under 
kolonisationen. Resultatet blev armod och brist på sysselsättning.

Den svenska kronans kontrollapparat var dessutom av mera direkt art 
än vad den danska varit. Exempelvis kunde man genomföra en ökad taxe
ring av mantalet. Inkvarteringen av svenska ryttare slog också hårt mot 
självägare och kronobönder.

De ökade påfrestningarna innebar att kronan till sist gav med sig och til
lät en nedskrivning av taxeringsvärdena av gårdarna (jfr bilaga 1). Antalet 
«fulltaxerade» hemman minskade. För de gårdar där det varit möjligt att 
jämföra 1660-talets början med jordrevningen 1671 ser vi en minskning 
med 11 % i Örkelljunga socken och i Skånes-Fagerhult med 23 %.

En konsekvens av detta blev en statistisk ökning av det genomsnittliga 
antalet åbor omräknat till per hela hemman. I Örkelljunga ökade de från 4,1 
till 4,7 per hemman (15 %) och i Skånes-Fagerhult från 3,0 till 4,7 (57 %). 
Ser vi till antalet namngivna vuxna per hemman totalt är ökningen mindre, 
5 % respektive 22 %. Om exempelvis fem personer levde på en «hel» gård 
var detta kanske normalt, men om samma antal människor plötsligt bodde 
på en «halv» gård räknas det som fattigt. Det är antagligen den här ökning
en, både i reella tal, och procentuellt, som färgat äldre forskning vilken me
nat att skogsbygden varit överbefolkad.

Kanske sammanfattas perioden mellan Roskilde fred och Skånska kriget 
bäst av Knud Fabricius när han skrev:

Denne Befolknings Byrder vare blevet forøgede ved Indkvarteringen, 
og dens indtægtskilder stærkt forminskede ved Krigen, som ikke 
længere som forhen lod den finde Afsætning for sit Kvæg og sine Pro
dukter paa Sletten, i Stæderne, ja vel endogsaa i København. Udskriv
ningen tog ganske vist nogle unge Mænd, men flere vare nu bleve 
overflødige som Arbejdskraft; hvorledes skulde de skaffe sig og sine 
det fornødne Underhold?89

Detta var läget när «den store och blodige kriig» bröt ut 1675.
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Den övergripande strategin för kriget i Skåne 1675-1679 var gemensam för 
båda sidor, striden skulle föras offensivt. De moderna militära begrepp som 
kan överföras på Skånska kriget är direkt strategi respektive indirekt strate
gi. Den direkta strategin har som mål att i grunden tillintetgöra fiendens mi
litära styrka. För detta krävs att man kraftsamlar och riktar alla resurser 
mot motståndarens huvudarmé. Avgörandet faller sedan antingen genom ett 
eller flera förintelseslag, eller genom växelvis offensiva och defensiva opera
tioner koncentrerade till vitalt strategiska områden.1 Sådana tankar fanns i 
den svenska krigsledningen och Erik Dahlberg skrev i sina dagboksanteck
ningar hösten 1676 om Karl XI:s önskan att: «komma fienden uti ryggen 
igenom Skåne och alltså bringa honom endera till aktion eller kvittera fäl
tet».21 stort sett följde båda sidor grundmaximen att söka avgörande kon
frontationer, men man kan konstatera att svenskarna var något snabbare att 
växla om från defensiv till offensiv i oväntade lägen.

Den indirekta strategin kan sammanfattas som ett undvikande av fien
dens huvudstyrka. Striden förs istället med överraskning och vilseledning 
som väsentliga inslag.3 Kortvariga men intensiva kraftsamlingar sätts in mot 
motståndarens svaga punkter. Det kan dock finnas svårigheter att genomfö
ra denna typ av strid mot en välgrupperad och intakt motståndararmé. För
lusterna kan bli förödande om forsvarskapaciteten och reaktionsförmågan 
underskattas. Bäst fungerar en indirekt strategi om fienden tvingats fördela 
sina enheter över större områden. Ett sätt att utan egentlig strid dra i sär en 
fientlig armé, är att själv sprida ut sina trupper. Om sådana mindre förband 
dessutom kan förläggas till fortifierade punkter ökas deras stridsvärde. I så
dana lägen tvingas en offensivt inriktad motståndare till små men opropor
tionerligt kostsamma angreppsföretag som i längden riskerar att nöta ned 
hela armén. Lyckas den indirekta strategin så kommer åtminstone det psyko
logiska övertaget gradvis att glida över i den defensives favör.

Krigsutvecklingen, med en plattform i de egna sjösegrarna, gjorde att 
danskarna även kom att använda en indirekt strategi i kampen om Skåne. 
Genom att de med holländsk hjälp skaffat sig herravälde över Östersjön och 
Öresund tvingades den svenska arméledningens att revidera sin plan att med 
hjälp av flottan underhålla arméerna.4 Svenska förband och trossvagnar fick 
gå ner till Skåne på de slingrande skogsvägarna genom Småland.

Svenska militära kartografer och fältingenjörer hade redan under det tidi
ga 1600-talets fälttåg mot danska områden gjort kartor över Jämtland, Här
jedalen, Bohuslän, Halland, Blekinge och inte minst Skåne.5 Kartorna var 
långt ifrån tillförlitliga. Ofta tycks transporterna ha hamnat fel när man av 
olika anledningar inte kunnat använda de stora och bättre kända landsvägar
na. En lösning på problemet var att rekrytera smålänningar som stigfinnare 
och samla transporterna i konvojer under väpnad eskort. Detta system nämns 
i flera brev och från 1678 finns ett reglemente om 15 paragrafer: «Conditio
ner för dee Smålenningar som antages at gå efter Snapphanarna, och Convoiera
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Figur 34. De svenska konvojvägarna i Skåne. Det ljusare området motsvaras 
av de socknar som avkrävdes en särskild trohetsed till den svenska kronan, vilket 

understryker underhållets strategiska betydelse.

Proviantet och Påsten»,6 Det ingick exempelvis också i krigskommissarien 
Sven Erlandssons uppgifter att «convoijera en stor hoop ivagnar».1

Danskarna såg naturligtvis en möjlighet att störa fiendens underhållslin- 
jer och etappvägar. Detta skulle påverka svenskarnas möjligheter till kraft
samling och underlätta för den egna armén att uppnå avgöranden i öppna 
fältslag. Konvojer och underhållsvägar blev strategiska mål (fig. 34).

Striden om underhållet
Skåningarna var i krigets början inledningsvis avvaktande, kanske rent av 
försiktigt positiva till det danska anfallet. De blev snart besvikna. Till att
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Figur 35. Arméernas rörelser under fälttåget i Skåne 1677. Figuren visar de 
områden där civilbefolkningen drabbades av de marcherande trupperna.

börja med hade danska armén till skillnad från den svenska egen försörj
ning. Förhållandet kom att ändras under krigets gång och skåningarna 
klämdes mellan två sköldar när de krävdes på «contributioner» från två håll 
och dessutom utpressades av friskyttarna.

Skåne hade redan före kriget utnyttjats för att inkvartera trupper och 
förse dem med underhåll, «ryttargra ver ingen». Den danska ockupationen 
av Skåne ställde finansplaneringen upp och ned.8 Den svenska kronans/ 
krigsmaktens ekonomiska tillgångar var otillräckliga i början av kriget ef
tersom man inte hade räknat med att behöva slåss på hemmaplan.9 Under 
stormaktstiden hade ambitionen hela tiden varit att göra offensiven på kon
tinenten «självförsörjande».10 Det vill säga att arméerna bokstavligen skulle 
tugga sig fram genom de nyss erövrade provinserna (fig. 35 och 36).
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Figur 36. Arméernas rörelser under fälttåget i Skåne 1678. Figuren visar de 
områden där civilbefolkningen drabbades av de marcherande trupperna.

Under reträtten (omgrupperingen) genom Småland på hösten 1676 åla
des allmogen att leverera gärden mot löften om skattelindring; skatten hade 
så att säga tagits ut i förskott. Johan Gyllenstiernas och Erik Dahlbergs 
kommissions registratur innehåller för perioden 20 september till den 18 
oktober intensiv brevväxling kring underhåll och furagering.11

Åtgärderna visade sig vara otillräckliga12 och när trupperna föll in över 
gränsen hade de meniga soldaterna, enligt den samtida källan Sthen Jacob
sen, inte sett bröd på en vecka. Resultatet blev därefter: en våldsam plund
ring, följt av ett fälttåg kallat «svältkriget». För att kunna finansiera den 
svenska arméns vinterkvarter la man på de skånska skattebetalarna en ny, 
månatlig skatt. Man fick helt enkelt betala för att bli återtagna. Skatten drevs 
in av speciella kommissarier, varav den senare berömda «snapphanejägaren»
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Sven Erlandsson var en. Sven Erlandsson hade före kriget varit inspektor för 
Otto Wilhelm Königsmarcks pantegods i Skåne,13 men gjorde en kometkar
riär under kriget, adlades och blev en av de främsta ämbetsmännen under de 
första fredsåren.

Eftersom man inte ville föröda «finansieringsbasen»14 satte den svenska 
ledningen från och med 1677 upp ett system av i förväg planerade upp
marschvägar längs vilka man lade upp förråd och fältmagasin.15 Det under
håll som drogs in skattevägen fick emellertid kompletteras med upphand
ling, på kredit.16

Systemet förefaller att ha lindrat den direkta risken för systematisk 
plundring av allmogen men gjorde armén ytterligare sårbar för attacker mot 
försörjningsvägarna från friskyttars och strövkårers sida. Den tidens armé
er «marscherade på magen» och krigen handlade till stora delar om att un
derhålla väldiga skaror av människor och hästar. Att störa eller slå ut under- 
hållslinjer var därför ett utmärkt sätt att skaffa sig ett övertag. Den danska 
armén var dock inte kapabel att slå till mot de svenska magasinen, varför de 
svenska konvojerna blev naturliga mål.

En bild av konvojeringens problem får vi ur Norra Åsbo Dombok från 
förhandlingarna den 12 maj 1680. Då lade Per Nilsson i Eket, gästgivare 
och länsman för Rya socken fram ett skriftligt vittnesmål för att fria sig från 
anklagelser om snapphaneri (jfr ovan sid. 54ff om att han varken var läs- 
eller skrivkunnig).

... i Rätta lades Per Nilssons i Eeket skriftelige witne så lydande. Jagb 
Peder Nilsson i Eeket beder migh Gudh till bielp, att iagb will siga 
sandt i dänna Saak ocb ike liufwa; då kom härneder åtb dänne Lan- 
dewägb 3 eller 4 stycke unga beere och hade 200 wagne med sigh med 
Proviant och skulle Reesa till Lägren ocb icbe wiste hwar Lägren 
stodh, då badh dee mig at iagb skulle skaffa dem tvände Karle som 
skulle rijda natt och dagh och skaffa dem at wijda hwar de skulle 
komma till Lägren medh Proviant, dogh Redh Per Röe och Tufwe 
Bengtsson i Wästrarp och dee hwar gaf dem pass att leije Hästar hwar 
dee fant att Rijda på, och dee red [...], och komma tiibaga igen, och 
mötte de samma Heer ar igen i Östra Lyngvy, och gaf dem beskiedh 
hwar lägren stodh. Mer weet iagh intet af dätta mitt witne måtte op- 
tagis af Ting Rätten Gudh befalle, af Eeket dän 10 maj 1680. Peder 
Nilsson. Egen hand.

Det hör till saken att både Per Röe och Tuve Bengtsson var friskyttar. Per 
Röe, kallad Peder Jensen Rödt, står till och med uppförd som löjtnant vid 
Norra Åsbo kompani 1680 (bilaga 7).17 Inom parentes sagt kan detta för
hållande knappast ha varit okänt för Per Nilsson, se mera sid. 158f.
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«Den svenska krigsledningens åtgärder mot ’snapphanar’ kan således ses 
som belägg för hur man under juridiska former och med våld sökte säkra 
det egna underhållet i krigsområdet samtidigt som man minskade fiendens 
tillgångar».18

Det får inskärpas att det svenska underhållet efter 1677 fungerade bätt
re och att det från denna tid framför allt är de danska trupperna som plund
rar, härjar, bränner och skövlar. Detta trots att det argumenterats för att det 
underhåll som levererades «I allt väsentligt torde ha räckt för att täcka hä
rens underhållsbehov».19 Den danska ödeläggelsen var alltså ett renodlat ex
empel på «den brända jordens taktik». Det blev ännu mera meningslöst ef
tersom svenskarna hade fått igång underhållet. Det var alltså den skånska 
civilbefolkningen som drabbades, snarare än fiendens trupper.

Krigsutvecklingen 1677
Vintern 1676-1677, som var osedvanligt sträng, drabbade både soldater 
och civila. Arméerna rörde sig måttligt och det främsta skälet att flytta på 
sig var tillgången på mat och foder. När förråden tog slut bröt man läger och 
rörde sig till ännu inte utplundrade trakter (jfr fig. 35).

På våren beslutades från svensk sida att det var tid att avsluta kriget. Pla
nen var att marschera upp mot Landskrona för att söka ett definitivt avgö
rande fältslag. Den danska Skånearmén hade återupprustats efter manfallet i 
Lund och räknade bortåt 15 000 man. Kontrahenterna hade varandra inom 
synhåll vid flera tillfällen, men drabbningen uteblev. Svenskarna drog sig till
baka i nordostlig riktning och säkrade Blekinge. Istället vände Christian V 
mot Malmö. Stadens erövring skulle tippa över balansen i dansk favör. Den 
11 juni påbörjades belägringen. Stadsvallarna och bastionerna försvarades 
av knappa 2 000 svenskar, men som förstärkning fanns även 500 frivilliga 
Malmöbor. De sistnämnda kanske inte hade svenskarna som favoriter, men 
å andra sidan ville ingen heller råka ut för samma plundring som Kristian
stad upplevt året innan. Malmöbornas krigsinsats på svensk sida visar den 
splittring som fanns under Skånska kriget. Några höll på Sverige, inte alla 
stödde Danmark och den stora massan längtade bara efter fred. Den danska 
stormningen misslyckades - med stora förluster av soldater och officerare.

Danskarna skyndade sig att bryta belägringen av Malmö för att istället 
tåga mot Landskrona. Där väntade förstärkningar som inskeppats från 
Köpenhamn. Även Christian V förväntade sig ett fältslag och han behövde 
alla soldater som kunde skrapas ihop. Den 14 juli möttes härarna på Ylles
hed strax öster om Landskrona. Danskarna drabbades precis som i Lund av 
att svenskarnas slog sönder deras vänsterflygel. Armén fick under kvällning- 
en order om att retirera och söka ly under Landskronas kanoner. Bataljen 
på Ylleshed markerade det sista tillfället som den danske kungen vågade ett 
öppet fältslag i detta krig.
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Friskyttarna
Omedelbart efter landstigningen vid Råå i slutet av juni 1676 uppmanade 
Christian V, med löfte om kontant betalning, de forna undersåtarna att en
rollera sig för den danska sidan:

[...] Dessligeste hermed och paa allerhöyst bemeldte H. K. M:tz tveg
ne ubrödeligen forsichres, at huo som heldst, soldat eller landsaatte, 
fremmed eller indfödde udi Skaane, Halland och Blegind saavelsom 
Bohus ampt och Jempteland, fra Cron Sverrige Vil afftræde och sig 
udi H. K. M:tz tieniste begiffue, schal strax bekomme 5 rixdaler paa 
handen och derforuden sin richtige maanedtlige besoldning. [...j20

Den 30 september 1676, det vill säga efter att svenskarna drivits ur landska
pet, utgick order till ridefogdarna att ordna med gränsförsvaret.21 Det dans
ka taktiska tänkandet framgår av despecher från oktober 1676: «... at lan
det ved bøndernes vagt og værn kunde være for fientlige indfald så vidt mu
ligt forsikret» «... ikke alene de fjendtligt udløbende partier [at] holde og 
Møllerød hjælpe at forsvare, men endog ved alle lejligheder søge fjenden af
bræk at gøre og på ryggen att in kommodere...».2: Under hösten 1676 utgick 
också enstaka fullmakter om att samla kompanier. Bland annat utgick upp
draget än en gång till Sven Povlsen att sätta upp ett dragonkompani.23 Det 
bör framhållas att Christians anspråk på skåningarnas lojalitet år 1676 kan 
betraktas som «folkrättsvidrig», då invånarna levde under de villkor som 
stipulerades i Roskildefreden, det vill säga var svenska undersåtar. Skåning
arna kunde bara bli danska igen genom en ny traktat.

Göran Rystad menade att «det var givet» att danskarna vid det nya krigs
utbrottet än en gång skulle pröva med friskyttar, något man framgångsrikt 
ställt upp i tidigare krig.24 Som redan Per Sörensson påpekade kommer dock 
inte den officiella, kungliga, danska ordern förrän under vårvintern 1677, det 
vill säga efter det att den reguljära danska armén lidit betydande motgångar.25 
Och efter det att man hade misslyckats med att få skåningarna att inordna sig 
i de reguljära förbanden. Kanske var det så att de inledande svenska plund
ringarna skapade ett villigt rekryteringsunderlag i form av utblottade? Den 
20 mars utfärdades Christians order om friskyttarnas upprättande:

Christian der Fünfte etc.
Wohlgeborner und Wollede Rähte, Liebe, Gefreute. Demnach etzliche 
Freyschützen auss Schonen, Halland und Bleckingen sich in Land- 
scron angegeben, gegen den Feind ferner sich gebrauchen zu lassen 
præsentiret und umb Unterhalt allerunter hängist gebethe, so ist Unser 
Allergnädigster Wille und Befehl, dass ihr durch Commissarius Harbo 
alda dieselbe in Unsseren Eid nehmen, enrollieren und hernach ihnen
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ihr Unterhalt gleich anderen Dragonern monatlich geben lasset. Und 
Wir verbleiben euch mit Königl. Gnaden gewogen. Geben auf unserer 
Residentze zu Copenhagen d. 20 Martij Anno 1677.
Christian
Ad mdtm S. R. Maj.
H. Mejer26

Man kan ju grunna på hur många av invånarna som förstod tyska och till 
vem ordern egentligen riktades. Initiativet till friskyttarna kom i vilket fall 
uppenbarligen från den högsta danska ledningen, inte från «folkdjupen».

Flera av friskyttekaptenerna hade tidigare militär erfarenhet.27 Andra 
hade varit förtroendemän som exempelvis kaptenen för Östra Göinge fri- 
skyttekompani, Bengt Nilsson, som tidigare varit länsman.28 Vi vet väldigt 
lite om hur friskytteforbanden rekryterades och sattes upp. Skåningarna fyl
kades ju inte direkt runt den danska armén.

De Danske haffde gierne seett, at de kunde bringe snaphanerne under 
regementene, men gammell skilem giör aldrig gott, eij heller bliffuer 
hand nogen tiid god pillegrim,29

Det råder dock inga tvivel om att danskarna behandlade friskyttarna som 
militära enheter, något som torde ha varit bekant även för svenskarna. I 
Riksarkivet finns ett antal svenska avskrifter av erövrade danska order.30 
Som exempel kan anföras order från Arendorf som var i Helsingborg den 13 
juli 1678 om att friskyttarna efter befallning ska samlas i Sönnarslöv «till i 
morgen aftes; hvorefter er widere order». Ett brev från Arensdorf «datum i 
hufvudquarteret wed Mölleröd n. 17 Julj 1678» är ställt tili Capitain Knud 
Nilsson Wissman i Westergöings herratt, her anbefalles att [...] med sine un- 
derhafwande trouper (förfölja de svenske]. Den 9 augusti ställde han dels 
order till «löitnant Tue Larss», dels gavs order till «Capit: Knud Nielsson 
Capit Sverin Capit: Sinnes Andersson och lieutn: Tue Larss» om skovling.

Språkbruket framgår också tydligt i ett brev från Nörby i juli 1678 ställt 
till «Capitain Knud Nilsson Wissman af friskytteriet med sitt underhafwen- 
de Compagnie...»

Friskyttarna hade också fått löfte om skattefrihet efter kriget och avlö
nades av den danska krigsmakten med 1 riksdaler per månad för de meni
ga, 2 riksdaler för underofficerare och fyra för officerare. Kommendanten i 
Landskrona var ålagd att underhålla friskyttarna och ge dem foder åt häs
tarna. Dessutom hade friskyttarna rätt att lämna svenska fångar som kunde 
lösas in samt sälja plundrat byte i staden.31

Hur många som värvade sig till friskyttekompanierna har diskuterats.32 
Som mest kan det ha rört sig om sammanlagt 2 000 personer men beräk
ningsgrunderna är olika. Vid avmönstringen i Köpenhamn i februari 1680
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uppgick friskyttarnas antal till 500 man.33 Numerären har uppenbarligen 
varierat. Norra Åsbo kompani bestod i juli 1678 av 90 man, i oktober 1679 
av 71 plus befäl. Samma siffra uppges vid avmönstringen den 27 februari 
året därpå.34 Det framskymtar i det material som Per Sörensson arbetade 
med att man stundtals hade svårt att hålla kompanierna samlade. Förban
den har uppenbarligen varit som störst när arbetsbehoven varit minst på 
hemmanen.

Våldets sociala dynamik
Vi vet i princip ingenting om hur friskytteforbanden sattes upp. Det är ju 
svårt att tänka sig en enrollering i form av regelrätta värvare ute i bygderna. 
Sannolikt samlade ryktena folk i fästningsstäderna. Vilka som enrollerade 
sig i friskyttekompanierna har varit föremål för intensiv debatt. De två ex- 
tremerna kan exemplifieras av å ena sidan Knud Fabricius som menade att 
det rörde sig om bönder som stred för Danmarks sak och å andra Alf Åberg 
som menat att de sattes upp av «löst folk».35

Vid avmönstringen av de kvarvarande friskyttarna i Köpenhamn 1680 
angav drygt 10 % av dem, 56, att de var hantverkare. De flesta var skoma
kare eller skräddare.36 En studie av Östra Göinge kompani visar att detta be
mannats av bondsöner, drängar och förrymda knektar. Det var alltså inte 
bönderna, åborna, som rekryterats.37 Bilden från Örkelljungabygden är 
dock mer komplicerad, med en större andel åbor i leden, se sid. 154.

Till frågan om vem som valde att enrollera sig i friskyttekompanierna 
bör, förutom avsaknad av försörjningsmöjligheter, även de kulturella ramar
na diskuteras. Fanns det kulturella och sociala drag som bidrog till att män 
från norra Skåne valde en riskfylld tillvaro med umbäranden och strapat
ser?

I den lokalpatriotiska diskussionen kring friskytteforbanden framskym
tar ibland att det inte skulle ha funnits något val att delta eller inte. Indivi
der trängdes in i ett hörn där de helt enkelt inte såg någon annan utväg än 
att ta till vapen. Bilden av det hämnande svärdet blir då lättbegriplig - kan
ske till och med behjärtansvärd. Men, även om man tar revanschbegär i be
aktande, så är det i sig inte en tvingande faktor för en människa att söka sig 
till kriget.

Faktum är att den stora majoriteten av män undvek att överhuvudtaget 
ta aktiv del i kriget. Så vilka var det då som valde krigarrollen? Aggressions
forskning visar att risktagande och direkta konfrontationer företrädesvis 
uppträder bland marginaliserade samhällsgrupper där individen inte anser 
sig ha något att förlora.38

Beredvilligheten att ta till våld tyder på att det kommit att ingå i den so
ciala strukturen, att det blivit ett «naturligt» sätt att reagera (jfr sid. 84, not 
86). I vårt nutida samhälle värjer vi oss mot tanken, men våld uppkommer
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inte ur ett vakuum. Våld uppstår i varje enskilt fall genom uppfyllandet av 
ett antal särskilda förutsättningar, i ett sammanhang.39 Oavsett vad vi tyck
er idag var det, som flera studier visat, värre förr.40

I praktiken hade staten under 1600-talet inte våldsmonopol. Att det fö
rekom en speciell vapenkultur i gränstrakterna har framhållits.41 Det «laten
ta» våldet var både sanktionerat och bekämpat av överheten. Det sanktio
nerades i form av lant- och gränsvärnen och de tidigare fribreven till friskyt
tarna under Horns krig. Samtidigt bekämpades våldet genom den samlade 
«socialdisciplineringsprocess» som ägde rum under Christian IV.42 Förord
ningar utfärdades. Exempelvis behövdes det införas ett förbud mot att möta 
upp beväpnad i kyrkan eller på tinget43 - så sent som under 1620-talet!

Ett par sakfall hämtade ur Hälsingborgs läns räkenskaper 1584 kan visa 
att våldet inte låg långt borta. Sven i Bälinge fick detta år böta 15 daler föra 
att han «stack Åke i Ringarp något i livet med en kniv», medan Mogens fick 
böta 3 daler för att hans son stack Sven «med en liten kniv». Dramat utspe
lades i Ringarp. Samma år hade Niels Jepssen i Smedhult överfallit Håkan 
på dennes genväg. Boten blev 4 daler.44

Hundra år senare hade våldet knappast minskat. Ur Norra Åsbo Dom
bok kan vi från tinget den 23 juni 1680 läsa att Helge Abrahamsson i Fe- 
dingshult blev instämd för slagsmål och hemgång, enligt skriftligt vittnes
mål:

... lydande således: Anno 1680 den 8 junij besvärar Peder Bengtssons 
hustru i Östre Spångh sig at Hälge Abrahamsson i Fedingshult kom 
in i fähuset och begärde twänne Skiutshäste. Hustrun svarade at hon 
hafde inga hästar för Manden war i Helsingborgh medh dem, så togh 
han Een greb och slogh hustrun medh på axlen och armen, såsom är 
blefwen blå och beklagar sigh meget på Ryggen och länder, och slogh 
itu twå bytter, som hon hafde satt Miölkhen uitj och gick så ått stu
gan och togh 2 små ... och slogh till hende medh, och han såg intet... 
sedan. Så hafde hustrun Een lijten pågh, som lob till gården och badh 
Peder Olsson och Swan Olsson i Spångh at dee skulle gå och skillia 
wedh karlen, som wille giöra öfwerwåldh...

Stefan Persson menar att det för de nordligaste häraderna i Skåne mer eller 
mindre rörde sig om en «juridisk separatism» under 1500-talets andra hälft, 
som gick på tvärs emot den av kronan dikterade rättsliga normen.45 Dråpa
re och andra kriminella kunde betala fredsköp utanför tinget. «Alla parter i 
lokalsamhället tycks ha varit nöjda med (att) den rent materiella förlikning
en, i form av bötesstraffet, erlades. Det ser med andra ord ut som att en, vid 
sidan av den officiella rättspraxisen, egen rättsnorm har praktiserats inte 
bara i Göinge, utan också i andra delar av norra Skåne vid denna tid».46 
Tydligen gick det så långt att dråpare från andra delar av Skåne kunde hålla
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sig undan i Göinge. Det är inte förrän under början av 1600-talet som man 
tycks komma tillrätta med förhållandet.47

Kanske skulle man med en spetsformulering kunna säga att de kriminel
la i högre grad kunde gömma sig i den lokala rättspraxisen snarare än i någ
ra djupa skogar. Möjligen är det ett eko av detta som gjorde att de skåning
ar som skrevs ut till knektar under 1660-talet rymde norrut.

Snapphanar utgjorde ett orosmoment redan under den danska tiden. 
Frågan är bara hur stort problemet var och hur många snapphanar som 
egentligen fanns. De blev som talrikast i samband med att krigen drog över 
landskapet, eller som Knut Fabricius formulerat det: «Så snart der kom 
uferd, ændredes de økonomiske forhold, og der krævdes kun en hest og en 
gøngebøsse til at skabe snaphanen».48 Problem med snapphaneband finns 
omnämnda i samband med sjuårskriget, Kalmarkriget och Horns krig. I ett 
brev från Ebbe Ulfeldt till G. O. Stenbock i oktober 1660 framgår att man 
hade haft stora problem med snapphanar efter Horns krig:

Saasom det for 17 Aar siden er sket, da de ogsaa forsamlede sig hobe
vis og brugte sine Skælmstykker, blev jag af sal. Kong Christian høj
lovlig i Amindelse, da jag ogsaa var Landshøf ding her, beordret at ef- 
terslaa dem og forettede det saaledes, at paa eller 1 Vi Aars Forløb 
inge mere fandtes ...49

Samma sak utspelades under 1660-talet, även om Ebbe Ulfeldt då arbetade 
för svenskarna. Problemen var i början på årtiondet så stora att det sällan 
tycks ha varit några problem att få allmogens stöd för, och deltagande i, jak
ten på snapphanar. I den bemärkelsen har Alf Åberg rätt i att det närmast 
rört sig om ett socialt inbördeskrig.50

Det finns alltså all anledning att anta att beredvilligheten till våld ingick 
i den sociala strukturen redan innan samhället utsattes för stress i och med 
Roskildefreden. Antropologiska studier visar att våldsanvändning är typis
ka inslag i samhällen där självtillit och ett aggressivt självhävdande upp
muntras.51 Det är också i sådana kontexter som relativt triviala dispyter ofta 
löses med fysiska medel. I norra Skåne fanns dels rester av en äldre «juridisk 
separatism» och dels en brutalisering till följd av de upprepade krigshärj- 
ningarna 1644-1645, 1657 och från krigsstarten 1676. Krigen och kollap
sen av försörjningsmöjligheterna grundade på järnframställningen innebar 
dessutom en vidare förskjutning av de sociala normerna (jfr sid. 84 not 86). 
Tolkningsramarna, det vill säga mönstren för agerande förändrades och nya 
handlingssammanhang skapades. När normstrukturerna förändrades bilda
des nya «normaliteter» där våldet blev det «vardagliga».52

Den svenska arméns infall 1676 skapade troligen akuta försörjningspro
blem som, tillsammans med den ekonomisk-sociala stress som samhället be
fann sig i utlöste det våld som sedan 1640-talet legat latent under ytan.
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Det finns vissa faktorer som utmärker personer eller grupper som väljer 
att frivilligt uppsöka fysiska konflikter. Oberoende av tid, rum och sam
hällsutveckling återkommer fyra element i vad som bäst kan beskrivas «kri
gar ideal» De är en idealisering av fysiskt mod, uthärdande, styrka och skick
lighet samt en glorifiering av «ära».53

Ett sådant idealiserat krigarideal fanns hos forna tiders kondottiärer och 
tyska landsknektar och återfinns helt eller delvis både inom västvärldens nu
varande elitförband (frivilliga) liksom i Al Qaidas terrorgrupper (frivilliga). 
Även om samma förebildlighet på många sätt också förknippas med den ut
skrivne 1600-talssoldatens uppträdande, så föreligger en avgörande skill
nad. De meniga i framförallt svenska arméer, hade som regel inte aktivt sökt 
sig till hären. Deras främsta mål var att komma hem helskinnade. Frivilliga 
krigare är däremot människor med en särskild uppsättning normer som ef
ter ett medvetet val söker sig till konflikter.

Amerikanska undersökningar visar att mord och svår misshandel är tre 
gånger vanligare bland gäng än hos andra kriminella individer. Faktorerna 
som utlöser våldshandlingarna är givetvis komplexa och mångfacetterade, 
men bland annat återkommer påstådda förolämpningar, hedersbegrepp och 
etniska motsättningar som direkta orsaker54. Här finner vi paralleller till 
«krigaridealen», vilka också kan kopplas till gerillasoldatens önskvärda 
kvalitéer. Enligt Che Guevara var den lämpligaste åldern för en gerillasoldat 
mellan 25 och 35 år.55

Sammanställningar av FBI-rapporter visar att cirka 75 % av alla vålds
brott i USA begås av män, från övre tonåren upp till en ålder mellan 30 och 
40 år. I den ålderskategori (i FBI:s undersökningar 25-34 år) som bäst mot
svarar det ideala åldersspannet för en gerillasoldat återfanns 22,4 % av 
samtliga våldsbrottslingar.56 I detta sammanhang bör man kanske påpeka 
att USA:s gängrelaterade våld, som i stor utsträckning utövas av tonåringar, 
troligen ger slagsida åt procentberäkningarna. Forskningsrön rörande ål
dersfördelning på mördare/dråpare i regioner med betydligt mindre gäng
våld ger istället en distinkt topp i intervallet 24-27 år.57 Det går inte att dra 
några direkta historiska slutsatser utifrån dessa moderna studier mer än att 
det handlar om en form av kollektivt agerande, relaterat till ålder och kön.

Strid på djupet och begreppet gerilla
Inom modernt militärt språkbruk finns flera beteckningar för den typ av 
strid som fördes i de nordskånska områdena 1676-1679. Lågintensiv kon
flikt, partisanstrid, gerillakrig, irreguljär strid, okonventionellt krig och det 
något mer diffusa «asymmetrisk krigföring» är några av de benämningar 
som skulle kunna användas. Rent operativt kan striderna i norra Skåne 
emellertid delas in i två huvudtyper. Det ena var att danska förband gjorde 
räder in i svenskkontrollerat territorium - strid på djupet. Den andra typen
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av strid utfördes av lokalt organiserade grupper som ofta rörde sig i en be
kant närmiljö - gerilla.

Strid på djupet av fiendens gruppering är en svensk militär term som i re
gel beskriver verksamheter utförda av reguljära förband. Målet är att med 
begränsade medel ställa till så mycket trassel som möjligt i en fiendes bakre 
områden. Det kan också röra sig om strikt avgränsade uppdrag, exempelvis 
som att slå ut nyckelpersonal eller förstöra en viss bro.

I stora drag inbegriper strid på djupet fördröjningar av fiendens fram- 
ryckning eller annan förflyttning, samt ett bindande av motståndarstyrkor. 
Genom ständiga överfall tillfogas fienden förluster som på sikt påverkar 
dennes moral. Det skall inte finnas några säkra områden för transporter, 
återhämtning och vila. Vanligtvis når man operationsområdet i fiendens 
rygg via innästling, det vill säga att förbandet obemärkt tar sig förbi bevak- 
ningslinjer, patruller och försvarsverk. Både i historiska och moderna sam
manhang beräknas den innästlade styrkan ha en begränsad operationstid. 
Höga krav på rörlighet, ständig vaksamhet, otillräckligt med sömn och för
nödenheter sliter hårt på truppens stridsvärde. Därför måste ett fjärrstrids- 
förband också kunna nästla sig ut för att återhämta sig i en säker bas, helst 
belägen bakom de egna linjerna. På ett strategiskt och taktiskt plan använ
des friskyttarna för strid på djupet. Men genom att friskyttekompanierna i 
stort sett var lokalt organiserade - häradsvis - och genom sitt uppträdande 
är även den moderna beteckningen gerilla tillämpbar.

Gerillakrig kan ses som en specialiserad form av indirekt strategi. Under 
1950- och 1960-talet blev begreppet gerilla mer eller mindre synonymt med 
revolutionära rörelser i tredje världen. Ordet härleds till spanskans «gueril
la» i betydelsen «det lilla kriget» och beskrev irreguljära spanska förbands 
kamp mot franska ockupationsstyrkor åren 1808-1814.58 Revolutionsro- 
mantikens affektion för gerillakrigföring har med tiden gett en allmänt 
spridd, men tämligen ensidig, bild av vad begreppet egentligen innefattar. 
Gerillan kan förvisso utgöra en del av ett folkligt motstånd, men kan också 
ingå som en strategi inom ramen för en reguljär krigsplanläggning. Ett klas
siskt modernt exempel är Nordvietnams långsiktiga upplägg med ett utdra
get gerillakrig i söder, som när tiden var mogen följdes upp genom insättan
de av reguljära arméförband understödda av flyg, artilleri och pansar.

Gerillakrigets förutsättningar och motivgrunder har granskats vid svens
ka Försvarshögskolan. Det finns vissa grundelement som kan beskrivas som 
gerillakrigets karaktäristika:
- De stridande enheterna är små, självständiga och lättrörliga
- Striderna förs med låga risker för förluster
- Beslutsfattandet är ofta decentraliserat
- Bakhåll och överfall är dominerande stridsteknik, kompletterat med sa

botage mot kommunikationer
- Överraskning och vilseledning är vanliga inslag
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- Försvarsstrid undviks för att kunna föra rörlig strid och engagera mot
ståndaren på stor bredd

- Snabbhet i såväl strid som reträtt eftersträvas
- Avgörande långdragna strider undviks. Däremot är avsikten att föra kri

get under lång tid för att trötta ut och tära på motståndaren
- Taktiken är offensiv och i förekommande fall är strategin defensiv
- Befolkningens stöd och tillgången till basområden är avgörande faktorer 

för gerillakrigföringens existens.59

Till detta kan läggas att gerillan till stor del ska leva på de vapen och den ut
rustning som erövras från fienden.60

Det som förenar en gerillakrigare med en stråtrövare, eller friskyttar med 
snapphanar om man så vill, är tillvägagångssättet i aktionerna. Det rör sig 
om eldöverfall som vid framgång kan utvecklas till ett överfall. Den stora 
skillnaden är det bakomliggande motivet.61 Friskyttarna fullföljde - åtmins
tone i teorin - danska order.

De miljöer och topografiska förutsättningar som bäst passar en traditio
nell armé, har sin motsats i gerillaförbandens krav. Då som nu behövdes un
danskymda baser, svåra att avslöja men också lätta att försvara. Det är så
ledes ingen tillfällighet att gerilla förknippas med skogar, berg och allmänt 
otillgängliga miljöer. Genom lokalkännedom och nätverk av informatörer 
kan fientliga spaningsföretag övervakas, vilseledas och bekämpas innan de 
kommit för nära baserna. I norra Skåne finns ett stort antal platser som en
ligt traditionen utgjort gömställen för friskyttar. Utan närmare arkeologiska 
undersökningar är det emellertid svårt att uttala sig om i vilken omfattning 
de här platserna utnyttjats.

En gerilla förvandlar omgivningen till en bundsförvant som bidrar till att 
skapa ett mentalt övertag gentemot motståndaren. En följdverkan av detta 
psykologiska krig är att fiendens soldater börjar uppfatta det som att geril
lan har stöd hos lokalbefolkningen. Oavsett om denna är aktiv (man göm
mer och föder gerillakrigare) eller passiv (man låter bli att föra vidare under
rättelseinformation), så riskerar de civila att råka illa ut. Eftersom gerillaför
band är lättrörliga och svåra att få tag i, framstår skövlandet av byar och 
gårdar som det enda handlingsalternativet. Den svenska bränningen av Ör- 
kened socken i mars 1678 framstår därvidlag som ett typexempel. I sådana 
situationer förvärras våldsspiralen, men detta gynnar i de flesta fall gerillan 
genom att de kan uppfattas som förkämpar för lokalsamhällena.

Att det i bevarade svenska handlingar görs så många hänvisningar till 
«snapphanar» tyder både på att de var påtagligt närvarande - reellt eller in
billat - och att gerillan utgjorde ett konkret problem. I likhet med liknande 
fenomen i senare tid har övermakten betraktat dem fördömande.

Den 10 oktober 1676 skriver en viss Cnut Christoffersson: «tij Snapha- 
nerna ähre verkelig många». I ett brev den 2 oktober 1677 nämns att löjtnant
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Æren berg utgick från Landskrona och blev anfallen av «en och annan snapp- 
hane». I ett annat, från 9 oktober 1677, nämns att ett parti bönder i Virestad 
socken som var ute efter snapphanar inget kunde göra. Snapphanarna hade 
stulit arton hästar och fjorton «monteringar sampt penningar, sölwer och an
nat godz» Vid Börringebro hade de «ihjälskutit» en ryttare. I ett brev från 
Ängelholm den 6 april 1678 från Rasch till kommendanten i Helsingborg, 
Carl Hård klagas över att «... Snapphanarna grasser a alla orter...»61

Även om de bevarade förstahandsuppgifterna är få utgör de sammanta
get ett tillräckligt underlag för att göra sig en bild av friskyttarnas uppträ
dande. De användes för ordonnans- och eskorttjänst, rekognoscering, pat
rulltjänst samt eldöverfall. Vidare försåg de fortlöpande den danska krigs- 
ledningen med information om svenska trupprörelser. Summa summarum 
utgjorde friskyttarna en väsentlig del av den danska indirekta strategin. De 
fick ett ökat värde i takt med att det svenska underhållet organiserades allt 
bättre och den danska hären höll sig i fästningarna.

Fri skyttarna och krigsut vecklingen
Under krigets gång blev det tydligt att den danska armén var ovillig eller oför
mögen att röra sig bort från västra Skånes basområden. Det militära trycket 
på svenskarna upprätthölls genom danska strövkårer och friskytteforband.

Som krigszon betraktat var landskapet, eller kanske snarare det taktiska 
läget, svårbemästrat. Förutom vid fästningarna saknades egentliga frontlin
jer. Fienden kunde dyka upp på de mest oväntade ställen och tillfälliga över
lägen kunde förbytas i brådstörtade reträtter om motståndet visade sig för 
starkt. Friskyttarna valde enligt klassiskt mönster själv plats och tidpunkt 
för sina attacker. På så sätt nådde man framgångar genom både överrask
ning och tillfällig överlägsenhet i manskap.

Även om friskyttekompanierna opererade med stor självständighet, så 
hade de skyldighet att utföra den danska krigsledningens uppdrag. Uppen
barligen var en av deras viktigaste uppgifter att övervaka och störa de svens
ka etapplinjerna. Eftersom Karl XI inte bara styrde hären utan hela landet 
från fältlägret var postgången av avgörande betydelse. Handlingar rörande 
viktiga beslut skickades fram och tillbaka mellan Skåne och Stockholm. I 
det danska riksarkivet förvaras en stor samling brev och dokument som 
snappats upp från svenska kurirer.63 Att striden om kommunikationerna an
sågs viktig framgår inte minst av attacken mot Sölvesborg 20 juni 1678. Ble
kingska friskyttar trängde in i staden och rövade bort Karl XI:s post på väg 
till Stockholm och avbräcket medförde fördröjning av flera viktiga beslut.64

Vid ett tillfälle hade man chansen att slå ut den svenska ledningen. Den 10 
oktober 1678 gick den svenske kungen norrut med en styrka om 2 000 ryttare. 
Man passerade Landskrona utan problem, men vid Ängelholm befanns bron
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över Rönne å vara riven. När svenskarna närmade sig öppnades eld från be
byggelsen på andra sidan vattendraget.65 Man kan undra om friskyttarna kän
de till att Karl XI ledde marschen och ifall någon av dem hoppades få honom 
på kornet. Kanske var det i själva verket därför de stannat kvar?

Det finns gott om uppgifter om hur friskyttar utöver rena spaningsupp
drag genomfört eldöverfall, överfall och plundringar, inte minst i Sthen Ja
cobsens krönika över kriget. Per Sörensson har med utgångspunkt i danskt 
arkivmaterial framhållit att de förluster som åsamkades den svenska sidan 
«betydde en ansenlig åderlåtning».66

Eftersom det visade sig vara mycket svårt att lokalisera och slå ut enskilda 
gerillagrupper, fokuserade svenskarna istället på att neutralisera dess baser. 
Det var ingen hemlighet att friskyttarna återhämtade sig och fyllde på sina för
råd på platser som Landskrona, Kristianstad, Karlshamn och Kristianopel.

Under våren och sommaren 1678 hamnade huvudarméerna i ett ständigt 
manövrerande under det att den svenska belägringen av Kristianstad drog 
ut på tiden. Garnisonens förråd var på upphällningen och det var bara en 
tidsfråga innan danskarna skulle tvingas kapitulera. I juli landsattes en stör
re dansk styrka samtidigt som huvuddelen av den danska armén satte sig i 
rörelse österut för att i en kniptångsoperation häva belägringen. Långsam
heten i framryckningen gagnande svenskarna som fick tid att gräva skansar 
i fiendens väg.

Lramryckningen avbröts abrupt och den danska armén blev stående i sitt 
läger. I två veckor låg den sedan overksam medan svenskarna oförtrutet för
bättrade skanslinjen runt staden.

Inne i Kristianstad härjade tyfus och andra sjukdomar bland det uthung
rade manskapet. Över hälften av den 2 600 man starka besättningen hade 
gått under. Den 30 juli lämnade Christian V hären. Innan han for gav han 
kommendanten för Kristianstads fästning tillåtelse att dagtinga med svensk
arna.67 Svenskarna hade, utan att behöva leverera batalj, vunnit slaget om 
Kristianstadsslätten. Danskarna å sin sida hade med denna reträtt förspillt 
den sista möjligheten att kunna vända krigslyckan.

Arendorfs skövlingar
Det sägs, med en hel del sanning, att ingen gjorde så mycket för att få skåning
arna svensksinnade som den danska armén. Inför hemresan efter misslyckan
det vid Kristianstad gav Christian V order om att Lund och Laholm och ett 
antal gods och gårdar skulle brännas, vilket också gjordes. Ystad och Helsing
borg plundrades.68 Den danske generalbefälhavaren Arendorf fick order om 
ytterligare skovling och om överförande av spannmål och boskap (och skå
ningar) till Själland.69 Den 18 maj hade det danska generalkommissariatet 
utfärdat ett plakat om att «samptlige indbyggere ... med deriss folch, börn, 
qvceg och godtz till Kiöbenhaffn och Seeland sig begiffuer» .70
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Utöver att den reguljära armén härjade landskapet fick även friskyttarna 
order om att hjälpa till.

Im Nahmen und von wegen Ihr Kömgl. May.tt wird der Herr Gene
ral Major Bülau hiemit beordert durch die Freuschützen anstecken 
und abbrennen zu lassen Ydsted, Trelleburg, Cimbershaufn und Ska
nder samt den da herum sich befindenen Früchten und Fourrage. Da
tum im Lager bey Rissberg den 9 augusti Anno 1678.
F. von Arensdorf
Item alle Bähte und Fahrzeuge zu ruineren. Wie auch Schwanholm 
und Ouds Closter wie auch Söfwede und Krocholm. 71

Anbefahles hermedh Capit. Jens Jenson, Capit. Severin, Capit. S. An
dersson och Lieutn. Thue Krop, at de medh allerforderligst forföye 
sigh till Mallmöehuus Lehn och derofuer, alt saauit det hele lehn sig 
strecker, uden anseelse opbrender alt det höe, korn, och fourage, som 
der i Lehnet findes, hvad heller det samme er inhöstet i eller wed hu
sene, eller det endnu paa mareken er bestaaende, ty som Hs Kgl Mayst, 
min allernaadigste herre och konge, for nogen tidh siden allernaad. 
befahlede, at een huer prest sin meenighedt offentlig skulle publicere, 
at det war H. May.tz allernaadigste befahling, at ingen nogen sedh 
maatte i husene indföre, da dersom nogen derimod skulle hafve hand
let och kornet och fourage udi husene indlugt, daa skal de gaardene, 
huor sligt findes, opbrende och dennem foruden til straff for deris uly
dighed reen udplyndre och alt qvceg och fcenad skal de til Landscro- 
na ind drifue, hvor dennem da deraf den tredie part skal worde gifvet. 
Sammeledes befahles bem:te friskötter, at de alt brögger redskab, rui
nere skal og alle brögge kedeler borttage; hvoreffter bem:te capitai- 
nerne och deris underhafvande sigh haffuer att rette.
Gifvit udi leyeren wedh Riseberg den 9 aug. 1678.
Arensdorf2

Friskyttarnas avskedshälsning till Skånes folk tillhör några av krigets svar
taste kapitel. Som den danske militärhistorikern Niels Peder Jensen konsta
terade: «Den Appel, der her rettedes til Snaphanerne, fandt villige Øren, og 
nu tog de i forening med de danske Tropper fat paa att lægge Landet 
fuldstændigt øde».73 Friskyttarna, som väl vid det här laget såg vart hän det 
barkade, hade lovats fri överfart till Själland i samband med orderns upprät
tande. Friskyttekompanierna från norra Skåne drog alltså fram över land
skapets södra del och, utöver att genomdriva ödeläggelsen, passade de även 
på att pressa mera pengar ur sockenmännen.74 Ännu idag är «snapphane» 
ett skällsord bland de äldre i vissa socknar i södra Skåne.
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Arendorfs ödeläggelse fick den ökända svenska bränningen av Örkened 
socken i Göinge att framstå «som en mild västanfläkt».75 Danskarna insåg 
emellertid själva att det gått för långt. Arendorf fick sparken och ställdes in
för rätta. Skadan var dock redan skedd och de danska härjningarna fortsat
te under våren 1679.76

Christian V hade givit upp tanken på att överhuvudtaget skicka armén till 
Skåne. De danska nederlagen till lands följdes av diplomatiska bakslag. 
Frankrike förmådde Sveriges kontinentala fiender att sluta fred, en efter en. 
Till slut återstod bara Danmark och Holland, och hela den svenska krigsin
satsen kunde fokuseras på att återta Skåne. Frankrikes ambassad utövade ett 
allt starkare diplomatiskt tryck på Danmark att sluta fred. Diplomaterna 
backades upp av en 50 000 man stark fransk kår som befann sig en veckas 
marsch från Danmarks södra gräns.

Inför det massiva hotet från den svenska armén i Skåne och fransmännen 
i söder tvingades det danska sändebudet Meyercrone slutligen underteckna 
fredstraktatet i Fontainebleau, den 2 september 1679. Svenska och danska 
delegationer fortsatte därefter med egna förhandlingar i Lund. Vid midnatt 
den 26 september undertecknades även dessa fredsprotokoll.78 Kriget var nu 
formellt slut, «gud vare lof!», som Karl XI med lättnad noterade i sin dag
bok.79

Den 15 oct. Höll Hans Kungl. Maj:t generalrendezvous och ställde 
hela armén uti batalj på Ylles hed vid Sörköpinge även på samma 
rum, där Hans Maj:t anno 1677 den 14 juli slog konungen av Dan
mark utur fältet. Och sedan hela armén såväl med stycken som mus
köter och pistoler skjutit en salva och svensk lösen, tog Hans Maj:t av 
regementena avsked, och blev var och en dimiterad hem åt Sverige, 
och tog alltså detta skarpa, blodiga, förträtliga och cruel kriget ige
nom Guds nåde en ända, för vilket Hans Kungl. och Gudomliga Maj:t 
evinnerligen vare lovad och ärad. Är alltså detta det femte kriget, i vil
ket jag mig haver bruka låtit80

Den 26 september hade man också passat på att förnya förlovningskontrak- 
tet mellan Karl XI och Ulrica Eleonora. I början av 1680 hämtades hon i 
Köpenhamn av den nya generalguvernören över Skåne, Gyllenstierna. Bröl
lopet ägde rum på Skottorp i Halland den 8 maj.81

Bössor, Knifwar, Carabiner
I montrar på museer och i privatsamlingar över hela världen visas vackra 
sten-, stick-, hugg- och eldvapen. Hantverket bakom dessa föremål är ofta 
oerhört drivet och de militära vapnen verkar ha ägnats stor omsorg när det 
gäller kvalitet och finish. Spjut- och pilspetsar i obsidian och flinta har i
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världens stenålderskulturer bearbetats till lövtunna konstverk. Bronshant
verkets mästare tillverkade vapen och rustningar åt de antika falangerna, 
och mycket av den romerska teknologiutvecklingen användes till legioner
nas fördel.

Det är lätt att förtrollas av föremålens konstfärdighet. Trettioåriga kri
gets pistoler, musköter och rustningar med fantastiska inläggningar och gra
vyrer är i lika hög grad konsthantverk som instrument för strid och dödan
de. Krigshistorikern John Keegan har återgivit en händelse då han närmast 
i förbigående informerade en museiintendent för en av världens förnämsta 
vapenutställningar om ett specifikt vapens verkan. Hur bensplitter och tand
flisor for som sekundära projektiler och träffade kamraterna i ledet bredvid. 
Keegan kunde inte sudda ut bilden av intendentens vämjelse inför dessa fak
ta, och han förstod att museimannen aldrig reflekterat över föremålens fak
tiska användningsområde.82

Det var framför allt elitförband som utrustades med högkvalitativa va
pen och utrustning. De vanliga fotsoldaterna tilldelades masstillverkade 
men funktionella kläder, bössor och värjor. Längst ned på skalan fanns 
bondemiliser och frikårer vilka ofta fick hålla tillgodo med vad man själv 
lyckats skrapa ihop. När det gäller friskyttarna under Skånska kriget 
1676-1679 har beväpningen gjorts synonym med den civila så kallade Gö- 
ingebössan.

Armévapnen
Den svenska armén utrustades under 1600- och 1700-talet generellt med 
slätborrade musköter. De muskötkulor som påträffats vid arkeologiska un
dersökningar av Skånska krigets slagfält har ett omfång mellan 18 och 19 
mm och var anpassade till arméernas standardkaliber på 20 mm. Muskötku
lorna var någon millimeter mindre än pipan för att kulan mer eller mindre 
fritt skulle kunna falla ned i loppet. Diskrepansen mellan pipa och projektil 
fick till följd att skytten tappade i precision och genomslagskraft, åtminstone 
på avstånd över 100 meter. De slätborrade militära vapnen hade dock förde
len av en snabbare omladdning. Välexercerade soldater kunde under övning 
komma upp i 5 skott i minuten.83 Denna eldhastighet uppnåddes antagligen 
när enskilda, snabba skyttar fick ladda om och skjuta i egen takt. På slagfäl
ten där förbanden öppnade eld i gruppsalvor spelade den individuella om- 
laddningstakten dock en underordnad roll. Det viktiga var att enheten kun
de avge en gemensam eldstöt och sannolikt kunde ett infanterikompanis om
laddning av samtliga vapen snarast räknas i minuter innan alla var klara.

I de öppna fältslag som var linearinfanteriets plats prioriterades att enhe
terna med regelbundenhet kunde avge täta salvor, snarare än precision. De 
svenska infantericheferna förordade dessutom att man skulle skjuta på kor
ta avstånd, gärna först när man såg ögonvitorna på fiendesoldaterna.
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Den slätborrade musköten gav också möjlighet att kunna ladda med bly
hagel. En skytt kunde vid varje avfyrning med grova hagel träffa fler än en 
motståndare.84 Undersökningar av slagfältet vid Landskrona (1677) har av
slöjat att soldaterna skjutit modifierade kulor som varit tänkta att sprida sig 
eller öka skadan på dem som träffades.85 Faktorer som dessa gjorde preci
sion överflödig i främsta linjen. En ytterligare anledning att behålla enkla 
slätborrade vapen var att både tillverkningskostnader och utbildningstid 
kunde hållas nere.86 Detta var inte minst viktigt när massarméer under 
1600-talet med jämna mellanrum gick under i förintelseslag eller fältsjukor 
och nya vapen och rekryter snabbt måste stampas fram.

Rafflade vapen
Under 1400-talets andra hälft började vapensmeder i Europa experimente
ra med olika typer av räfflor. Ursprungligen var de raka och löpte parallellt 
med pipans insida. Anledningen till att man försåg vapnen med räfflor var 
att fördjupningarna skulle fånga upp krutslagg och annan smuts som ofta 
fastnade inuti pipan.87

På 1520-talet tillverkades de första piporna med spiralräfflor, så kallad 
räffelgång eller drall.88 En sådan raffling gjorde att projektilen roterade vil
ket gav en mer stabil och flackare kulbana. Därmed vanns en betydligt stör
re träffsäkerhet på längre avstånd. Räfflingen, liksom påmonterade riktme- 
del, förekom till en början endast på jaktvapen som framförallt spreds i 
skogs- och kustbygder.

Aristokratins högstatusgevär hade ofta kostbara hjullåsmekanismer och 
riklig dekoration. Jaktvapen med snapplås kan ses som förenklade och bil
ligare varianter av sådana. Det var den typen av bössor som så småningom 
också började tillverkas i norra Skåne.

Det är viktigt att poängtera att bössor med rafflade lopp, studsare, fanns 
i hela nordvästra Europa och att de på intet sätt var ett specifikt göingskt el
ler nordskånskt fenomen. Även om bössmederna i norra Skåne inte kan ta 
åt sig äran för att ha uppfunnit Göingebössan, så är det hur som helst om
vittnat att de betraktades som mycket skickliga. Arent Berntsen skriver i en 
genomgång av de danska näringarna vid mitten av 1600-talet:

«Synderlig ere Giøngerne eller Giønge Herreds Indbygger berymte 
for saadanne gode Smede at de end oc vite at smede oc med all tilbe
hør gandske forfærdige de naffnkundige Giønge- eller Flinte-Bøsser 
som aff mange for de beste Kuglførende vissiste Bøsser holdis»89

Göingebössorna tillverkades för allmogens precisionskrävande toppfågel- 
och pyschjakt. De bössor som levererades från de nordskånska smedjorna 
var smäckra, träffsäkra och långskjutande. Vapensmeden Måns Tufvesson i
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Hasslaröd var verksam under senare delen av 1600-talet och omtalades som 
ytterst skicklig i konsten «att förvandla järn till stål».90

Senare tiders vapensmeder, som tycks ha delat tiden mellan jordbruk, 
skogsskötsel och bössmakeri, hade små smedjor på sina gårdar. Det var en be
drift att under sådana enkla förhållanden bygga bössor som annars endast 
kunde framställas av de absolut främsta vapensmederna. Vad vi vet från sena
re århundradens vapenproduktion kunde Göingebössor av särskilt hög kvali
tet få tillnamn som «Svinryggen», «Blissingabössor» eller «Blissingar».91

Möjligen kan man i källorna indirekt skönja hur vapentillverkningen tog 
fart mot slutet av 1500-talet. Från denna tid finns rapporter om problem 
med tjuvjakt i Norra Åsbo.92 Med högre precision följde en effektivare (men 
uppenbarligen olaglig) skattning av viltet. Studsaren betraktas fortfarande 
idag som det mest allsidiga jaktvapnet. En skicklig skytt med ett väl inskju
tet vapen kan lika gärna träffa en liten ekorre eller skogsfågel, som han eller 
hon fäller en älg på flera hundra meters avstånd.93

Motståndsrörelser eller partisanförband på ockuperad mark har av nöd
tvång beväpnat sig med civila vapen, åtminstone i inledande skeden. Det 
kan ha rört sig om allt ifrån modifierade verktyg och jordbruksredskap, till 
obsoleta skjutvapen eller bössor ämnade för jakt och sportskytte. Arsenalen 
brukar sedermera kunna kompletteras med vapen och övrig utrustning eröv
rad från fienden, vilket i sin tur medger att fler kan ansluta sig till förbandet. 
Eftersom de rafflade jaktgevären fanns till hands i lokalsamhället föll det sig 
naturligt att friskyttarna använde dem. Eftersom krig ställer andra krav på 
vapenarsenalen än vad jakt gör kan det vara intressant att diskutera hur väl 
studsarens civila kvalitéer stod sig i ett militärt sammanhang.

Genom att en räfflad bössa hade en trängre passage måste kulan med 
laddstakens hjälp tvingas ned i pipan. Experiment har visat att laddstakens 
topp plattar ut blyet som expanderar något utåt sidorna. Dessutom laddade 
man med «trångkulor», alltså projektiler med samma eller större omfång än 
pipans räfflor. För att maximalt utnyttja vapnets potential användes fetlap
par - ett intalgat stycke tyg - vilket lindades runt kulan. Tyget fyllde mellan
rummet ned i botten av räfflorna. Detta fick till följd att gastrycket vid krut
explosionen utnyttjades tillfullo och att man fick överfört en högre andel av 
energin till projektilen i jämförelse med den slätborrade musköten.94 Resul
tatet blev en bössa som i och för sig tog längre tid att handha och vårda, 
men som hade större räckvidd och dödlig precision.

Trots fördelarna med att ha åtminstone några grupper med långskjutan
de vapen i sina led, dröjde det fram till slutet av 1600-talet innan sådana 
bössor kom till signifikant militär användning. Dock kunde man redan un
der 30-åriga kriget se enstaka prickskyttar som med rafflade vapen - stud- 
sare - sköt mot särskilt utvalda mål.95 Att med berått mod och på långt håll 
döda officerare ansågs emellertid i vidare kretsar som något förkastligt och 
närmast som ett brott mot krigets oskrivna lagar. Flera svenska officerare
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Figur 37. Blykula från Landskrona slagfält, avskjuten 
från ett rafflat vapen. Kalibern 12,5 mm ansluter till 
variationen i de på följande sidor redovisade snapp- 
låsbössorna. Avtryck av fetlappens textilstruktur kan 
skönjas på projektilens ovansida. Foto: Staffan Hyll.

föll också offer för långskjutande gevär. Johan Banér träffades av ett långs- 
skott från en studsare vid Nürnberg sommaren 1632 och fick ett fult sår 
som inte ville läkas.96 Tyska fältjägare (som regelmässigt använde sina pri
vata jaktvapen i strid) var ökända och fiendesoldater som påträffades med 
rafflade pipor gavs sällan pardon.97

Ännu under både första och andra världskriget var prickskyttarna förak
tade. Tillfångatagna soldater med kikarförsedda gevär kunde inte alltid räk
na med att slippa undan med livhanken. Om vi återvänder till förhållande
na i 1670-talets Skåne så kanske vi i den vapentekniska frågan också hittar 
ännu en av anledningarna till krigets råhet. Från svensk sida betraktades fri
skyttarna inte bara som upproriska undersåtar - de hade dessutom beväp
nat sig med det mest föraktliga vapen man kunde tänka sig.

När de danska och svenska härarna väl ställde upp till batalj är det möj
ligt att några av friskyttarna valde att bidra även i dessa uppgörelser. Ett 
fynd från de arkeologiska undersökningarna på slagfältet vid Landskrona 
tyder på att så varit fallet. En av de tillvaratagna blykulorna bär tydliga spår 
efter ett rafflat lopp (fig. 37).98 En inte helt orimlig tanke är att friskyttarna 
haft en friare roll längs den danska linjen och att de med sina överlägsna va
pen använts för att fälla svenska officerare.

De långa bössorna
Che Guevaras slutsatser efter gerillakriget på Cuba var bland annat att va
pen med lång räckvidd och låg skottfrekvens faktiskt var att föredra.99 Den 
begränsade eldhastigheten innebar att ingen slösade med dyrbar ammuni
tion utan varje kula avlossades med omsorg. Bristförhållandet verkade 
samtidigt till gerillans fördel rent psykologiskt. Batistas armésoldater fick 
för sig att alla motståndarna var fullfjädrade prickskyttar. Omständigheter
na påminner om friskytteforbandens situation i norra Skånes skogar. De 
skånska friskyttarna fick i sin packning medföra allt det krut och bly som 
skulle användas under den tid man var i fält och därför räknades varje 
skott.
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Figur 38. Avsaknaden av upphängningsanordningar för vapnen medverkade till 
att upprätthålla en bild av friskyttarna som beväpnade med «långa» bössor.

Svenskarna måste å sin sida ha fruktat bilden av friskytten och hans pre- 
cisionsvapen. På så sätt gav nyttjandet av det civila jaktvapnet ett psykolo
giskt övertag. Friskyttar och snapphanar omnämns frekvent tillsammans 
med «lange bösser», både i nutida skildringar såväl som i äldre dokument. 
Som exempel kan anföras ett brev från Landshövding Lilliecrona i Kristian
stad, den 17 augusti 1678, vilket beskriver intrycket av ca 150 snapphanar 
som passerade förbi: «De voro alla till bäst med pistoler och långa bös
sor.»'00

Vad som föranlett epitetet «långa bössor» kan diskuteras. De militära 
musköterna från 1600-talet hade en längd kring 1,5 meter vilket är betydligt 
mer än något av de bevarade snapplåsbössorna som kan kopplas till norra 
Skåne, (se nedan). I och för sig kan ursprungligt långa pipor ha kortats un
der senare perioder, men detta är mindre sannolikt eftersom precisionen skul
le ha försämrats. Att «Göingebössorna» hade kortare pipor än musköterna 
kan istället ha varit ett resultat av den komplicerade proceduren att borra ut 
spiralräfflingen. Ju längre pipan var, desto svårare var det för vapensmeden 
att bibehålla den exakta graderingen i skärningarna.
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Figur 39. Enkel snapplåsmekanism. Tøjhusmuseet, Köpenhamn, B-509. 
Enligt Tøjhusmuseets bedömning är detta ett svenskt lås, möjligen från Skåne.

Foto: Tøjhusmuseet.

Att bössorna omnämns som långa kan kanske ges en förklaring utifrån 
det faktum att friskyttarna oftast sågs till häst (fig. 38). Till skillnad från re
guljära dragoner vilka beväpnades med korta ryttarkarbiner, bar många av 
skåningarna civila jaktvapen. Jaktbössorna hade helt enkelt inte samma typ 
av upphängningsanordning som de militära karbinerna. Hängda på sned
den över axeln eller vilande på tvärs över knän och sadel kan friskyttarnas 
bössor därför ha uppfattats som långa - men bara i jämförelse med andra 
kavalleristers beväpning.

Fri skyttarnas vapen
En allmän uppfattning bland kännare är att göingebössorna kan identifieras 
genom sina snapplås, långa rafflade pipor och korta kolvar som prytts med 
horninläggningar. I samband med våra efterforskningar kontaktades hem
bygdsföreningar, vapensamlare och olika museer. Syftet var att eftersöka va
pen som tillverkats i norra Skåne, alternativt kunde ha använts av friskyttar. 
Resultaten av dessa förfrågningar blev skrala.

Att idag urskilja vilken snapplåsbössa som ursprungligen härrör från 
norra Skåne och sådana som kan härstamma från någon annan svensk eller 
utländsk skogsbygd är ytterligt problematiskt. Till att börja med finns få 
snapplåsvapen bevarade. Många har byggts om och försetts med andra 
stockar och modernare avfyrningsmekanismer (fig. 39). Framförallt de hög
kvalitativa piporna återanvändes.

I det följande presenteras ett urval av vapen som kan ha använts av fri
skyttarna (plansch 1-6). Enstaka av dem har proveniens, medan andra ex
emplar måste betraktas som osäkra. Gemensamt för bössorna deras enkla 
men robusta utförande samt att de flesta har rafflade lopp.
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Plansch 1. Räfflad snapplåsbössa. Kulturen i Lund, KM 1228. Piplängd: 100,8 cm. 
Kaliber: 9,5 mm. Bössan är införd i accessionIiggaren som «snapphanegevär» och 
har daterats till mellan 1650 och 1700. Detta är ett av de få vapen som har proveniens 
till östra Göinge, nämligen Glimåkra socken. Geväret deponerades på Kulturen 1883 
av «Skånska landskapens Historiska och Arkeologiska förening». Foto: Staffan Hyll.
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Plansch 2. Räfflad bössa med enkelt snapplås. Kulturen i Lund, KM 10986. Pip- 
längd: 90,2 cm. Kaliber: 9,3 mm. Även detta vapen är registrerat som «Snapphane- 
gevär». Locket på kolvlådan har smyckats med mässingbeslag som i sin tur ornerats 
med enkla växtmotiv. På andra sidan återfinns i kolven en infälld mässingmedaljong 
med ett motiv föreställande en tjäder. Dekorationen har dateras till perioden 
1650-1700. Låsskruvarna som återfinns på kolvhalsen och bakre delen av stocken 
har mässingsbrickor i form blommor. Bössan, som har skånsk proveniens, inköptes 

till Kulturen 1899 för 50 kronor. Foto: Staffan Hyll.



Plansch 3. Räfflad snapplåsbössa. Kulturen i Lund, KM 26013. Piplängd: 89,1 cm. 
Kaliber: 9,0 mm. På pipans bakre del finns en stämpel (PIS) som inte har varit möjlig 
att knyta lill någon bestämd vapensmed (Wennberg 1996:34). Även denna pipa är åt- 
takantig. Vapnets utseende är dock typiskt för 1600-talets andra hälft. Bössan donera
des efter att ha köpts från en privatsamling 1917 för 155 kronor. Foto: Staffan Hyll.
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Plansch 4. Räfflad snapplåsbössa. Kulturen I Lund, KM 76124. Piplängd: 106,1 
cm. Kaliber: 10,5 mm. Mekanismen är dekorerad och på kolven återfinns på båda 
sidor infällda medaljonger i järn. På motsatta sidan om mekanismen finns på kolv
halsen och stocken fram filade blomform iga låsskruvbrickor i järn (jfr. KM 10986). 
Den åttkantiga pipan har åtta räfflor. Vid mynningen syns en cirkelformad ingrave- 
ring som vapensmeden använt som riktmärke för hur djupt han har kunnat borra 
utan att riskera försvagningar i pipgodset. Den okända smeden har stämplat S X X på 
pipans bakre del. Vapnet är daterat till ca 1640. Bössan, som har skånsk proveniens, 

inköptes i slutet av 1980-talet. Foto: Staffan Hyll.





Plansch 5. Svamplåsbössa med räfflad pipa («luntlåsgevär med fnösklås»). Kulturen 
i Lund, KM 43045. Piplängd: 81,7 cm. Kaliber: 8,8 mm. Åtiakantig pipa. Vapnet är 
infört i Kulturens accessionliggare som «Snapphanebössa». Mekanismen är enkel 
och vapnet saknar dekorationer. Till skillnad från de klassiska snapplåsbössorna har 
detta vapen en liten regelrätt kolv. Bössan inköptes 1944 på en auktion från en pri

vat vapensamling för 650 kronor. Foto: Staffan Hyll.





Plansch 6. Snapplåsbössa av göingemodell (ursprunglig proveniens behäftad med 
viss osäkerhet). Smålands Museum, Växjö, LI081. Piplängd: 86,2 cm. Kaliber: 6 
mm. Vapnet tillhör en av Smålands museums tidiga inventarier och inkom som gåva 
1870. Vissa delar har bytts nt, bland annat låsskruvar och infästningen till varby- 
gelri. Mekanismen (snapplås) är av en typ även kallad «lägglås». Näsbeslaget är den 
enda detalj som består av hornmaterial. Siktet är fastmonterat men kornet i mässing 

kan förflyttas i sidled. Foto: Jörgen Ludwigsson.





Figur 40. Räfflad snapplåsbössa. Tøjhusmuseet, Köpenhamn, B-511. Piplängd: 
85,3 cm. Kaliber: 8,9 mm. På kolven finns flera infällda medaljonger utformade 
som blomkronor och även låsskruvarna på motsatta sidan har blomformiga brickor. 
De större metallytorna, bland annat låsblecket, har graverats med jaktmotiv förestäl
lande bland annat en räv och ett lejon. Vapnet är av svenskt ursprung och dateras till 

perioden runt 1650. Foto: Tøjhusmuseet.

Figur 41. Slätborrad snapplåsbössa med dubbla mekanismer. Tøjhusmuseet, Köpen
hamn, B-505,1. Piplängd: 102,0 cm. Kaliber: 10,5 mm. Det finns i museets skrift
liga handlingar en anteckning om att bössan kan vara från Småland. Trots att den 
åttkantiga pipan saknar räfflor har vapnet försetts med korn och sikte. I kolven ses 
infällda beninläggningar vilka bildar geometriska mönster. Bössan dateras till mitten 

av 1600-talet. Foto: Tøjhusmuseet.

Figur 42. Svensk karhin med hjullås, 1670-1675. Armémuseum, Stockholm, INV 
30316. Totallängd 113,2 cm. Kaliber 19,1 mm. Kammarstycket har en kronstämpel 
och på låsblecket finns ett monogram med bokstäverna MK instämplat. Pipan är ått
kantig och samtliga bleck och beslag består av enkel järnplåt. Kolven är tillverkad i 
björk. Karbi ner av denna typ användes av svenskt kavalleri under Skånska kriget. 
Vapnet härrör ursprungligen från Karlsborgs Gevärsförråd, men kom in i Artilleri
museums samlingar 1879 under beteckningen ”...1695 års modell med förändrad

kolv”. Foto: Armémuseum.
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Figur 43. Svensk luntlåsmusköt iii/]680. Armémuseum, Stockholm, INV 23479. 
Piplängd: 108,7 cm. Koliber: 20 mm. Pipan är försedd med sikte och korn i järn. 
På kammarstyckets översida finns en kronstämpel och på blecket ses ett monogram 
med bokstäverna PL. Den svartnade stocken är skuren i al. Musköten återfinns i 
1813 års inventarium från ”Modellkammaren vid Kongi. Bewäringsförrådet” och 
står där uppsatt som ”Mousquetten, 1674 års”. Oavsett vilken datering som är kor
rekt, så har vapen av denna typ antingen använts under Skånska kriget eller under 

jakten på de sista snapphanarna åren strax därefter. Foto: Armémuseum.

Figur 44. Tysk luntlåsmusköt, 1600-talets mitt. Armémuseum, Stockholm, INV 
33682. Piplängd: 96,9 cm. Kaliber: 18,6 mm. Vapnet har försetts med ett ståndsik
te och korn. På kammarstycket finns en stämpel med bokstäverna ZUL och möjligen 
ses även Sachsens vapensköld i form av en krans. Den anlupna stocken är tillverkad 
i bok. Det är sannolikt att danskarna, och inte minst deras inhyrda tyska legoknek

tar, förde med sig vapen av denna typ under kriget i Skåne. Foto: Armémuseum.
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Figur 45. Militära danska hjullåspistoler 1670. Tøjhusmuseet, Köpenhamn, B-1035. 
Handeldvapen av detta slag användes av danskt kavalleri under Skånska kriget. Det 
är sannolikt att åtminstone delar av friskyttekompaniernas rytteri utrustades med pi

stoler av denna typ. Foto: Tøjhusmuseet.

Figur 46. Ryttarpistoler med hjullås. Tøjhusmuseet, Köpenhamn, B-445. Vapnen är 
tillverkade 1665 av den danske vapensmeden Paul Nielsen Normand. Många office
rare skaffade egna pistoler från privata vapenverkstäder. Friskyttar kan dels ha fått 
liknande pistoler tilldelade, men man kan också ha inhandlat privata vapen under 

vinterförläggningarna i Danmark. Foto: Tøjhusmuseet.

126



Figur 47. Hjullaspistoler, 1630-tal. Armémuseum, Stockholm, INV 34765, 34766. To
tallängd: 56,6 cm. Kaliber: 13,7 crn respektive 13,6 mm. Dessa (svenska?) ryttarpi
stoler härrör från Karl XV samlingar. Vapnen har åttkantiga pipor och saknar sikte och 
korn. Det finns heller inga stämplar från smeder eller rustkammare. Framstockarna 
pryds med försänkta ränder och på andra sidan hjullåset finns ett skuret rosettfbrmigt 
ornament. Det saknas detaljer såsom en laddstock och avtryckare. Pistoler av detta slag 

användes både under Horns krig 1644 och Skånska kriget. Foto: Armémuseum.

figur 48. Svensk infanterivärja, 1660-1670. Armémuseum, Stockholm, INV 60019. 
Klingans längd: 73,0 cm. Den flacka klingan har troligen kortats. Fästets metallde

lar har ursprungligen bestått av svärtat järn. Kaveln av trä saknar lindning.
Foto: Armémuseum.
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Figur 49. Kulpung. Läderväska för förvaring av färdigstöpta blyprojektiler. Tøjhus
museet, Köpenhamn, B-729a. De ornerade beslagen är av mässing och föremålet 

bedöms ha använts vid jakt och komma från danskt område. Datering: 1673.
Foto: Tøjhusmuseet.

Figur 50. Kruthorn. Tøjhusmuseet, Köpenhamn, B-424. Föremålet är tillverkat i 
horn och är av danskt ursprung. Metallbeslagen på halsen innehåller nycklar till 

hjullås. Kruthornet dateras till 1650-talet. Foto: Tøjhusmuseet.
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Det har visat sig att de «långa» bössorna var en eller ett par decimeter 
kortare än de reguljära infanterimusköterna. Kalibern på de här presentera
de bössorna varierar mellan 6 och 10,5 millimeter. Om friskyttarnas indivi
duella vapen uppvisat lika stora olikheter i kuldiameter innebar detta att var
je man måste ha medfört sin egen ammunition eller en privat kulstöpnings- 
utrustning.

Den utbredda uppfattningen att «Göinge»- eller «snapphanebössan» 
skulle kunna kännas igen på inläggningar och dekorationer av ben har inte 
kunnat styrkas vid granskningen av de ovan anförda vapensamlingarna. 
Snarare kan resultatet tolkas som att beväpningen i friskytteforbanden i 
mångt och mycket följt mönstret för en modern gerillarörelse. Det vill säga 
att man åtminstone inledningsvis utrustat sig med många olika vapen och 
att det i arsenalen förekommit både omoderna och udda inslag.

En anledning till att man antagit att snapphanarnas vapen var rikligt de
korerade kan vara den studsare som kallas för Lille Mats bössa vilken finns 
att beskåda på Hovdala slott strax utanför Hässleholm. Vapnet har en in
tressant historia. Det tillhörde Jens Mikkelsen som innehade Hovdala men 
bössan stals 1678 av ett parti snapphanar under ledning av Lille Mats. Den
ne förrymde knekt återfinns inte i några friskyttelängder, men är känd ge
nom att krigskommissarien Sven Erlandssons parti dödade honom.

«Snaphanarne togo och begrouffue bånom sedermera i Blentarp, men 
Sven Erlandsson tog hånom upp och lät föra hånom till Åhuus, derest 
hari blef satt på stegel i kistan, sedan loket war upslaget och bortkas- 
tadt.»m

Vapnet ifråga, som sedermera återbördades till sin ägare, är synnerligen rik
ligt dekorerat (fig. 51). Man kan förstå att det var begärligt stöldgods om 
någon var ute efter att göra ett imponerande intryck. Bössan är också så 
otymplig att man kan undra över hur effektivt den egentligen varit i strid. I 
själva verket rör det sig om en studsare för vildsvinsjakt som, enligt uppgift 
från museet, är framställt i Baltikum på 1640-talet.

Visserligen utgör osäkerheten i proveniensbestämningarna av de pre
senterade vapnen en försvårande omständighet, men vi vill ändå drista oss 
till att ge ett förslag till hur beväpningen i ett friskytteforband kan ha sett 
ut.

En del av friskyttarna hade som huvudbeväpning rafflade snapplåsbös- 
sor av lokal tillverkning. Låsen var relativt enkla och de flesta vapen sakna
de iögonfallande dekor. Några bar rafflade bössor med äldre - men pålitliga 
- svamp- och luntlås. En del mannar, kanske de minst bemedlade, fick nöja 
sig med en ännu enklare variant av snapplåsbössor som saknade raffling. 
Nytillkomna rekryter eller andra som anslutit sig utan vapen och utrustning 
bar sannolikt reguljära militärvapen. Erövrade svenska ryttarkarbiner samt
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Figur 51. Den rikligt dekorerade «Lille-Mats bössa» som idag finns att beskåda på 
Hovdala slott. Foto: Thomas Hansson.

en och annan svensk eller dansk otymplig infanterimusköt bör ha gjort 
tjänst. Av rättegångshandlingar framgår att kompanibefälen delade ut va
pen till nyvärvade män. Det bör i dessa fall ha rört sig om ordinära militära 
vapen. Exempelvis berättade den unge Jeppe Olsson om hur kaptenen Peder 
Lauritzen gett honom «En byssa at föra».'02

Enstaka personer kan, precis som Lille Mats, ha stoltserat med praktfullt 
dekorerade hjullåsbössor som tagits vid överfall mot officersvagnar, gods 
och herresäten.

Friskyttarna betraktades från dansk sida som lätta dragoner och förflytt
ningar skedde till häst. Även om grupperna inte i första hand stred uppsutt- 
na så bör det ha varit nödvändigt att kunna värja sig mot exempelvis efter
följande kavalleri. Ryttarpistoler - erövrade svenska eller tilldelade danska 
- torde ha ingått i flertalets beväpning. De som hade råd kan ha införskaf
fat privata exemplar från danska vapensmeder. Många bar av samma skäl 
säkerligen också värjor av både svenskt och danskt ursprung (fig. 40-50).
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Figur 52. Kniv. Denna konstnärligt förfärdigade «snapphanekmv» ingår i Stobæus 
kuriosakabinett på Lunds universitets historiska museum. Knivbladet haren mässing- 
bård som löper längs hela ryggen. En inskription lyder: NILS - Ö N - BERG - ANNO... 
(oläsligt). Baljan är huvudsakligen av läder men har förstärkts av en doppsko och myn

ning i dekorerad mässing. Foto: Bengt Almgren.

De grova knivarna som hängde i bältet får förmodas ha använts både för 
överlevnad i skogen och som vapen i närstrid. En av de två «snapphanekni- 
var» som finns på Lunds Universitets Historiska Museum, bär på ryggen ty
piska spår som uppstår då man klyver vedklabbar genom att hamra bladet 
genom träet (fig. 52).
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1600-talets artilleripjäser var knappast användbara för förband som för
litade sig på rörlighet för sin överlevnad. Däremot får det anses mycket tro
ligt att danska armén försett friskyttegrupper med både handgranater och 
minor (sprängladdningar) beroende på uppdragens art.

En avgörande faktor för friskyttarnas operativa förmåga var tillgången 
på krigsmateriel och vapen. Vapnet i sig - hur bra räfflingen än var - hade 
inget stridsvärde utan krut. Därmed torde friskytteforbanden varit helt be
roende av danska arméns kvartermästare samt av vad man eventuellt kunde 
erövra från svenskarna.103

Hur det än ligger till med de bevarade exemplarens status och proveniens, 
så blev bössan med räfflad pipa den skånska gerillakrigarens mest fruktade 
vapen. Från bakhåll i skogen kunde svenskar dräpas på flera hundra meters 
håll utan att någonsin se sin fiende. Soldaterna i de svenska kompanierna och 
skvadronerna hade i detta perspektiv all anledning att misstänksamt reflek
tera över sin egen vapenarsenals begränsningar.

Modus operandi
En förutsättning för friskyttarnas framgång var att till fullo utnyttja över
raskningsmomentet. Särskilt vid överfall gällde det att snabbt komma 
svenskarna in på livet och inte låta dessa få tid till eftertanke och omgrup
pering. En eskortstyrka hade en långt ifrån optimal gruppering i och med de 
smala vägarna. I de flesta fall var det antagligen för trångt för att kunna gå 
ut på bredd för att slå ut en samlad kavallerimotstöt eller få till stånd en ge
mensam muskötsalva. Skyddsförbanden var utdragna längs vägen och lik
som vid moderna eldöverfall kunde den attackerande styrkan välja strids
platser med optimala förutsättningar avseende terräng och vegetation. På så 
sätt bör gerillan efter behag ha kunnat skapa sig den lokala överlägsenhet 
som mer än väl räckte för att lösa uppgiften.

Vi saknar konkret information om friskyttarnas taktiska genomförande 
av eldöverfall alternativt överfall, men vill utifrån äldre riktlinjer för jägar- 
strid och kavalleri ge en bild av hur det kan ha gått till.

Efter att man tagit beslut om att angripa en transport bröt gruppen upp 
från lägret eller samlingsplatsen och färdades på stigar och lokala småvägar. 
På bulleravstånd från den planerade angreppspunkten samlades hästarna, 
och djuren ställdes i ring så att de kunde se varandra vilket hade en lugnan
de verkan. Efter att ha rekognoserat terrängen såg man ut eldställningar och 
olika scenarier inför den kommande striden gicks igenom. Spanare skicka
des ut för att i god tid kunna ge besked om när fienden nalkades.

De rafflade bössor som funnits till hands användes till att fälla svenska 
befäl. När konvojen stormats har musköter, pistoler och värjor använts för 
«vanlig» närstrid. Beroende på motståndet har man fått välja mellan plund
ring och förstörelse av det som inte gått att ta med, eller en snabb tillbaka- 
ryckning till återsamlingsplatsen.
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Sthen Jacobsens krönika över det Skånska kriget innehåller flera likarta
de exempel på friskyttarnas uppträdande.

Den 2 januari 1677 utfördes ett överfall mot en svensk trupp på väg över 
Finjasjöns is. Friskyttarna öppnade överraskande eld mot svenskarna som 
fann sig helt utan betäckning. Styrkan retirerade in mot land och barrikade
rade sig i en närbelägen gård. Under ledning av överste Abraham Cronhiort 
kämpade man i en halvtimme innan friskyttarna stormade byggnaden. De 
meniga dödades och översten togs tillfånga tillsammans med en major, en 
löjtnant samt en fänrik. Det finns inga uppgifter om antalet stupade eller så
rade bland skåningarna. Fångarna fördes efter striden till Landskrona och 
överlämnades till danskarna. Det för övrigt i samband med denna incident 
som man enligt Sthen Jacobsen skall ha ställt kravet att hädanefter få bli 
kallade «friiskytter» istället för snapphanar.104

Den 30 juni samma år överfölls en transport vid Spånga intill Ringsjön. 
Den svenska styrkan under befäl av Gustaf Ankarspitz förlorade 14 man i 
stupade och blev även av med det byte man nyss «forhuerffuet sig» på Knuts
torps gods.105

Friskyttarna engagerades också som manskap i de danska strövkårer 
som skickades ut över landskapet. I slutet av oktober 1677 utsändes en så
dan dansk styrka till Ystad vilken bestod av «omtrent 100 rytter och 2 imod 
300 snaphaner» .Wb Det finns också exempel på hur danska officerare ibland 
överlåtit taktiska beslut till friskyttarna. Under den danska reträtten från 
Kristianstad i augusti 1678 skickades ryttmästaren Rantzow med 60 man i 
riktning mot Båstad på spaning efter en svensk styrka. Danskarna samman
strålade med 16 friskyttar vilka kunde meddela att svenskarna var i Båstad. 
Förvisso fann man svenskarna «lystige och glade udi Baasted hoss 2 eller 3 
tönder öll, som de laae och drach paa torffuett och gaden...» men det visa
de sig att den svenska truppen var dubbelt så stor som den danska. Rantzow 
ville därför avvakta utanför staden men friskyttarna förordade en snabb at
tack innan de svenska soldaterna hann komma i ordning. Rantzow «kiörd- 
te snaphanerna foran, och der med satte hand in udi en furie...». Av 140 
svenskar undkom endast 24 man. 26 blev tillfångatagna och de övriga ner- 
gjorda och dödade. På den danska sidan stupade fyra friskyttar «som udi 
förste anlöb bleffue ihielskudte».'01

Uppenbarligen har också friskyttarna utkämpat strider som annars nor
malt genomfördes av reguljära enheter. Vid Hönjarum skans i Osby socken 
hade svenskarna förlagt en trupp om 30 dragoner under befäl av en fänrik. 
Skansen utgjorde en viktig kontrollpunkt av etappvägen mellan Kristianstad 
och Småland och besättningens närvaro torde menligt ha påverkat friskyttar
nas möjligheter att operera i området. Under juli månad 1678 inringades 
skansen av Nils Anderssons friskyttar och man höll garnisonen innestängd i 
14 dagar. Svenskarnas läge blev alltmer hopplöst och när Andersson fick för
stärkningar av ytterligare cirka 100 friskyttar under Aage Monsons ledning

133



fanns inga andra utvägar än att acceptera erbjudandet om ackord. Händelsen 
är intressant ur flera synvinklar. För det första är det tydligt hur friskyttarna 
frångick sin traditionella stridsmetod att slå till snabbt och försvinna, och 
istället tillbringade veckor med att belägra de förskansade svenskarna. För det 
andra uppträdde friskyttarnas mycket disciplinerat mot de kapitulerande fien
desoldaterna vilka fördes till det danska lägret vid Kristianstad. Som Per So
renson konstaterat hade friskyttarna en fullt genomförd militär organisation 
och kunde, när de så ville, genomföra komplicerade reguljära uppdrag.108

Sthen Jacobsen nämner också att svensk trupp på marsch regelmässigt 
överfölls, som exempelvis i oktober 1677. «och paa denne march toge de 
ugudelige snaphaner mange Svenske bort, saasom udi Anderstrup bye udi 
Riiseberge sogn sloge do offner 50 Svenske ihiell, andenstetz vil ieg intet tale 
om».'09 Att som svensk soldat tjänstgöra vid eskorter av militära vagnko
lonner bör efterhand ha blivit lika prövande som att stå främsta ledet på ett 
regelrätt slagfält. Trots avstånden i tid och rum finns slående paralleller till 
den amerikanska arméns mycket pressade underhållspersonal i Irak.

De svenska motåtgärderna
«... som att [försöka] äta soppa med en kniv». Så beskrev T. E. Lawrence 
turkarnas problem att komma den arabiska gerillan in på livet under första 
världskriget.110 Detta framstår som en universell bild av hur svårt det har va
rit för reguljära militära enheter att uppsöka och slå lättrörliga förband som 
strider på djupet. Lawrence beskrev också de fientliga armékårerna som 
träd, fast rotade, medan gerillan istället tog formen av en lättflyktig gas el
ler dimma. Genom att reguljära arméer i de flesta fall också representerat en 
social och ekonomisk överhöghet, så har det ofta varit svårt att motivera 
manskapet för denna typ av påfrestande krigföring.111 Inte minst bottnar 
detta fenomen i att många av soldaterna själva rekryterats från miljöer lik
nande dem som fött gerillan.

I sådana situationer räcker det inte med att sätta in fler soldater. Det 
krävs också en koordination med förstärkta politiska och ekonomiska in
satser. En viktig del i krigföringen blir således att på olika plan försöka för
må befolkningen att frysa ut rebellrörelsen. Ur operativ synvinkel är det av
görande att beröva gerillan dess baser och försvåra underhållet. Ett brutalt 
sätt är att utföra massakrer i gerillans område och bränna ned byar och går
dar, så som exempelvis skedde under tyska antipartisanoperationer under 
andra världskriget. Även om detta på kort sikt försvårar gerillans underhåll 
så är förfarandet samtidigt den mest kontraproduktiva formen av bekämp
ning i ett längre perspektiv. De genom historien upprepade misslyckade för
söken att ockupera och kontrollera landsbygden i Afghanistan utgör typex
empel på hur lättbeväpnade förband kan splittra och destabilisera från bör
jan disciplinerade och kraftigt överlägsna krigsorganisationer.
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Under Skånska kriget brottades den svenska arméledningen med en kom
bination av problem rörande gerillaverksamheten. Visserligen hade Skåne 
tillhört Sverige under de senaste trettio åren, men likväl var det föga troligt 
att folket i regementena från mellersta och norra Sverige betraktade lokal
befolkningen i söder som tvättäkta landsmän. En sådan inställning stod 
också att finna hos folk i den högsta krigsledningen. Erik Dahlberg nämner 
i sin dagbok att han i mars 1677 av kungen «fått förlov att resa hem till Sve
rige» för att kurera en släng av fältsjuka.112 Skåne har inte uppfattats som en 
integrerad del av landet.113 Inte ens kungen själv verkade bedöma Skåne ef
ter samma måttstock som andra svenska län. Sittande i Landskrona strax ef
ter krigsslutet noterar han i sin dagbok hur «Öfverste Douglas [marscher
ade] med sit regemente Dragoner härifrån til Sverige» .U4

«Anti-part isanen heter»
I de andrahandsredogörelser som finns framstår svenskarna som frustrerade 
över att friskyttarna inte var nåbara på fältet men egentligen var den svens
ka anti-gerillakrigföringen effektiv. Det var inte första gången som man stöt
te på denna typ av motstånd. Utöver de tidigare refererade erfarenheterna 
från Horns krig 1644-1645 hade svensk trupp mött liknande fenomen 
ibland annat Polen. Under Karl X Gustafs fem år långa fälttåg i Polen 
(1655-1660) hade partisaner och irreguljära förband ihärdigt utsatt svens
ka transportforor, kurirer och mindre förläggningar för överfall.115

Att de första erfarenheterna av den här typen av motstånd gjordes i Skå
ne tycks ha präglat språkbruket. I sin dagbok omtalar Erik Dahlberg 1658 
faran för angrepp från «snapphanar» när en svensk armé ryckte fram ge
nom Slesvig-Holstein.116

Under striderna i Polen mötte svenskarna motståndet genom att själva 
tillämpa en typ av gerillakrigföring med mindre och rörliga strövkårer. Ex
empelvis utnyttjades bakhåll och överraskande överfall av svenska officera
re av vilka en del sedan skulle komma få framträdande roller under det 
Skånska kriget, en av dessa var Rutger von Ascheberg.117 Kanske var det så 
att de erfarenheter och lärdomar man drog från de kontinentala fälttågen nu 
omsattes i Skåne. I så fall tycks det ha gällt både vad som var verkningslöst 
respektive framgångsrikt när det gällde graden av våld mot civilbefolkning
en.

Vi vet inte i vilken utsträckning som det sattes upp speciella avdelningar 
inom den svenska armén för att bekämpa friskyttarna. I omnämnanden och 
rapporter refereras som regel till ett «parti», som exempelvis i en rapport av 
den 1 december 1677 där ett svenskt parti nedgjort 17 snapphanar.118 Enligt 
en annan rapport av den 23 augusti 1677 hade ett parti ryttare och muske
terare skickats ut efter snapphanar i Hishults socken (se sid. 149).119

Vi vet att Lybecker mot slutet av kriget ledde upprensningsaktioner i nord
östra Skåne som, enligt hans egna rapporter, gjorde slut på snapphanarna.
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Enligt egen utsaga var han så framgångsrik att det snart saknades rum för 
fler i Kristianstads fängelseceller120 Sthen Jacobsen nämner härvidlag att 
svenskarna också använde benådade friskyttar som spejare enligt devisen 
«Fanden skall med Belsebub fördrivas». Sådana överlöpare torde ha utgjort 
det i särklass allvarligaste hotet mot gerillan och dess baser.

Jakten på snapphanarna genomfördes också med hjälp av ämbetsmän 
som bytt sida. Som exempel kan nämnas Ebbe Ulfeldt, sedan tidigare erfa
ren snapphanejägare. Ebbe Ulfeldt får sägas symbolisera överhetens cyniska 
förhållningssätt. Det var nämligen han som, i egenskap av länsherre i Kris
tianstad och dansk befälhavare, under «Horns krig» 1644-1645 skapade 
friskyttarna för att sedan, i svensk tjänst under Skånska kriget, krossa dem. 
Ebbe Ulfeldt föddes 1616 och var gift med en av Christian IV:s döttrar. Han 
blev länsman i Kristianstad 1642 men utnämndes 1644 till generalmajor 
och ståthållare på Ösel. Efter att ha blivit oenig med Fredrik III begav han 
sig till Sverige, där han genast utnämndes till ... generalmajor. Efter att de 
skånska landskapen till följd av Roskildefreden blivit svenska utnämndes 
Ulfeldt till utskrivningskommissarie för Skåne 1661. Tre år senare tog han 
plats i Riddarhuset och riksrådet. 1675 blev han riksjägmästare. Vid Skån
ska krigets utbrott fick han ansvar för försvarsverken kring Kalmar och 
gjorde raider in i Blekinge och Skåne. Han utnämndes till «ordförande i den 
domstol, som 1677 nedsattes för att ransaka (sic!) om snapphaneväsendet i 
Skåne».121 Ebbe Ulfeldt bör ha känt till trakterna, han innehade frälsehem
manet Höjalt i Skånes-Fagerhult socken.122

Den Bengt Nilsson som kom att tillträda Porkenahult i Skånes-Fagerhult 
socken efter kriget (bilaga 12) fick gården som erkänsla för sina bedrifter att 
som kapten i Smålands dragonregemente framgångsrikt ha fångat och likvi
derat snapphanar - i trakten av Skånes-Fagerhult.123

En av de mera (ö)kända snapphanejägarna var Sven Erlandsson som se
dermera adlades under namnet Ehrenflycht för sina insatser. I senare skånsk 
folklore går han under namnet «Sven Banketröja», troligen på grund av de 
hårda indrivningar han genomförde i sin roll som krigskommissarie. Hans 
herostratiska ryktbarhet är delvis självförvållad genom en efterlämnad «Pro 
memoria om snaphanarne».m Promemorian innehåller kortare - och tämli
gen självförhärligande - redogörelser över Sven Erlandssons mellanhavan- 
den med snapphanar i södra Skåne. Att Erlandsson även bedrev sin jakt på 
snapphanar i nordvästra Skåne framgår av de kommissarialsrättsprotokoll 
som finns på Riksarkivet.125 Om inte annat tydliggörs i promemorian hur 
människolivets värde devalverats under kriget:

En juulamorgon råkade Sven Erlandsson dem i Wanstad, der de hål
lit sig rolige, der slog han siu ihiel. N.B. En wid namn Lasse Persson, 
som war farbroder till Nills Böckar i Löfwestad, fastnade i Gringel- 
kärret, den högg Sven Erlandsson hufwudet af. Härifrån dräg Sven
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Erlandsson till Tryde och råkade en ung snaphane, som för prästens 
förböns skull blef harquibuserad. Emellan Tranås och Onslunda wid 
Biernaber g fik han fatt en bonde, som tog sig en häst i tanke att gie sig 
til snaphanarne, den blef ihielskuten wid Nygård wid densamma ek, 
som Jeppe Boson blef hängder.126

Naturligtvis kom många oskyldiga emellan även i denna strid. «En bonde 
från Onslunda war der då och sökte effter sina hästar, som snaphanarna 
hadde tagit, men för det han befants hafwa kruthorn hoos sig, blef han 
oskyldigt ihielskutin af en ryttare, som hette Petter Tang»}21

De som hade större tur fördes till rannsakning, vilket kan utläsas ur en 
böneskrift från Konga den 24 augusti 1678. Ärendet gällde en Söffren Pe- 
derssön som blivit bortförd till det svenska lägret på grund av att han uppe
hållit sig i Landskrona - och något i Köpenhamn - men både prästen och 
sockenmännen intygar att «vi aldrig sett, hört eller förnummit fatt han följt] 
Krigsfolk, langt mindre fuldt eller warit i blant Snaphanarna...».l28

Pardonsplakat och trohetsförsäk ran 
Ett försök att stilla motståndet var att visa sig storsint och erbjuda benåd
ning. Under kriget utfärdade Karl XI flera löften om amnesti, så kallade par
donsplakat vilka fick ett varierat mottagande (se bilaga 11).

För de som sökte (och fick) amnesti upprättades särskilda frihetsbrev 
vari man tog avstånd från sina brott, lovade trohet mot den svenska kronan 
samt förband sig att stanna på sin gård.

Alldenstundh iag för menige allmoge förkunnat hafwer H. Kgl.M:ts, 
min allernådigeste konung och herres, Pardons placat, at de förseen
de personer som sig framställa, ock till nåder tagne blifwa samt och 
förlåtas dem deras brott, som de emot deras allernådigste öfverhet 
förbrutit hafwa, hwaribland och finnes effterskrifne person, Jöns Ot- 
tesön i Swedala och Oxie härad, som hafwer warit snaphane och det 
nu på 2:ne års tid föröfvat; alltså uppå min allernådigste konungs och 
herres wägnar samt efter dess allernådigste gifne Pardonsplacat par
doneras och frikallas samma föreskrifne snaphane att blifwa och bo 
wid sitt hus och hem omolesterad som andra Cronones trogna under- 
såtare, dock medh den condition, att han aldrig effter denna dag låter 
förspörja någon otrohet hwarken med snaphaneri wäsendet eller 
andra olagliga stycker. Till wisso under min egen hand datum Fren- 
ninge d. 28 Decemb. A:o 1677.
Anders Persson129

Den största framgången hade dock svenskarna genom det så kallade Gyllen- 
stiernas edkrävartåg, som gick från Blekinge i öster och fram till Ängelholm
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i väster (jfr fig. 7). Man gick systematiskt tillväga. «Mantalsuppgifter för 
varje socken infordrades från prästerna och bönderna rotades, dels för att 
kunna användas för bevaknings och patrulluppgifter i kampen mot de kring
strövande banden, dels för att möjliggöra kontroll av att ingen av dessa ro
terade bönder själv ägnade sig åt sådan verksamhet».130

Innan Gyllenstiernas edkrävartåg hade det gjorts två andra försök att 
pacificera skogsbygden. Det första gjordes i december 1676 av Gabriel Hil- 
letan, borgmästare i Helsingborg, och rörde Rya, Örkelljunga och Skånes- 
Fagerhult socknar, se sid 146. Det andra och mer ambitiösa utfördes av Pro
fessor Andreas Stobæus som, själv going, som inte bara hade allmogen att 
svära lydnad och trohet gentemot den svenska kronan utan dessutom un
derskriva en deklaration mot kungen av Danmark. Detta gjordes i mars och 
början av april månad 1677. Stobæus var efter kriget snabb att skicka in be
visen på sin rättrådighet till makthavarna, handlingarna är inkomna till 
riksarkivet redan 1686.131 De består av en fantastisk massa text, socken
männen fick skriva under 12 och 12, så det blev en hel del kopior. Formule
ringarna är bombastiska- även med 1600-talsmått mätt (Martin Weibull 
beskrev i slutet av 1800-talet Stobeii text som «lärt barbariskt tungomål»). 

Vad man gjorde genom edkrävartåget var att slå en kil i respektive lokal
samhälle. Personer som inte hade skrivit under och saknade laga förfall var 
per definition «snapphanar» och kunde därför rannsakas. De som däremot 
undertecknade dokumentet ålades samtidigt att aktivt ange och bekämpa 
friskyttarna. Varje socken gjordes kollektivt ansvarig för att hålla friskyttar
na borta, vid ett vite om 1000 daler.

Bönderna kunde också användas mera direkt i kriget. Danskarna hade till 
exempel inledningsvis satt förhoppning till att det, som tidigare under danskt 
styre, skulle bildas gränsvärn upp mot Småland. Ett svenskt initiativ för att 
bibehålla kontrollen över landsbygden utan att behöva sprida sina styrkor 
var att beordra ut den skånska allmogen till posterings- och vakthållnings- 
tjänst vid strategiska punkter som vad och broar. Den danska motåtgärden 
bestod av att sätta in sina - skånska - friskyttar. Skåningar ställdes mot skå
ningar: «Fjärdingsmannen Per Olsson i Bosakulle var en av dem, som i tjäns
ten sökte organisera dylika poster. Som följd därav blir han nerskjuten av 
snapphanen Tue Jönsson i Marklunda. Lybecker meddelar detta i brev till 
kungen några dagar innan ordern om Örkeneds brännande kom».132

Naturligtvis klagade bönderna på den vakthållning de ålades att göra 
men de fann dock föga nåd inför Karl XI:

[...] Och imeden vi her hoss fornemmer, att nogle aff de utsatte bon- 
de-wachter baade aff fientlige partier fr a Landtzscrone, saa och aff 
snaphane troupper, skulde være ansatte; thi haffue vi udi dette sam
me vort placat voriss troe wndersaattere aff almuen, som til vacht ere 
forordnede, naadeligen formane wilde, at de af sligt ich lader sig fra
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wachtholdene forskreche, imeden vi dett snart ville forekomme och 
dennem her effter med starche troupper aff vore milice lade secunde- 
re, saa at de for saadant anfald her effter skulde kunde vcere sichre. 
Ansigendiss her hoss dennem, som sig underdrage wacht at holde, det 
de ett alvorligt sraff skulde haffue att forvente och som ulydige wn- 
dersaattere bliffue consider erede. Ti ydemeere visshed haffuer vi det
te med egen haand underskreffuet och med vort kongi secret bekræff- 
tet lade.
Datum Halmstad d. 26 Febr. 1678.
Carolus133

Befolkningen hade att lyda, hålla sig lugn och framför allt inte understödja 
fienden. Om det inte gick att få ordning på förhållandena riskerade allmo
gen en kollektiv tvångsförflyttning:

Wid Januario lod kongen aff Sverrige befale, at alle, baade præster 
och bönder, som boede 3 miile nær Landtzcrone runden omkring, 
skulde med godtz och fenned flytte fra huss och hiem ind unde de 
svenske gvarnisoner, paa det at de Danske udi Landtzcrone ich skul
de finde noget nær sig, huor aff de kunde sub sister e.134

Det hår var nu ingen specifikt svensk idé, danskarna beordrade all skånsk 
allmoge, «med deriss folch, börn, qvæg och godtz», att ge sig över Öresund. 
Ett okänt antal skåningar hamnade också i Danmark.135

Krigets brutalitet
Skånska kriget fördes med en besinningslös grymhet. Förstörelse av byggna
der och hela samhällen, etnisk rensning, tortyr, utdragna dödsstraff och 
bortförande av civila till okända öden har alltid förekommit. Hot om, eller 
direkt användande av, terror är en universell metod som fortfarande an
vänds för att trycka ned befolkningar.

Terror var också ett stående inslag under det trettioåriga kriget och 
svenska trupper fick på sina håll ett synnerligt dåligt rykte. De beskylldes för 
vidriga tortyrmetoder. Den så kallade «Schwedengetränk», där fången tving
ades dricka gödselvatten för att sedan stampas på magen, var bara en av fle
ra metoder att plåga fångar. Det finns också från danskt håll många berät
telser om svenskarnas grymhet.136 Flera av befälen i den svenska armén hade 
fostrats utifrån trettioåriga krigets erfarenheter. Upplevelserna av krig hade 
förråat många av dem, med påföljd att empati och måttfullhet trubbats av. 
Sthen Jacobsen återger flera exempel på grymhet redan från inledningen av 
kriget. I månadsskiftet okotober-november genomförde svenska förband en 
massaker på sårade och sjuka.
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Der nu de svenske fortroupper komme till Höuliinge krug, en miil fra 
Helsingborg, da finge de en dansk capitein, dog en indföd tysk, ved 
naffn Michel Smeihler, tillige 270 danske soldatter, som alle vare siuge, 
uden nogle faa, som skulde rychte de andre. De Danske, som kunde 
folge, dem lode de Svenske folge med, men alt huad siugt var, stach de 
ihiell.,37

A tt det inte bara rörde sig om enstaka övergrepp från lägre befäl i fält - och 
i stridens hetta - visas av Johan Gyllenstiernas agerande. Vid två tillfällen 
dirigerade han danska styrkor som kapitulerat - och som i enlighet med 
gjorda överenskommelser skulle hem - via Norge. «Det är möjligt att Gyl- 
lenstierna kallt räknat med att fångarna på detta sätt skulle gå under [...] 
Att Gyllenstierna skulle tvekat [...] finns inga skäl att anta. Han var hård, 
och kriget fördes med brutala metoder».138

Grymheterna var heller inget som det smusslades med. Den tidens krigs
korrespondenter återgav torrt och sakligt det som utspelades. I «Svenska 
MERCURIUS Num. 3», tryckt i Stockholm den 17 januari 1677 kan man 
läsa följande:

Halmstad den 9 januari] 1677
1 förgåhr gick dhen Danske Guarnizon som hafwer legat i Helsing
borg här förbij Staden / hwaraff 13 blefwe döde om natten i Snestorp.
En Capitein och en fendrich rymde sin koos widh Engelholm / intet 
achtandes dhe hade gifwit sitt Parol ifrån sigh. [...]! gåhe blefwe här
2 halländske Bönder halshuggne och steglade / hwilka ibland andre 
skälmstycken / och så i Sommars hafwa borttagit posten / och bracht 
Brewen til Danska Lägret.'39

Skoningslösheten har präglat berättelserna om Skånska kriget i sådan grad 
att de tycks ha förstärkts vid varje återberättande. I början av 1677 nådde 
svenskarna fram till Karlshamns skans som intogs. Därefter inringades Kris- 
tianopels försvarsverk och besköts med artilleri. Den danske kommendören 
Lytzow, som inte kunde räkna med någon hjälp utifrån, kapitulerade efter 
tio dagars belägring. Danskarna togs tillfånga, men inne i befästningen fann 
svenskarna också sjuttio blekingar och göingar. Sthen Jacobsen förtäljer att 
Gyllenstierna lät hänga dem med detsamma,140 medan Gustaf Björlin menar 
att de antagligen steglades. Berättelserna om grymheterna verkar i många 
fall ha byggts på efter hand. Detta kan synas märkligt då det i arkivalierna 
förekommer gott om bevis på att brutalitet och övervåld förekom. «Snapha- 
nen Joen i Ask först efter tortur h af ver bekänt...» {«datum Örkeljunga 
Prästgård 2 September A° 1678») Anno 1678 29 August] Suen (?) Snappha- 
ne som efter wnder tortur...141

140



Svenskarnas hårdhänta behandling av tillfångatagna friskyttar under det 
sista krigsåret - tortyr, paining och ett slags korsfästelse - har lyfts fram i fle
ra sammanhang.

Naar de Svenske udi denne winter finge fat paa nogle snaphaner, da 
först piinte de dem grueligen, brendte dem under födderne med glo
ende jern och satte dem siden en spidtz ind ved deriss ende och ud ved 
deriss nase; der effter sloge de dem fast til et træ med et söm igiennem 
begge deriss hender offner deriss hoffuett och lade dem saa henge, in
dtil de döde.'42

Övervåldet mot friskyttarna hade emellertid sin egen logik. Det rörde sig - ur 
svensk synvinkel - om upproriska undersåtar. Formellt sett så rekryterade de 
danska friskyttekompanierna svenska undersåtar att strida mot sitt eget land. 
De behandlades varken mildare eller värre än någon annanstans. Hade ex
empelvis sörmlänningarna rest sig mot kronan hade de sannolikt också 
dömts att steglas, rådbråkas och nackas. Det vill säga svenskarna drevs var
ken av någon inneboende ondska eller särskilt grymhet speciellt riktad mot 
skåningar. Dessvärre var det så «trivialt» att kroniskt krig förråar.

Att den svenska sidan torterade och avrättade fångna friskyttar och 
snapphanar är väl känt. Sthen Jacobsens redogörelse om hur de pålades le
vande dyker upp gång efter annan. Mindre ofta påtalas att friskyttarna be
handlade svenska fångar som inte kunde lösas in i reda pengar på liknande 
sätt. Efter slaget vid Landskrona rapporterade friskyttarna själva hur de, 
när den svenska armén följde efter den danska, hade bränt det svenska läg
ret och slagit ihjäl alla sjuka och sårade.143

Avmönstringen av friskyttarna
I takt med att kriget började framstå som förlorat kan man ana en viss för
ändring i synen på friskyttarna från den danska ledningens sida. Man såg 
med ökad oro hur landsbygden härjades och bönderna plundrades.

Under vintern 1678-1679 förekom flera försök att mildra friskyttarnas 
härjningar och att få in dem i armén. Den danska ledningen var irriterad 
över att de ägnade tiden mera åt plundring än åt att slåss med svenskarna. 
«... det er ey at beskreffve saa mange penge oc heste de haffr taget fra bøn
derne i Vinter, oc haffde ey slaget nogen svensk mand ihiel, paa mange ma- 
anaders tiid ,..»144 Länsherren i Helsingborg beordrade alla friskyttar i länet 
att samlas vid Kvidinge den 6 december 1678 «och der wiidere ordre affhö- 
re». Lriskyttarna skulle avlägga ed till kung Christian och ta emot «4 estan
dar er», det vill säga inordnas i den reguljära hären. Detta försök till discipli
nering misslyckades eftersom friskyttarna vägrade att «haffue andre office
rer end aff deriss egne».'45
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Den 4 mars utfärdade Ove Ramel på Helsingborg order om att skattevä
gen formalisera friskyttarnas underhåll efter som de nu «plager den Arme 
Bonde på landet» (se sid. 158) men redan två veckor senare skrev Knud 
Thott, Amtman i Landskrona, till det danska krigssekretariatet om behovet 
av nya åtgärder.

Efftersom Snaphanerne i Skaane, som af manges klagemaal og jam
mer kand fornemmes, meget meere ødelegger og forderfuer Landet, 
end som enten wores Armader eller Wores udgaaende Partier giort 
hafuer. Till saadant at forrekommess om det hans Kongi: May:tz al- 
lernaadigste behagade: Kunde udj kyrken opsettes en Placat, att snap
hanerne allenest skulle nyde Tractamente effter Lagordningen og saa 
forbydes ey at giøre Lantmannen nogen ofuerlast, hwildked kunde 
animere bønderne till Troheed, og snaphanerne anbefalles effter mu- 
eligheden at giøre fienden afbreck.146

Det kan vara värt att notera att nu använder även danskarna begreppet 
«snapphane».

Både Ramel i Helsingborg och Thott i Landskrona fick i uppgift att sam
la de kvarvarande friskyttarna runt Helsingborg för vidare överskeppning 
till Helsingör. Där hölls de inkvarterade till krigsslutet då de sades upp.147 
Efter att ha framställt en böneskrift om att få lov att stanna i Danmark upp
rättades avmönstringsrullor över friskyttarna med tillhörande önskemål om 
tjänst eller möjlighet att förtjäna levebrödet. Som Per Sörensson lite syrligt 
konstaterade redan 1917 gjorde man sig ingen större brådska med att ord
na understöd. Rullorna som upprättades i februari och mars 1680 registre
rades inte förrän i juni och augusti samma år.148

Av de kvarvarande 400 friskyttarna önskade 46 göra tjänst till häst i den 
danska armén. 299 ville bo på landsbygden «oc nerre sig hoess borgere» el
ler genom handel. Slutligen fanns det, som tidigare nämnts, 56 hantverkare 
som ville fortsätt med sitt yrke.149 Det pockade på att fördela ut skåningar
na från Helsingör. «Herpaa Cronborg ampt er saa mange at her tier icke at 
werre mehr». Bristen på försörjning under längre tid innebar att «... een de- 
ell begønder alt at gaa ofuer oc Rofue oc stielle J Skaanne, sampt oc begyndes 
Enn deell at stielle J Skouen, med andet mehre, Huortill dend største aarsag 
er, at de nu lider mangell for lifss ophold,» 150

Så slutade de skånska friskyttarna: som ovälkomna flyktingar i Dan
mark.
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Krig efterlämnar förödelse, fattigdom och splittring. Det finns (naturligtvis) 
inga bevarade krönikor som beskriver våldet i Orkelljunga på 1670-talet. 
Dramat utspelas bokstavligen mellan raderna i de bevarade skriftliga källor
na. De arkeologiska källorna är än färre. Det har dock varit möjligt att 
frammana en bild, om än tämligen suddig i kanterna.

Källor och litteratur erbjuder glimtar, till exempel av den svenska arméns 
infall i september 1676, eller av att det gjordes ett eldöverfall på Orkelljunga 
prästgård. Det finns spridda uppgifter om patruller och raider «längs grän
sen», «på åsen» och så vidare. Andrahandsuppgifter i domböcker och lik
nande tyder alltså på att kriget i högsta grad var närvarande i det dagliga li
vet. Det tycks ha varit många personer i Örkelljungatrakten som i olika rol
ler «utövade» kriget.

Gråzonerna i förhållande till ren kriminalitet har varit breda oavsett om 
man varit att räkna som reguljär, friskytt, eller helt enkelt part i en grann- 
fejd. Man har hållit tyst, fogat sig eller ägnat sig åt angiveri allt efter hur det 
passat ens syfte för tillfället. Man har gripit tillfällena till rån och plundring 
när det givits. Dels för att det ingått i den moraliska föreställningsvärlden 
redan från början, dels för att det kunde ses som sanktionerat av den dans
ka kronan. Lägg därtill att den redan pressade ekonomiska situationen i och 
med Skånska kriget blev akut. Omständigheterna bidrog till ett moraliskt 
och socialt sönderfall i lokalsamhället.

Den tändande gnistan
Sthen Jacobsen, som knappast var någon vän av friskyttar eller snapphanar, 
är «medskyldig» till att man sett våldet som kopplat till, och orsakat av kri
get (och därmed i förlängningen åtminstone delvis rättfärdigat) genom att 
ge «snapphaneriet» ett startdatum, den 24 oktober 1676:

Der de Svenske nu komme ind offuer grendtzerne uid Skaane udi Far- 
holt sogn, vare de treffelig tiidige til maden, thi de fleeste officerer 
baff de ich smagt bröd udi 2 eller 3 dage, de gerne ene (meniga) haffde 
iche seet bröd uti 8 dage. For den skyld holdt kongen aff Sverrige paa 
sin hest och selff befalede, at bönderna udi Farholt skulde slippe de- 
riss qveeg ud, paa det hanss folch kunde faae nogett at æde. Rytter 
och soldatte faldt an udi haabetall och drogiss med huerandre om 
qvegett; de toge store stude och bare dem leffuendiss bort pa deriss 
axeler, huilchett var naturligt att see pa. Offuer dette bleffue bönder- 
ne saa galne, at de toge deriss bösser och skiöde paa deriss kongiss 
eget folch, saa at snaphaneriett begyndtiss nu först udi Farholt sogn, 
och effterdi dett gaff megett bytte, saa forögtiss det siden jo meere och 
meere.1
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Oavsett om man betraktat snapphanarna som något positivt eller negativt 
har Jacobsens redogörelse präglat mycket av den skånsk-danska historie
skrivningen. Våldet ses som en mer eller mindre rättfärdigad reaktion mot 
svenska övergrepp. En svensk redogörelse skriver å sin sida att trupperna 
kom in i fientligt land där bönderna ödelagt vägar, rivit broar och rymt till 
skogs, vilket försvårade indrivningen av underhållet.2

Det som egentligen komplicerar frågan om våldets eventuella rättfärdig
het är att svenskarna återvände till eget land som angripare. Ödeläggelsen 
när den svenska armén passerade var utan tvekan omfattande. Som tidigare 
framgått, (sid. 91), hade den svenska sidan svårigheter att inledningsvis ord
na underhållet.

Riksarkivets krigshistoriska samlingar innehåller en «Specification» på 
de trupper som drogs samman till «general Rendez vous». «Summarum» 
uppgick de beridna till 11 600 man och infanteriet till 6 300. Man kan föl
ja hur trupperna kommer inmarscherande - dagsetapperna för de olika re
gementena finns naturligtvis också förtecknade - och hur underhållsbehovet 
efter hand ökar från 8 800 till 17 900 man. Det var den största armé som 
någonsin skådats i bygden. De skulle försörjas med «Öhl, Brödb och Kiött» 
Dessutom skulle 12 600 hästar ha «Höö och Hafra».31 moderna mått mot
svar detta 7 525 kg kött, 11 237 kg bröd, 196 tunnor öl och 12 000 häst
ransoner - varje dag.4

Dessa väldiga mängder livsmedel fanns naturligtvis knappast att upp
bringa i Skånes-Fagerhult och Örkelljunga socknar. Den svenska armén mar
scherade därför fortsatt söderöver, den 26 oktober rörde man sig mot Ebbarp 
(utanför Perstorp) där trupperna låg stilla en dag innan man drog vidare mot 
Aby (dagens Klippan). Hur befolkningen drabbades framgår i det senare 
domboksmaterialet: «nu i förlidna krigstiden blev samtliga Asljunga bymän 
fråntagna av krigsfolket både boskap, ök, får, getter, svin och gäss samt allt 
annat dess gods och förmåga...». Tre av gårdarna brändes också ner.5

Att armén rörde sig vidare innebar inte att man var förskonad. Patruller 
skickades ut för att ordna proviantering och furagering. Utöver förråd har 
man även rekvirerat hästar.61 en mapp märkt «utan datum» finns i Riksar
kivets Krigshistoriska samling en fantasieggande blyertsanteckning, en för
teckning över gårdar i, framför allt, Skånes-Fagerhult socken (bilaga 5). Nå
gon har räknat ihop något, oklart vad, men sannolikt har det att göra med 
förläggningskapacitet eller förplägnad (av trupper) att göra. Kanske upprät
tades listan av samme svenske «qvarteer-mester» som Sthen Jacobsen upp
ger blev infångad i Örkelljunga den 25 oktober.7 En månad efter huvud
armén anlände svenska förstärkningar, vilka totalt utplundrade Lärka gård 
på spannmål och kreatur - och även beslagen på dörrar och fönster. Innan 
de drog vidare brände de ner huvudgården.8

Att skovlingen var omfattande framgår av flera handlingar. Exempelvis 
visar det sig att de trohetsförsäkringar som upprättades i samband med
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«Gyllenstiernas edkrävartåg» våren 1677 (se sid. 137f), vilka i övrigt är ste
reotypt utformade, innehåller en «extraparagraf» som bara återfinns i Skå- 
nes-Fagerhult, Örkelljunga, Rya och Oderljunga socknar vilken ålägger all
mogen att iståndsätta gästgivaregårdarna.

Med hjälp av flera källor är ödeläggelsen möjlig att kvantifiera (fig. 53). 
Som nämndes ovan, sid. 138, gjordes två försök att passivisera befolkning
en redan innan Gyllenstiernas «edkrävartåg». I Riksarkivet finns en kopia 
på en revers som specificerar vilka gårdar i Rya, Örkelljunga och Skånes-Fa- 
gerhult socknar som ska inleverera vad, och hur mycket, till den svenska ar
mén (bilaga 6).9 Dokumentet är intressant även i så motto att det kan ses 
som ett enskilt initiativ till att förmå allmogen att lyda den svenska kronan, 
förhålla sig passiva och leverera in skatterna i form av underhåll till ar
mén.

Dokumentet rörande Örkelljunga upprättades den 5 och 6 december i 
Markaryd, på initiativ av Gabriel Flilletan, proviantmästare för armén, men 
sedan utsedd till borgmästare i Helsingborg10.

Wij Under skrifne full mechtige ...af Rya och Örchelliunga sochnar, 
giöör witterligt at såsom Hans Kungl: Maij-.ts wåhr allra Nådigste 
Konungs Perdonsbref ähr oss tillhandakommet, hvarpå och sedan 
Borgmestaren i Helsingborg, Wellbor ... Gabriel Hilletan sambt In- 
spectoren Nils Nilsson i Markary, efter vindfången Kungl fullmakt at 
afhandla och med oss om ett och annat som ivij effter wåhr högsta 
skyldighet wåhr Rätta Grona och aldernådigste Konung, Konung 
Carl efther wåhr Edshsplicht ähr..."

Utöver att ange vilka mängder av proviant och furage som månatligen skul
le levereras till armén ställs i reversen från december 1676 krav på uppbyg
gande av broar, «så och skogen hugga», det vill säga röja undan vegetation 
längs vägarna «på det att snapphanarna inte hindra någon». Vidare åläggs 
man att «Samia alla der Bössor, Knifwar, Carabiner, svärd [spiud] och annat 
gewähr, sä och bly, Krud och lood...». Dessutom utplaceras ett kompani 
dragoner «på Gräntzen» och underskrivarna «lofwar och så att afbränna 
och Ruinera alle dee huus, Byggen och Hytter som Snaphanarna i skogen 
hemligen bygdt».12

Intressant är att det framstår som en självklarhet att allmogen var beväp
nad i sådan grad. Enligt Sthen Jacobsen hade den här överenskommelsen 
ingen effekt.13 Om inte annat framgår av detta initiativ att man från svensk 
sida redan från första början hade problem med allmogen vilket tydliggörs 
av en annan passus hos Sthen Jacobsen apropå svenska desertörer 1676:

... men faa aff disse Svenske, som römte deriss leijer, kommet til Sver- 
rige; de falt nesten allesammen udi de ugudelige snaphanerss hender,
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Figur 53. De hemman i Örkelljungabygden som 
vur «oförmögne» eller öde efter att den svenska 

armén dragit förbi under hösten 1676.

O Oförmögna, förarmade 1676-1677 
# ödelagt, obrukat 1676-1677 
t Delvis bränt 1676-1677 
G Delvis öde 1676-1677

thi skoffuerne bleffue saa fulde aff disse blodige mennisker, at de paa 
det nest besatte alle weije imellem Sverrige och den svenske leijer.'4

Även Karl XI ondgjorde sig över att det under hösten 1676 förekom «ath- 
skillige insolentier mordb och övervåld på dhe resande» i skogarna runt 
Skånes-Fagerhult.15
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Friskyttar från Örke 11 j ungabygden
Som redan nämnts framställer «snapphanelitteraturen» företrädesvis våldet 
som en ganska oproblematiskt rättfärdig kamp mot den svenska hären. Det 
finns också exempel på folk från Örkelljunga som kämpat i den reguljära 
danska armén. I Riksarkivet finns under «Fångar och överlöpares relationer 
1678» arkiverat en del av de förhör som hölls med krigsfångar efter Kristi
anstads kapitulation. Soldaterna var av flera nationaliteter, utöver danskar 
fanns tyskar, holländare, jämtar och en och annan skåning.

Den 3 september förhördes flera fångar, bland andra Oluf Svensson «fod
der uthj Norre herredit, rändet utj Seeland i 3 åhr och tog honom utj Printz 
Christians Regimente». Det samma gäller en Peer Ingallsson,16 Det är troligt 
att båda kommer från Florshult. Olof Svensson står upptagen som «son» 
1671 medan Per Ingelsson står som «gårdman». Båda saknas i mantalsför- 
teckningen 1677 (jfr bilaga 12). Deras vidare öde - efter förhöret - framgår 
inte.

Under kriget begicks många olika typer av övergrepp, allt ifrån stöld till 
mord. Det var inte bara svenskar som drabbades. Det var inte bara svenskar 
som var förövare. Med alla källkritiska reservationer tagna i beaktande får 
vi konstatera att de friskyttar - och snapphanar - som plågade folket till 
stor del var bygdens egna söner.

Det kan i sammanhanget också vara värt att understryka Örkelljunga- 
bygdens läge i förhållande till de konvojvägar som var av strategiskt värde. 
Från gömställen och samlingsplatser i bygden kunde man övervaka och slå 
till både mot landsvägen som gick rakt igenom området och mot vägen över 
Flallandsåsen (jfr fig. 34).

En Rigtig Mönstrings Rulle
Det är få friskyttar från Örkelljunga som vi med säkerhet känner namnet på 
och naturligtvis ännu färre bland snapphanarna. Det finns tre möjliga vägar 
att finna dem: för det första finns spridda uppgifter i olika rannsakningspro- 
tokoll. Dessa uppgifter får betraktas som de mest tillförlitliga. För det andra 
finns de avmönstringsrullor som upprättades efter kriget och den tredje och 
mest hypotetiska, är en diskussion kring de namn som «försvinner» ur skat
te- och mantalslängder. Det finns en naturligtvis en stor osäkerhet och fel
marginal inbyggd i denna tredje variant. Människor kan försvinna ur taxe- 
ringslängderna av en mängd olika orsaker.

I Statens Arkiver i Köpenhamn finns de rullor över friskyttekompanier- 
na som upprättades när Skånska kriget var slut. Delar av dem har publice
rats.17 Det finns två rullor över friskyttekompaniet under «Captein Peder 
Larsön af nöre hered», upprättade den 18 oktober 1679 respektive 27 fe
bruari 1680 (Bilaga 7). De innehåller sammanlagt namnen på 73 meniga, 3 
korpraler, 9 befäl och en trumslagare (!), det vill säga 86 namn.
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Peder Lauritsen var från Bjäre härad och stannade efter kriget kvar på 
Själland. Han finns omnämnd som friskyttekapten redan 1677.18 Endast nio 
man i rullan är åtskiljda genom att man angett vilken gård de kommer ifrån, 
fyra av dem återfinns i «vårt» område. De är Peder Nilsen från Örkelljunga, 
Sven Jeppesen från Ringarp, Lauritz Jonsson från «Sandholm» och Jon eller 
Jens Svensen från Björnhohn. Tittar man närmare på uppgifterna så är nog 
Peder Nilson sonen till Nils Persson på Kyrkolycke och Sven Jeppeson son 
till Jeppe Svensson på Nedre Grisavadet, ett av byggena till Östra Ringarp. 
Även Jeppe Svensson finns i rullan. Lauritz Jonsson var från Trottatorp 
medan det inte finns någon uppgift om Jens Svensen från Björnholm. Däre
mot fanns det en dräng vid namn Jon Svensson på Trulsabygget.

Genom att stämma av rullan över friskyttar mot den mantalslista som 
upprättats ur de kamerala källorna, bilaga 12, kan man med viss sannolik
het knyta ytterligare 19 namn till hemman i nuvarande Örkelljunga kom
mun. Namn i friskytterullan som korrelerar med namn som «försvinner» ur 
det kamerala materialet utgör vad vi kan kalla «sannolika friskyttar». Då 
har vi ändå inte räknat med de vanligast förekommande namnen typ «Sven 
Jönsen» eller «Nils Persen». Inte heller är sådana namn medtagna som före
kommer redan i Decimantboken 1651, då dessa personer under skånska 
kriget torde ha varit i 50-årsåldern.

Korpralerna Åke Jönsson och Per Gunnarsson kan ha kommit från Lön- 
sjöholm respektive Porkenahult.

Från Kyrkolycke kom gårdmannen Olle Jönsson och drängen Bent Sven
sen, från Lönsjöholm drängen Olle Jönsson och Sven Kielisen. Från Ås- 
Ijunga kom Bengt Sjunnesen, dräng, och Bent Nilsen. Även Kärret i Rya 
socken, bidrog med två man, Knut Svensson och Johan Pedersson. De övri
ga är Peder Bengtsen i Tockarp, Knut Persen, Attarp, Anders Johansen, Tu
rabygget, Trued Jonsen, Esborrarp, bygget Haven, gårdmannen Kristen 
Jönsson, Skinningebolm, Sven Åkesson, Harbäckshult, Olle Helgesson, Lär
ka samt Åke Pedersson från Sjöholm. Lauritz Jonssons bror, Jon, från Trot- 
tatrop finns också i rullan.

Vi återkommer strax till dem.

Rannsakningar
Den 29 augusti 1677 hölls en rannsakning mot fogden Jöns Tygesson från 
Hishult socken i Halland. Saken var den att 50 friskyttar - efter att ha plund
rat i Markaryd - blivit förlagda till Göstorpshult (ca 3 km från Boalt), sex av 
dem på Jöns Tygessons gård.19 Fallet visar att friskyttarna ordnade förlägg
ning på gårdar i bygden. Svenskarna hade emellertid skickat ett parti ryttare 
och musketerare efter dem. Rapporten, från den 23 augusti förtäljer att «5 af 
skielmarna blefwo nedergiorda», 2 innebrända och fem fångna, «ibland bud
ka war en fogde Jöns Ty gelsson utj hwilkens gård snapp hanarna voro». Går
den brändes, bytet och fångarna fördes till lägret vid Landskrona.20
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Tygesson befanns skyldig eftersom han dels haft möjlighet att underrät
ta de svenske - vilket han underlåtit - dels hade en son som gett sig iväg till 
de danske, samt hade en måg, Bengt Eskilsson i Tockarp vars gård användes 
som snapphanetillhåll och var de hade «opgraffit sig en Jordhåla» där de 
kunde hålla sitt byte «giömt och forwaradt».2'

Av dem som övernattat på Jöns Tygessons gård fanns en viss Sven Olofs
son Speleman, född i Spång i Örkelljunga socken.22 Kanske rör det sig om 
den Sven Ollesøn, Västra Spång, som återfinns på Trohetsförsäkran 1677 
(Bilaga 8). Eftersom han «fört avog sköld mot sin rätta herre» och dessut
om mördat två svenska ryttare, stulit deras kläder samt varit med om att 
plundra Markaryd dömdes han att levande rådbråkas och att läggas på fem 
stegel.23 Det vill säga först skulle alla ben i kroppen knäckas, därefter styck
as i fem delar. Eluruvida så verkligen gjordes framgår inte.

Av de andra som sovit hos Tygesson fanns en Knut Torkelsson som se
dan tidigare var efterlyst för mordet på överstelöjtnant Swartjow och den
nes dräng på prästgården i Oderljunga.24 Prästen råkade naturligtvis i klist
ret för detta och «Anno 1677 den 27 juli hölls commissorials Rättegång utj 
Tärnhult i Sunnerbo härad & Traryds sochn Mot kyrkoherden i Oder
ljunga: Mårten Jöransson och sonen Lars Mårtensson».25 Han dömdes till 
«stegell och hjul», men benådades av Karl XI och förflyttades till Vemmen- 
högs härad.26

Överstelöjtnant Swartjow - och hans tjänare - mördades av tre personer. 
Utöver den redan nämnde Knut Torkelsson av två sedan tidigare redan döm
da, nämligen Bengt Eskilsson från Tockarp och «Kiäl Bängtzson» Den sist
nämnde var antagligen från Västra Spång. Utöver rånmord hade de även 
«äkta mans hustru till deras boleri hållit»21 - sannolikt en eufemism för 
våldtäkt.

Gärningsmännen var uppenbarligen både kända och dömda men rörde 
sig ändå i bygden. Den ovan nämnda uppgiften om Bengt Eskilsson och 
Tockarp kommer från en nådeansökan daterad den 8 september 1677, det 
vill säga efter rättegången mot prästen i Oderljunga. Möjligen hade Bengt 
Eskilsson gripits vid denna tidpunkt.

I maj månad 1679 rannsakades Tue Bengtsson ur Peder Lauritsens kom
pani vid tinget i Ljungby.28 Tue Bengtsson som bodde på Hönsetorp, ett byg
ge till Smedhult i Skånes-Fagerhult socken, fångades efter en eldstrid hem
ma hos sin svärfar Jon Jönsson i Trottatorp. Dennes bägge söner, Lauritz 
och Jon Jonsson var kända snapphanar. De återfinns också i friskytterullan. 
Jon Jönsson och hans söner kom undan, men inte Tue eller gården, vilken 
brändes. Vid rättegången angav Tue drygt 20 kamrater.29 De flesta namn 
återfinns i de ovan nämnda rullorna vilket även en Tue Bengtsson själv gör. 
Detta är märkligt eftersom han dömdes till halshuggning och stegling av 
kroppen. Möjligen var Peder Lauritsen en smula generös med sanningen när 
han upprättade sin rulla. En annan möjlighet är att det rör sig om den Tufwe
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Bengtsson från Västrarp i Rya socken som tillsammans med Per Röe flera 
gånger omnämns som «snapphane» i Norra Åsbo Dombok 1680. Även Tue 
Bengtsson, Hönsetorp torde ha varit väl känd i bygden, för efter kriget var 
det många som stämde hans änka inför tinget för att få ut något av det som 
friskyttarna pressat ur befolkningen. Fyra personer som nämns vid rannsak- 
ningen finns inte i rullorna. De är en Torkel i Koneholm, det vill säga dräng
en Torkil Oluffsson, «Healte Nissen» son till Per (Jönsson) i Healt, Svenning 
i Bjärabygget, som torde vara son till Per Svenningsen samt Jöns Jönsson, 
dräng på Bjärabygget i Örkelljunga socken.30

Den 28 oktober hölls ytterligare en snapphanerannsakning vid Sunnerbo 
häradsrätt. En av de förhörda var en Bengt Nilsson (möjligen en gårdman 
från Harbäckshult). Han hade gripits i Långalt «där två snapphanar bod
de».31 Även Bengt dömdes till halshuggning och att kroppen skulle steglas. 
Vilka snapphanarna i Långalt var har inte kunnat fastslås.

I den mantalsförteckning som upprättades i samband med Gyllenstier- 
nas «edkrävartåg» för Örkelljunga och Rya socknar nämns ytterligare fem 
hemman som «fredlösa»: Tue Åkesson på Ryet, Tue Nilsson i Esborrarp, 
Oloff Persson i Åsljunga samt Per Kjellson och Olof Helgessons i Lärka. 
Den sistnämnde återfinns också i friskytterullan.

Efter att ha gått igenom ett antal längder och handlingar av olika slag, 
vilka sammanlagt innehåller hundratals namn på människor som levde i Ör- 
kelljungabygden mellan fredsluten 1658 och 1679 har vi alltså fått fram 
namnen på 40 friskyttar, snapphanar, fredlösa. Det är de som är säkra, det 
vill säga att bevisningen håller. Det finns ytterligare namn som är sannolika 
men där det inte gått att få fram ursprungliga uppgifter att korrelera emot.

Vissa hemman framstår redan vid en översiktlig granskning som mer 
«snapphanebemängda» än andra (jfr fig. 54).

Diskussionen kring vilka som enrollerade sig i friskyttekompanierna har 
rört sig mellan två poler. Å den ena sidan har Alf Åberg menat att det i hu
vudsak rörde sig om «löst folk», tjänstefolk, utblottade småbrukare och 
andra som flytt undan svenska myndigheter.32 Företeelsen kan då i förläng
ningen hänföras till fattigdom, kriminalitet och äventyrslystnad. Den andra 
extremen menar att det rörde sig om bönder som stred för Danmarks sak el
ler för sin hembygd.33 Hjälteglorian ligger då nära till hands.

Påståendet att friskyttarna skulle ha utgjorts av «bönder» är egentligen 
inte alls underbyggt.34 Alf Åberg bygger däremot sin argumentation om att 
«löst folk» utgjorde rekryteringsbas på en genomgång av rullorna för «Väst
ra Göinge Friskyttekompani».35 En senare studie av Östra Göinge kompani 
visar att detta bemannats av bondsöner, drängar och förrymda knektar. Det 
var alltså inte bönderna, åborna, som rekryterades i Göinge.36

Variationerna i social bakgrund har antagligen varit stora, något som 
framgår om man granskar de friskyttar och snapphanar som vi nu känner 
från Norra Åsbo (tabell 2).
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Löjtnanten i «Norra Åsbo kompani», Per Jensen Rödt, «Per Röe» lär 
också ha varit från Åkarp i Rya socken. Det är möjligt att det handlar 
om drängen Per Jönsson, men detta har inte kunna säkerställas. Av de 40 
individer som vi säkert känner till namnet var 13 åbor, 15 var söner till 
åbor, 3 gårdmän och 8 var drängar (och en speleman?). Av åborna kom 
10 från hemman som helt eller delvis hade ödelagts redan 1676. Det vill
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säga att de tvingats bort fråmsina gårdar. Det samma gäller gårdmännen, 
två av tre hade drivits från gården. Däremot var bara 3 av 8 drängar res
pektive 5 av 15 söner från uttryckligen utarmade hemman.

Av de 86 namn som finns förtecknade i rullorna över Peder Laurit- 
zens kompani i februari 1680 var sju stycken hantverkare. Det fanns tre 
skräddare, två smeder, en skomakare samt en snickare. Två av dem har 
kunnat knytas till hemman i Örkelljungabygden, se tabell 2.

Bevekelsegrunderna att «ta till skogs» måste uppenbarligen ha varie
rat. För dem som lämnat sina hem kan vi anta att en kombination av 
ekonomiska motiv och hämndlystnad legat till grund. För de söner och 
drängar som inte direkt drivits från gården kan det inte uteslutas att de 
ekonomiska motiven blandats med en smula äventyrslystnad. Exempel
vis lämnade alla tre män från Kyrkolycke gården. Gården skattade redan 
före kriget som ett halvt hemman. Utarmning och bristande framtidsut
sikter har säkert varit den utlösande faktorn, men när en gav sig av fick 
han de andra ynglingarna med sig.

För de övriga, Sven Speleman och åborna från Västra Spång och 
Tockarp framstår drivkraften som ytterst grumlig. Utöver stöld var två 
av dem, Bengt Eskilsson och Kjell Bengtsson, skyldiga till överlagt mord 
och våldtäkt.

Huvuddelen av dem som kunnat identifieras som friskyttar och snapp- 
hanar från Örkelljungabygden var alltså inte att räkna som «löst folk», 
det var åbor och söner till åbor. Aldersmässigt faller majoriteten inom 
det spann mellan 25-34 år som tidigare diskuterats, sid. 99. Mera förvå
nande är kanske att flera av friskyttarna från Örkelljungabygden varit 
familjeförsörjare. De hade dock råkat i armod efter den svenska arméns 
genommarsch 1676, vilket gör att den «marginaliseringseffekt» som dis
kuterades ovan, sid. 98 är aktuell.

Detta understryks kanske av det faktum att andeln män från Peder 
Lauritzens kompani som efter kriget ville göra fortsatt tjänst i den dans
ka armén var dubbelt så hög som genomsnittet. Totalt kunde bara cirka 
10 % av friskyttarna tänka sig fortsatt tjänst (46 av 500) medan 15 av 
83 friskyttar från Norra Åsbo valde att värva sig.37 Av de 40 som presen
teras i tabell 2 ville Per Gunnarsson, Porkenahult, Jon Svensen, Trulsabyg- 
get, Knut Persen, Attarp, Peder Nilsson, Kyrkolycke och Trued Jonson i Ha
ven tjänstgöra till häst i danske kungen tjänst.

Av Sthen Jacobsens krönika framgår att folk i bygden «toge der iss bös- 
ser» för att försvara sina gårdar och kreatur när den svenska armén drog in. 
Vi kan misstänkliggöra en stor del av den manliga befolkningen i det sam
manhanget, men de flesta har uppenbarligen lugnat ner sig eller resignerat. 
Det kan vara värt att understryka att majoriteten av männen i Örkelljunga
bygden inte sökte kriget. Det fanns långt fler hemman som drabbades av 
ödeläggelse än som producerade snapphanar.
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Tabell 2. De ur olika skriftliga källor säkert 
identifierade friskyttarna från ÖrkelIjiingabygden.

HEMMAN NAMN STATUS FAMILJ KOMMENTAR

Healt Nils (Persson) son p ödelagt 1676

Koneholm Torkild Oluffson dräng P plundrat 1677

Bj ärabygget Svenning Persson son P oförmögna 1676

Hönsetorp Tue Bengtsson son hustru
Porkenahult Per Gunnarsson son p oförmögna 1676

Skinningeholm Kristen Jönsson gårdman P halva bränt

Trottatorp Lauritz Jonsson son/dräng P

Jon Jonsson son/dräng P

Trulsabygget Jon Svensson dräng P oförmögna 1676

Attarp Knut Persen son P ödelagt 1676

Bjärabygget Jöns Jönsson dräng P

Harbäckshult Sven Åkesson åbo hustru förarmade
Bengt Nilsson gårdman P förarmade

Kyrkolycke Olle Jönsson gårdman P

Bent Svensen dräng P

Peder Nilsson son P

Lärka Olle Helgesson åbo (smed) hustru bränt
Per Kjellson åbo hustru bränt

Lönsjöholm Åke Jönsson åbo (skräddare) hustru
Olle Jönsson dräng P

Sven Kielisen son hustru
Sjöholm Åke Pedersson dräng ogift
Tockarp Peder Bengtsen åbo P

Bengt Eskilsson åbo P

V Spång Sven Speleman ? P

Kjell Bengtsson åbo hustru
Åsl junga Bengt Sjunnesen dräng p öde

Bent Nilsen åbo hustru öde
Olof Persson åbo änkling bränt

Ö Ringarp,
N Grisavad

Sven Jeppeson åbo hustru

Jeppe Svensson son P

Esborrarp Tue Nilsson son p delvis öde

Esborrarp,
Haven

Trued Jonson son hustru

Kärret Knut Svensson åbo? hustru % öde
Johan Pedersson åbo? hustru % öde

Västrarp Tue Bengtsson son P

Akarp Bengt Svensson son P

Påhl Jönsson son P

Åkarp, Ryet Tue Åkesson dräng? P delvis öde
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För dem som valde våldet-erbjöds emellertid ett handlingsalternativ som 
avlönad friskytt i danska kronans tjänst.

Vi vet alldeles för lite om hur de hemman såg ut som friskyttarna kom 
ifrån. Bygget Grisavad, från vilket både far och son blev friskyttar, skulle 
kunna beskrivas som ett missat tillfälle att få veta mera. Vid inventeringar
na inför ombyggnaden av E4:an hittade vi, på en liten höjd, rester efter be
byggelsen på Grisavad. En liten del av området kom att, som det heter, för
undersökas. Det samlades fynd och togs prover som visade att platsen an
vänts under lång tid (fig. 55). Trots möjligheterna att kunna få svar på en 
lång rad frågor avslog Länsstyrelsen förslaget om vidare undersökningar.38 
Det enda vi vet är att det utifrån de paleoekologiska provtagningarna fram
går att odlingen tillfälligt tycks minska under konfliktperioden39 och att in
vånarna på byggena i Grisavadet enligt jordrevningsprotokollet från 1671 
«haffua ingen egendom».

Skånska kriget i lokalsamhället
Friskyttar och snapphanar har uppenbarligen kunnat röra sig tämligen fritt 
i hembygden. Man har vetat vilka de var, men har sannolikt hållit tand för 
tunga i avvaktan på krigets utgång. Roland Kristiansson återger ett tings- 
rättsprotokoll från Flöks härad i Flalland ur vilket det framgår att korpra
len i Norra Åsbo kompani, Per Gunnarsson, tillsammans med tre andra fri
skyttar strax efter kriget besökt föräldrahemmet Porkenahult för att få mat, 
vilket de också fick. På brodern Jons inrådan drog partiet, som även omfat
tade en kvinna vid namn Bodhel från Lärka, vidare mot Hishult. Där sköts 
de tre övriga och Bodhel ställdes inför rätten.40 Per Gunnarsson var en av de 
friskyttar som hade ansökt om att få stanna i Danmark och göra tjänst till 
häst.

Gränsen mellan det våld som var relaterat till kriget och vanlig krimina
litet hade uppenbarligen också lösts upp. Det var nog få som vid krigsslutet 
stod med «rena händer».

Som Alf Åberg framhållit låg det i «sakens natur» att man, det vill säga 
«alla», begagnade tillfället att plundra.411 all synnerhet som det kunde göras 
under mer eller mindre officiell täckmantel. Det plakat som Christian V ut
färdade den 21 november 1676 med anledning av att en del präster vidare
befordrat svenska påbud utgjorde en direkt inbjudan till plundring. För des
sa präster skulle:

[...] hans sognemcend hafve macht hannem fangen att indföre til nest- 
liggende festninger och hans boe skall af fogden eller ombuds- eller len
smanden der i sognen udi gott folckis nerverelse registreris och ibland 
samptlige bönderne der i sognen uddelis, hvorefter alle och en hver af 
de vedkommende sig intll videre hafve att rette.42

155



Figur 55. Östra Ringarps bygge Grisavad. Kartering i samband 
med ombyggnaden av E4. Efter Knarrström A, 2003.

Konsekvensen blev a tt alla som aldrig så litet kunde misstänkliggöras för att 
gå svenskarnas ärenden kunde plundras. Plakatet innebar ett «carte blan
che» för alla «sognemænd» att delta. Norra Åsbo Dombok innehåller flera 
exempel på att man efter detta gett sig på de bättre bemedlade - som prak
tiskt nog ofta var svenska. Ryttarehemmanet i Attarp brändes ner.43 I flera 
fall rörde det sig om de svenska ryttarnas familjer som blev ordentligt plund
rade av sina grannar.44
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Året efter kriget rymmer Domboken gott om instämningar för olika stöl
der. Den 22 september 1680 behandlades flera sådana fall. Den svenske ryt
taren Erik Olsson anklagar Pelle Olsson i (Västra Spång) och hans mor Sid- 
sa för förlusten av tio getter «som de sig i Krigstiden bafwa bemegtigat om 
efterhosten 76, dä gietterna blefive tagna från hans bönder i Bosjöholm om 
Nattetiden». Getterna hade stulits och slaktats av Sven Speleman i Spång 
och Bengt Sjunnesson i Äsljunga. Sven Speleman har vi redan stött på i rann- 
sakningen den 29 augusti 1677 och Bengt Sjunnesson återfinns i friskytte- 
förteckningen ovan, sid. 149 och bilaga 7.

Erik Olsson hade också instämt Åke Nilsson i Järnbläst för att denna 
stulit verktyg från Bosjöholm så snart ryttaren åkt till Småland.

Ryttaren på Höj aholm instämmde änkan Marna i Tockarp för en ko 
som om «Nattetiden» tagits från hans bönder. Kon hade förts till Tockarp 
och slaktats. Vidare hade två kalvar försvunnit och hamnat hos Nils Persson 
i Lilla Bjälkabygget...

I Rya socken pågick, under början av 1680, en långdragen process, dri
ven av Annika Larsdotter, änka efter den Löjtnant, Håkan Ericksson Tij- 
man, som hade haft Åkarp som underhåll. Handlingarna visar att en stör
re mängd kreatur stulits (tre par stora stutar, 12 kor, 10 getter, «Ett fåår, En 
bagge» och tjugo «Svijn» - «om där war något ungnöt kan iagh icke dra
ga migh till minnes...») och att många personer uppenbarligen varit in
blandade. En del av Åkarps «höstefolk» tvingades av friskyttarna, under 
ledning av Bengt Svensson, son på Åkarp, «till att drifwa En dehl av sam
ma Svijn». Delar av partiet såldes tydligen i Helsingborg, medan «snapp- 
hanekvinnan» Tören i Åkarp erkände att fyra getter var «ännu hoos han
ne i behold». Vad som också framgår är att Löjtnanten hade stupat under 
kriget, att han innan dess haft hustru och barn med sig, men att dessa vid 
krigsutbrottet flytt, «lä t b föra åth Swerige». En känsla av hot låg uppen
barligen i luften.

Det är inte omöjligt att det fanns ett element av hämnd i dessa stölder. 
Det har antagits att de inkvarterade ryttarna varit mer eller mindre straffbe- 
friade. Att befallningsmannen Anders Persson Wätterman fick skriva flera 
brev efter det att ryttaren Per Olsson slagit ihjäl Niels Johansson i Lilla 
Bjälkabygget 1667 (se ovan sid. 82ff) tyder på att det inte varit omöjligt att 
undandra sig bestraffning. Tyvärr är krigsrättshandlingarna från denna tid 
mest en enda röra.

Att den känsla av osäkerhet som säkerligen spridit sig inte var exklusiv 
för Norra Åsbo kan exemplifieras med ett av friskyttarna uppsnappat brev 
från prästen i Vittskövle, Christian Lauridsen Klim, till sin dotter Anne, 
prästfru i Andrarum den 3 augusti 1678:

Friskytterne begynder nu at komme os altfor nær. I onsdags forgang
en var de her ved gården i hestehaven om lysen dag og borttog i hast
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en stor hob heste øksen, køer og ung fæned; deribland var to unge 
stude og to kvier [...] Kaptejn Simon [Andersenj førte partiet.45

I likhet med de reguljära förbanden drev friskyttarna in sitt underhåll från 
allmogen. Här har uppenbarligen funnits en utmärkt möjlighet att utöka 
den sold man fick från den danska hären - en daler per menig och månad. 
Det här blev ett omfattande problem i takt med att kriget fortsatte och den 
danska underhållstjänsten blev sämre.46 Lösningen från dansk sida var att 
formalisera friskyttarnas indrivning av «contributioner». Av ett «placat» ut
färdat av Ove Ramel i Helsingborg den 4 mars 1679 framgår att han fått 
kunskap om att

... fri] skiötterne plager den Arme Bonde på landet, medh sin haarde 
Executioner, giorrendeis sig den ordre nöttig, som till dem af mig in- 
dgifvne Eer att vore frijskötte skall hafwa monatlig lamb skatte dal- 
ler...47

Av Norra Åsbo dombok från 1680 framgår att Peder Lauritzens kompani 
«omkring i gårdarne ... tog Skatt av bönderna»48 Redan den 17 januari 
1680 instämde Nils Svensson i Svinstorp änkan efter Tue Bengtsson, vars 
«snapphaneri» kostat Nils åtta «Skatte Daler».49 Änkan, Kristina Larsdot- 
ter, instämdes snart sagt av «alla» i socknen.

Från en skrivelse daterad den 9 november 1679 från landshövdingen i 
Halland, Sven Ranek, ställd till menigheten i bland annat Våxtorp och His- 
hult socknar, framgår att friskyttarna inte alltid drev in underhållet själva.

Skulle och än ytterligare någre löse qvinfolck eller kiäringer, som hij- 
tills är skeedt, komma löpandes i sochnarne medh budh ifrån snapha
nerne och forda skatt eller hvadh det vara vill, så skola de äntel. strax 
fasttagas och föras hijtt i fästningen,50

Att friskyttarna inte drog sig för att utöva våld mot lokalbefolkningen fram
går också med all önskvärd tydlighet ur ett sakfall upptaget till tings 1680. 
Ärendet gällde «några Cronans Bref som utj krijgtiden ... hafwa blifwit 
förhindrade». Hustrun till Nils Nilsson i Brånalt var den som vidarebeford
rade brevet från Gabriel Hilletan.

...att sedan Snapphanarne hade suttit och druckit till Anderssas i Rya 
do kommo dee rijdande efter min hustru och hinde hänne på Skogen 
och togo hänne fast och förde hänne till Rya, hwarest hans hustru blef 
illa medfaren och slagen sampt Rannsakadt af Snaphanen. [De hade]
... icke sluppit snaphanarne med lijfwet hade icke Per [Nilssons] hus
tru i Eket warit.
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Genom att misshandla kvinnan kom brevet fram från sitt gömställe mellan 
ett ölkar och väggen i farstun. Dramat utspelades på Västergården i Rya, 
och det faktum att man varit efter den svenska korrespondensen tyder på att 
det snarare rörde sig om friskyttar på uppdrag än om snapphanar. Den ene 
av dem omnämns av vittnena som «Per Ryttare».

Utöver plundring och indrivning försiggick Skånska kriget i Örkelljunga
bygden i huvudsak som våld i lokalsamhället. Det enda mera «krigsliknan- 
de» händelse som vi känner till i Örkelljungabygden är överfallet på Örkel- 
ljunga prästgård 1677. Detta är känt från ett brev den 2 juli samma år från 
matematikprofessorn och häradshövdingen i Sunnerbo Anders Spole till 
riksrådet Magnus Gabriel de la Gardie. «... löjtnant Rossin hava snappha- 
narna uti Örkelljunga prästgård attackerat, varvid en hans tjänare blev ned
skjuten och han själv som fånge bortförd.»5'

Edkrävartåget i Örkelljunga
I syfte att passivisera den nordskånska allmogen genomförde svenskarna 
det som kommit att kallas Gyllenstiernas edkrävartåg. Från Blekinge i ös
ter till Ängelholm i väster sammankallades allmogen till angivna platser 
och datum (jfr fig. 7). Prästerna fick upprätta mantalsförteckningar och un
der övervakning av svensk trupp skulle man skriva under en försäkran om 
lydnad gentemot den svenska kronan. Det var knappast fråga om någon 
frivillig överenskommelse, men den var effektiv. Svenskarna hoppades på 
så sätt kunna splittra lokalsamhället. Personer som inte skrev under betrak
tades per definition som snapphanar medan de övriga ålades att ange och 
bekämpa friskyttarna. Varje socken gjordes kollektivt ansvarig för att så 
också skedde.

I början av 1677 hade turen kommit till Norra Åsbo härad att skriva un
der trohetsförsäkran till svenska kronan. Den 16 mars skickade Gyllenstier- 
na en första skrivelse till invånarna i Norra Åsbo «...som i gemen concernerer 
then allmänne trygg- och säkerheten». Skrivelsen som skulle läsas upp 
«präst ifrån präst, sockn ifrån sockn» var en «notification» om att infinna 
sig med allt manskap på det ställe Gyllenstierna befallde. För tydlighets skull 
underströks att hela Blekinge «nu samptlige submitterat sigh». Den slutliga 
befallningen kom den 3 april:

För then skull, såsom jagh (i herrens nampn) nästkommandhe mån
dag, ... äfvnar mötha edher uthi Örkeliunge, befalles J oppå min al- 
lernådigste Konungs ock Herres vägnar, edher samptlige ock så 
många, som til sine IS åhr, ock dher uthöfver komne äreo, thet J på 
forresagde dagh ock ställe tijdeligen infinne, och således eder roligen 
ställa och förhålla (som man redan gjort i Ö och V Göingej.
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För dem som var frånvarande vid detta tillfälle utan laga förfall «med ho
nom skall bifva så procederat, som een snaphane tilbör, och han, hans hus
tru, barn och ägendomb hemsöchas med eldh och brand...»52

Det fanns helt enkelt inte så mycket att be för och den 16 och 17 april 
samlades menigheten från nio socknar i Örkelljunga för att underskriva sin 
trohet till den svenska kronan. Med sig hade man uppenbarligen sina sock
enpräster som tillsammans med svenska skrivare upprättade dokumenten. 
Enligt Gyllenstiernas rapport från Örkelljunga utgjorde området en av de 
värsta snapphanebygderna, «mera snaphanare befinnas än någonsin är skett 
på andra orter».53

Trohetsförsäkrans inledande del ser i stort sett likadan ut för alla socknar. 
Dokumentet hade upprättats i förväg vid de svenska fältkanslierna, så man 
hade bara att fylla i namnet på socknen det gällde.54 Innehållet gick ut på att 
kungen, i sin godhet, förlät vad otillbörligt man gjort sig skyldig till och att 
allmogen «I djupaste Underdånighed tilbörligen tacke». I motsats till ble
kingarna fick skåningarna behålla sina «Gewähr och bösser» under förut
sättning att de användes mot snapphanar, aldrig mot «nogen Swänsk mennis- 
ka». Dessutom skulle vägar och broar återiståndsättas, vilket understryker 
konvojernas strategiska värde. Skulle man bryta emot detta, eller tillåta «om
kring löpande Snaphaner» skulle socknen böta tusen riksdaler och var tion
de mansperson ställas inför rätta. Man kan notera att detta hot i litteraturen 
«bättrats på» till att ha blivit fråga om något slags de-facto decimering.

Trohetsförsäkringarna skrevs under med bomärken intill de namn som 
prästen listat och man förefaller att ha fått skriva under enligt taxeringsläng- 
den i jordeboken. Till den underskrivna trohetsförsäkran tillfogades en man- 
talsförteckning. Handlingarna för Skånes-Fagerhult socken upprättades av 
prästen i Hishult, Jöns Börgesson, på något slags svenska. Prästen i Örkel
ljunga, Claus Christensson Fischer skrev däremot på danska och har, antagli
gen på eget bevåg, lagt till en utförlig böneskrift, med tillhörande förteckning, 
om skattelindring (Bilaga 8). Den senare ger en tydlig bild av tillståndet i 
socken vid tillfället:

Herforuuden ere her nogle heemmans paabyggere som ere gandske oc 
aldelis foraarmede i denne Krixtijden at de litet kand formaa at udleg- 
ge nogen skat [...] Visse andre hemmanspaabyggere som oc ere ilde 
udplyndrede oc endast magter forarmede kand lidet at skatte...

Från Skånes-Fagerhult socken finns 83 underskrifter (inklusive 6 från Yxen- 
hult, som inte ingår i vårt undersökningsområde). Fem år tidigare fanns 90 
män förtecknade i mantalslängden (exklusive Yxenhult).

Motsvarande siffror för Örkelljunga är 182 bomärken att jämföra med de 
290 män som inräknades 1671 och 1672. Det är faktiskt något skumt med 
Fischers uppgifter, för i hemmans-, mantalsförteckningen och böneskriften
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om skattelindring förekommer sammanlagt 213 namn. Förteckningen över 
hemmanen i Örkelljunga och Rya socknar är uppenbarligen en avskrift av 
jordeboken. Tittar man däremot närmare på den lista över mantalet som 
Claus Fischer själv gjorde blir det tydligt att somliga är glömda: Långalt, 
Mattarps bygge, Örkelljunga, Sjöbygget, Smörmyren, Svinstorp, och Kyrk- 
olycke. Förvisso var de fyra sistnämnda små och fattiga och kanske lätta att
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glömma. Det är omöjligt att veta om Claus Fischer bara hade en stressig dag 
- en viss rörighet finns det i dokumenten - (underskrifterna från Rya sak
nas). Kanske har han försökt «mörka» att det saknas underskrifter från Sjö
bygget, Smörmyren och Svinstorp. Det gör det för övrigt även för Bjärabyg- 
get, Ekholm, Fasalt, Norregård på Harbäckshult, Höjaholm, Krångelbyg
get, Lemmeshult och Lilla Bjälkabygget (fig. 56). Det luriga är att summan 
av underskrifter, 182 bomärken, motsvaras av 183 namn i Fischers man- 
folksförteckning. Att det inte alltid är samma namn tog det 330 år att kom
ma på (?)

Claus Christensson Fischers manövrer får ses som ett uttryck för att 
prästerna månade om sina sockenbor. Att Jöns Börgesson nogsamt angav 
Fagerhultbornas ålder och krämpor får också ses som ett utslag för omsorg. 
Av de 83 underskrivande anges 19 vara 60 eller 70 år, många «skröplige» el
ler «illa skröpliga», andra vanföra, blinda eller döva. Två pojkar är inte mer 
än «12 eller 13 åbr gamle». Uttryckt på annat sätt så tycks bara 47 män i 
Skånes-Fagerhult socken ha varit arbetsföra.55

Huruvida man från lokalbefolkningens sida sett något värde i att skriva 
under trohetsförsäkran är omöjligt att veta. Det hela gjordes under ett tydligt 
uttalat hot. En underskrift har naturligtvis setts som någon form av garanti 
mot att, av svenskarna, anklagas för «snapphaneri». De har inte skyddat 
mot grannars anklagelser. Det kan också nämnas att av de 40 säkra friskyt
tar som presenterades på sid. 154, har 9 skrivit under trohetsförsäkran...56

Krigströtthet
En känsla av utmattning till följd av rättsosäkerhet, våld eller hot om våld 
och ständiga «contributioner» torde ha spridit sig allt efter att kriget fortsat
te. Utöver att det skulle inbetalas månadsvis underhåll till svenska armén ge
nomkorsades landskapet både av danska reguljära trupper på strövtåg och 
av friskyttar som drev in underhåll.57

Att plundringarna fortsatte in i det sista framgår av ett rättsfall om Häl- 
jałt i Oderljunga socken:

... Enkorna Elna Siufnesdotter och Karina Olafsdotter, [...] war it af 
krigsfolket gandska afplundrade, före med efter dee bodde så nära 
landsvägen, kom Wådheldh lös och aldeeles afbrändte deras bole- 
kricka i Elelgalt påbodde tillika med alt dee ägde så at dee icke alle
nast är huswilda utban också på sådant sätt hållandes för armooe 
som Gudb sig däröfwer förbarmar, bwarför dee nu äbre förorsakade 
begära Tingswitn att söka Elöga överheten om någon hielp och för
lindring på skatten och få tillåtelse söka Christlidne Människor om 
någon hielp till deras opsättelse igen.5i
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Hur erbarmligt trötta på att bli utplundrade man var framgår med övertyd
lighet av ett brev som kyrkoherden i Hishult, Jöns Börjessons skrev till 
Landshövdingen Rank, med anledning av danskarna natten till den 4 janu
ari 1679 tagit den sista boskapen. Det framgår att man under loppet av kri
get blivit utplundrade tre gånger. Med en suck konstaterar Börjesson att det 
danska partiet inte hade «en enda Snapbane medh sig» men att «Twä tijmar 
effter parthiet war aff draget, kom 6 st. af de skelmarna i gårdhen, droge eff- 
ter dhet [danska partiet]» (Bilaga 9).

Snapphaneplågan drev bönderna att söka skydd hos svenskarna «som 
kom att framstå som de enda som ville och kunde skydda dem mot över
greppen från snapphanarna.»59 Som nämndes tidigare, sid. 141, gjordes un
der slutet av kriget danska försök att skärpa disciplinen hos friskyttarna, 
men med föga framgång. På sätt och vis hade ju danskarna själva bäddat för 
situationen genom en kunglig order den 9 juni 1677 som gav friskyttarna 
fullmakt att «bemäktiga sig» allt gods som tillhörde svenskar eller svensk
sinnade.60

Vid förhandlingar om fångutväxling i Ekebro i augusti 1677 förklarade 
den danske generalauditören Herman Meijer att danskarna inte hade något 
att skaffa med snapphanarna, inte kände dem och inte ville känna dem hel
ler, och att man kunde låta stegla, spetsa och steka dem.61 Detta uttalande 
har, naturligt nog, tolkats olika. Alf Åberg menar att danskarna hade trött
nat på sina odisciplinerade friskyttar medan exempelvis Leif Mårtensson 
menar att det kan ha varit ett försök att höja friskyttarnas status genom att 
skilja ut dem från snapphanarna.62 Försöket var i vilket fall som helst lamt. 
Danskarna visste mycket väl att disciplinen uppenbarligen var så låg att 
gränsdragningen i praktiken var omöjlig att upprätthålla och att friskyttar
na i svenska ögon oavsett vilket var landsförrädare. Karl XI:s plakat från 
den 19 december 1676 om «olydige... och ildvillige undersaate» klargjorde 
att de skulle straffas genom att hus och egendom skulle skövlas och att de 
som « forrædere til liffuet straffe lade, andre til afsky och advarsell» .63

Omfattningen av rättsosäkerheten, angiveri och motanklagelser kan 
anas ur ett dokument i Riksarkivet. Det är «Kunglige Commissarialsrätten 
interlocatura» över fogden på Lärka gård i Örkelljunga, Per Nilsson, den 28 
juli 1677.64

I förhöret finns ett antal historier begravda. Uppenbarligen hade Per 
Nilsson blivit misstänkliggjord för «snapphaneri». Anklagelserna verkar 
ha vilat på två punkter. För det första att drängarna Gudmund och Peder 
Torre vilka «förröfwat röffwerij och morderij» tidigare funnits «under 
hans befallning på lärche gärd som tienere» (de återfinns inte i längderna, 
se bilaga 12). För det andra hade det framförts anklagelse om att «mörda
de menniskors kroppar uthij hands ägor ähro fundne». Per Nilsson kunde 
dock förklara sig, med hjälp av 12 opartiske män och blev «umgiäll». Av 
ännu större intresse är att det av samma handlingar framgår att prästen i
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Örkelljunga, Claus Christensson Fischer, var «föriagader från prästesto- 
len» av just samma Per Nilsson i Lärka och «Ländzman» Gästgivaren Per 
i Eket och «ähr liust fogelfri för Snapphanerij med flere aff Socknmännen 
ähro beskyllt förr, hafwa förröffwat». Detta något märkliga faktum kanske 
skulle kunna ha samband med att ett av vittnesmålen mot Per Nilsson i 
Lärka, att han skulle ha varit synlig i blodig skjorta, hade avgetts av präs
tens dräng (sannolikt Gudmund Tuesson, se bilaga 12). Men detta lär vi 
aldrig få veta.

Claus Christensson Fischer greps trettondehelgen 1678, det vill säga ett 
halvår efter att han uppges vara bortjagad. Han fördes först till häkte i 
Halmstad och låstes sedan in på Varbergs fästning. Han sökte, och fick, be
nådning och återkom till sin församling under hösten.65

Freden
Efter att Skånska kriget tagit slut hösten 1679 var det dags att återupprätta 
någon form av ordning. Den svenska förvaltningen satte med sedvanlig effek
tivitet igång med att låta inventera förödelsen. Det gällde att få fart på skatte
inbetalningarna som under kriget ersatts av månatliga avgifter till arméns un
derhåll och inkvartering av trupper.66 Redan den 19 december 1679 hade Gyl- 
lenstierna fattat beslut om en förnyad mantalsskrivning. Den 24 mars 1680 
kunde befallningsmannen Lars Larsson för norra Åsbo ting läsa upp «Krigs 
Commisariens Wälborne Herr Sven Erlandsson Ebrenflychts till honom ut- 
gifne ordre angående att Befallningsmanden skall tillhålla allmogen att Hwar 
och Een utan försummelse inställa sigh på sina gårdar ... hwilket skall ske 
med ... Högsta kr af till görandee, och optaga ödeshemman i bruk...»

Det finns ingen samlad och detaljerad bild av ödeläggelsens omfattning i 
Skåne. De (geografiskt) avgränsade studier som gjorts visar att olika delar 
av landskapet inte drabbats lika. Bygden runt Landskrona förefaller, natur
ligt nog, ha varit värst ödelagd. Även en socken som Hörby drabbades 
relativt hårt vilket framgår av den minskade odlingen åren närmast efter kri
get. Återhämtningen har dock skett relativt snabbt. Bjäre och Norra Åsbo 
härader var också hårt träffade.67

Vad som var «öde» i reell respektive skatteteknisk bemärkelse är inte all
deles tydligt.68 Beräkningar och begrepp varierar mellan längder som upp
rättats i olika syften. Man får försöka skilja mellan de hemman som fått 
skattelättnader - avkortningar - i sin helhet och de som fått för delar av 
mantalet. Med enstaka undantag har hemmanen haft kvar en åbo som bru
kat åtminstone delar av jorden.69

I längderna syns ödeläggelserna genom olika avkortningar för «oför
mögne», «på frihet upptagna» eller «på rotens frihet upptagna».70 Ett stort 
antal av de «oförmögna» utgjordes av sådana som själv inte ägde jord. Så
dana personer fick lättnader från mantalsskatten.71 De «på frihet upptagna»

164



hemmanen fick några års, vanligen tre, befrielse från skatter och pålagor.7- 
«Rotens frihet» var i själva verket en tvångsåtgärd för att snabbt få öde går
dar på fotter. Bönderna delades in i rotar som ålades att ställa en man till 
förfogande för att ta upp ett ödehemman.73 I Jordeboken från 1680 kan vi 
se vilka hemman i Skånes-Fagerhult och Örkelljunga socknar som haft oli
ka former av avkortningar.

Bärnalt, Healt, Trottatorp och Örnalt i Skånes-Fagerhult socken togs 
upp på rotens frihet motsvarande skattetalet före kriget medan Attarp i Ör
kelljunga socken togs upp på rotens frihet till halva sitt mantal. Delar av Fa
gerhult, Onsena, Sandsjöholm, Skinningeholm, Sönderössjö och Trottatorp 
i Fagerhult togs upp «på frihet» till delar. Det samma gällde för Drakabyg- 
get, Ekholm, Lemmeshult, Åsljunga och Örkelljunga i denna socken (jfr bi
laga 10).

Mer detaljerade uppgifter om ödeläggelsens omfattning finns i de inven
teringar som länsmännen lade fram för tinget (fig. 57).

Den 1 september 1680 kunde länsmannen och kyrkovärden Brådde 
Månsson i Västra Ringarp inför tinget presentera en inventering «... om 
hivad Jord och Eijendom som haffwer legat öde på fäm åhrs Tidh...» Av in
venteringen framgår att Lärka legat öde hela kriget. Den blev nedbränd av 
finska ryttare 1676.

Per Olssons del i Örkelljunga «hafwa legat öde, blef ganske afbrendt» 
och Per Gudmanssons part i Drakabygget «1/6 af gården stod ganska öde i 
forleden år» medan för Jöns Olsson och Anders Persson i Drakabygget «en 
4 part blef afbrendt 1678».

Jeppe Nilsson och [Knuts] !4 i Attarp, «hafver 4 åhrs tidh städ ganske 
öde». Pehr Månssons sjundedel av Attarp har också stått obrukad liksom 
Nils Jönssons åttondel i Bosjöholm, «ståd öde i 3 åhrs tidh». Olluf Perssons 
fjärdedel i Åsl junga, « mestedels åhr stådt öde, och det war en Snap hane, 
som der i bruk hafde». Pher Olsson, Nöttegår [Örkelljunga], «mästadels 
stådt ödhe hela krigens tidh ... deraf nampnet Nötte».

Til Östre Spång hafwa och somlige åhr sådt något litet och somlige
åhr hafwer de haft liten nötta af gärden. Och sombliga åhr stod jor
den. En stor del af hella Åhsljunga By hafwer i hela kriget stådt öde.
Lemmeshult, 5/8 hemman måst hela Kriget legat öde.

Hos Kjell Bengtsson och Kjell Knudsson i Östra Ringarp var «ganska littet 
sät».

Lars Anderssons part i Harbeckshult går, 1/8 stådt 3 åhr öde, Wäster- 
gården, item, hafwer ståt öde mäste dehl i 3 åhr [...] Olluf Nilssons 
gård i Ingeborrarp hafwer på 3 åhr tidh stådt öde såwäll som och Ki- 
örchio Eggan til samma går warit öde på dito åhr tidh. Ingemands
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går, item hafwer också i denna krigstiden warit under tiden littet i 
bruk [...] Esborrarp 1/6, som Tufwe Kielsson haft i bruk, ståt 3 åhr 
öde, Warön 3A ståt öde på 3 åhr, Liungeskogs by, ligger utmä store 
Kongswägen varit störste delen öde i Alt kriget. Wästrarp 3/8, som 
Snaphanen Eher Röe hafwer haft i bruk [...] Ågerup 1/6, som Snap
hanen Pål Jönsson åbole hafwer hele Inte Körkewärgerne bekom
mit...

Några veckor senare presenterades en motsvarande genomgång för Skånes- 
Fagerhult socken:

Nemb. Anno 1676, der Kongi. Maijts. Armee marschierade utij Skå
ne och stannade i Farhult, blef 8 sochnemännens dhel åkergröde ald- 
heles ödelagt och förstör dt. Ena half afbrendt Healt, 1 heman, Ber
nalt, 1 heman, Smehult, 1 heman, Farhult 2 heman brände, Hanse- 
torp, Fedenshult, 1 heman, Onsena, 1 heman, Skeningeholm, 1 heman 
brändt, Jerringsholm, 1/3 heman, I Söndra Ösiö, S/8 heman i Hansa- 
torp Vz heman, Bränningeholm Vi heman, Kilhult 1 heman. A- utij of- 
van (?) efterskrevne hemman, mest af dheres såt och grödhe Intet til
bake behålt, i Sanshult 5 heman, Högalt 1 heman, Trulsabygget 1 he
man Sellerås, 1 heman, Sandseholm 1 heman Koneholm 1 heman. 
Anno 78 hafwa ofwan skrefne hemman legat ödhe och efterskrefwne 
heman mist al dheres sådk och af Kongi. Maijts Krigsfolk ganske .... 
Biörbolm, 1 heman, Sanseholm, 1 heman, Ao 1679. Sellerås 1 hem
man, Sädben och grödhan på åker och Eng aldheles förstörd i Healt,
3 hemman, aflijke ... Sandseholm Vz hemman. Bönfaides wär Nådig
ste höga öfwerhet underdånigst dhet öfwer bemelte känner förarma- 
de åboer mätte för Körchtiondene befrija,74

Av inventeringarna framgår också att ödeläggelsen och plundringen inte in
skränkte sig till det första krigsåret.

Strax efter kriget kunde det vara farligt att bli anklagad för att ha över
givit eller misskött sin gård. Det gällde att snabbt kunna avge en godtagbar 
förklaring på tinget. Av Domboken framgår att exempelvis Påhl Nilsson i 
Tockarp anklagades för att ha «rymt gården» och att Porkenhahult skulle 
vara misskött. Båda anklagelserna kunde förklaras eller motbevisas. Även 
fall av vådeld fick snabbt framställas som just en olyckshändelse, så som 
gjordes av Per Olsson i Örkelljunga som fått sin gård nerbränd pingstdagen 
1679.75 Den konspiratoriskt lagde kan ana en tendens att det var hemman 
som hyst snapphanar som tycks ha misstänkliggjorts. Kanske fanns det för
hoppningar hos dem som gick till tings att kunna överta dessa egendomar. 
Enligt Knud Fabricius skulle en viss Jöns Jönsson i Flylta ha fått «Ringarp i 
Ørkellunge sogn».76 Det framgår dock inte om det rörde sig om Östra eller
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Västra Ringarp eller något bygge. Det är å andra sidan inte omöjligt att det 
rört sig om bygget Nedre Grisavad om nu både far och son rymt gården för 
att bli friskyttar.

Pressen att sätta gårdarna i stånd låg inte enbart på åborna, den 21 april 
1680 «åthwarnas dee Knechtar och deres Roter som äre skreefne till ödhes- 
gårdarne» att vid hot om straff bege sig till gårdarna och sätta dem i stånd.
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Återuppbyggnaden gick ojämnt framåt. Av en inventering presenterad 
på tinget den 9 februari 1681 framgår att delar av Örkelljunga fortfarande 
står «afbrent», men att en stuga är nybyggd. Likaså står en gård i Åsljunga 
fortfarande nerbränd, medan både Draka bygget och Koneholm är uppbygg
da. Det samma gäller gästgivargården i Fagerhult, «der er opsatt af nya 3 
långe hus».11 Att uppbyggnaden kommit längst här berodde troligen på att 
det utgick bidrag till gästgiverier.78

Även de tre socknarnas kyrkor inventerades och befanns vara i behov av 
kostsamma reparationer.

Att befolkningsutvecklingen minskade eller avstannade till följd av di
rekt våld, umbäranden till följd av kriget eller emigration till Danmark är på 
något sätt självklart. Det har också gjorts försök att kvantifiera dessa tal79 
men eftersom kyrkoboksmaterialen inte är jämförbara kan man egentligen 
inte riktigt beräkna (i detalj) storleken på befolkningsminskningen.80 Len
nart Andersson Palms brett upplagda undersökning « Folkmängden i Sveri
ges socknar och kommuner 1571-1997» kan snarast tolkas som att befolk
ningsökningen tillfälligtvis mattades, sett i ett långt tidsperspektiv.81

Att göra upp räkningen
Under Heradets Insegel
I dagh blef oplyst efter Tingsböckerna som Krigsfolket i ofredstijder 
då Kriget begyntes borttog, om nogen wiste eller kunde opspore hwar 
de äro, så skall den samme få betalning för sitt omak}2

Att domboken försvunnit hindrade inte att man började göra upp diverse 
räkningar.

Efter kriget fanns omfattande problem med skuldsättning.83 Tydligen har 
de förtroendevalda och/eller mera välbeställda lagt ut för de «contributio- 
ner» som betalades ut i början av kriget enligt den gamla hävden att den 
«rike» hjälpte den «fattige». Domboken rymmer flera fall där ersättning för 
utlägg och obetalda skatter krävs in. Den 20 juni 1680 vill Tuve Ingelsson 
på Västra Ringarp ha ersättning från ett stort antal åbor i Örkelljunga och 
Skånes-Fagerhult socknar för utlägg han gjort för «Smålänningarna», 
Överste Ulfeldts regemente samt Wästgöta infanteri.84

Den 22 december samma år instämmer Per Nilsson på Lärka, som nu ef
ter kriget avancerat till någon form av fogde, ett antal personer för obetal
da skatter.

De kvarvarande friskyttar som undgått de svenska kommissarial- eller 
ståndrätterna dömdes nu vid tingen. Den 7 juli 1680 rannsakades yngling
en Jeppe Olsson som ingått i «Norra Åsbo kompani»:

C ronans Befallningsman Wälb. Lars Larsson i Sillagra med Härads- 
skrifwaren Niclas Jönsson härför Rätten lät framställa En fånge eller
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Snapbane wedh nampn Jäppe Olsson, som berättar sigh wara född i 
Swarfwareboen utj Rijseberga sockn och at wara 18 åhr gammal och 
har Een gång warit till Gudhs bordh och anammat Herrans Natt- 
tvardh, hwilken bekänner sig hafwa tiänt Snaphane Capiteinen Per 
Larsson i Wansta för Tråts ..aike på Ett halft åhrs tijdb Aa -78 och nu 
efter alfwarlig förmaningh och alh wardsel bekånder han at han tiän- 
te bem- Snaphane Capiteinen Per Larsson hwart han tog wägen och 
fick honom En byssa at föra. Men han säger sigh aldrig hafwa ihälsku- 
tit någon människa med den, uthan när dee andre skut pletteskott i 
wädret så skut han med, dässutom berättade Landsmannen Brodde 
Månsson i Wästre Ringarp att dänne fången war med Per Larsson 
och fölgde honom omkring i gårdarne hwart han tog wägen och tog 
Skatt af bönderna. Häradskrifwaren på Cronans Befallningsmans 
wägnar sätter i Rätta efter hans bekännelse som förnimmer at han 
hafwer fulgt dät ogudeliga partij och brukt Snaphaneväsendet med 
Röfwande och Skats uthpressande af bonden sampt fördt gewär och 
fördt afwund Strijd Emot sin konung, om han icke bör at plichta som 
andra Mijsdådare som af samma Sälskap uthstådt hafwer, och är där
för Rättens uthslag begärandes.

Då är sålledes för Rättern afsagt tillijke med de 8 Ståchemänd.
Eftersom dän framförde fånge och Snaphane Jäppe Olsson frijwil

ligt och otwunget bekände sigh på Ett åhrs tijdh warit i flåk och föl
ge med Snaphanerne och sålledes fördt afwog Skiöld Emot Fädernes
landet, däss inbyggare Contribution aftwonget som Een af Ståkmän- 
den Ingemar Larsson i Ingeborrarp berättar, hwarföre Under Rätten 
eij annorlunda kan döma än Jäppe Olsson bör arbeta utj Cronans 
Fängelse heela sin lijfstiid, så framt Höga Ofwerheten honom med 
lindrig straff eij benåda will.*5

Även i smått skulle ordningen återställas. Den 28 januari 1680 drev läns
mannen Brådde Månsson på Västra Ringarp mål mot Karina Jönsadotter, 
Örkelljunga, för lägersmål med en svensk kusk. Hennes böter betalades av 
Anders Jönsson, Sjunkamosse. Drängen på Turabygget, Per Sjunnesson, 
anklagades för lägersmål med Kristin Hindriksdotter, Örkelljunga. Det visa
de sig även att «lite finare» åbor hoppat över skaklarna. Tuve Ingelsson på 
V. Ringarp, som ju lagt ut för «contributioner» fick bota för lägersmål med 
Tören Gudmundsdotter på Bjärabyggets bygge

Ibland kunde en ryttare dyka upp igen och då blev det problem. Rytta
ren Per Håkansson, som tydligen krigat i Tyskland, dök upp i Tranetorp och 
krävde dels ränta på sitt underhåll och dels undrade han över «tvenne stu
tar». De senare hade sålts.86 Turligt nog för Per Jönsson på Tranetorp hade 
det utfärdats order från Generalguvernementets ledning om att ryttarna inte 
hade rätt att inkräva sitt underhåll retroaktivt. Detta får betraktas som en 
eftergift för de svåra förhållanden som rådde till följd av kriget.
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Det var dock inte alla konsekvenser av kriget som behövde leda till ytter
ligare konflikter. Den 19 april la Ola Knutsson i Ljungaskog fram bevittna
de attester på att den tidigare ryttaren på Sjunkamossa, Håkan Gunnarsson, 
hade dött för mer än ett år och en dag sedan (i Köpenhamn). Det var därför 
fritt fram för Ola Knutsson att nu tro lova sig med änkan.

Några öden: den gode, den onde och ett par fula
Det vore en smal sak att 300 år i efterhand sitta och förkunna moraliska do
mar över människornas handlande i Örkelljungabygden. Somliga öden 
sticker dock ut på ett sätt som gör det svårt att förhålla sig objektiv.

Den svenske befallningsmannen Anders Persson Wätterman har redan fi
gurerat ett flertal gånger i vår text. Hans agerande tyder på att han i mångt 
och mycket stod på «sina» häradsbors sida, framför allt gentemot den mili
tära förvaltningen. Han tillfångatogs av danskarna och avled strax efter fri
givandet.87 Under tiden hade gården han bodde på, Bolestad i Östra Ljung
by socken, plundrats. Efter kriget förde änkan talan om det saknade, bland 
vilket kan nämnas fläsk, malt, kött, gåshalvor och «Swijnbufvud» samt 
sängkläder, tre par gamla stövlar och två par skor.88 Ingen av sockenborna 
kunde ställas till svars. Som vanligt, är man frestad att säga, kom «någre 
danska Ryttare Riijdande...».

Wätterman ersattes av danskarna med Iver Ravn från Köpenhamn. Han 
hade varit i Skåne redan innan 1658 som förpaktare på Mölleröd - något 
han fortsatte med under svensk regim. Efter den danska landstigningen 
1676 bytte han åter sida och blev ridefogde för Norra Åsbo. Brodern Wulf 
blev detsamma för Bjäre. Iver Ravn blev 1678 instämd av svenskarna för 
bruten trohet mot kronan. Detta oaktat kunde han fortsätta, han nämns till 
exempel i Jens Börgesson brev av den 4 januari 1679 som «Cronofogeden 
öfwer Helsingborgz lähn» (bilaga 9). Som en ödets ironi kom han att i Hel
singborg omfattas av misstankar om spioneri för den svenska sidan.89

Prästen i Örkelljunga, Jörgen Christensen Fischer var ett öde för sig. Han 
prästvigdes 1658 och fick enligt kungligt (danskt) beslut Örkelljunga och 
Rya socknar. Väl ditkommen kunde han bara konstatera att prästgården 
bränts ned under kriget 1657. Den återuppbyggda prästgården brann igen 
1668 eller 1669, hustrun uppges 1663 vara «vanför». Under kriget greps 
han av svenskarna men frisläpptes efter att ha suttit inspärrad på Varbergs 
fästning. Han återinträdde i tjänst, men fick sluta 1707 för att han tydligen 
ännu inte släppt den danska gudstjänstordningen: «kyrkoherde Fischer [harj 
varken förstått, förmått eller velat fortsätta att befrämja uniformiteten...». 
Själv menade han att han använt den danska bönboken «för de gamle och 
utlevde, som inte har kunnat svenska».90

Om nu fogdar och präster tvekade i sina sympatier och förhållningssätt 
så gällde det inte alla. Somliga tycks ha haft mycket klart för sig i vilka
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Figur 58. Örkelljunga kyrka. Foto: Thomas Hansson.

intressen man agerade: sina egna. Några som inte verkar ha haft rent mjöl i 
påsen var den tidigare gårdsfogden på Lärka Per Nilsson och gästgivaren 
och länsmannen på Eket, Per Nilsson, som vi stött på i flera sammanhang. 
De båda hade «förjagat» Jörgen Christensen Fischer från predikstolen, det 
vill säga angivit honom för «snapphaneri». Lämpligt nog tycks detta ha 
skett i samband med att prästens dräng skulle ha sett Per Nilsson på Lärka 
i blodiga kläder. Strax efter kriget dyker samma Per Nilsson upp i en mängd 
roller i domboken, bland annat som «befallningsman» och indriver en stor 
mängd skulder.91 Per Nilsson i Eket tycks inledningsvis ha känt sig osäker på 
vart hän det lutade. Han blev givetvis instämd till tings för att ha satt två fri
skyttar, Per Röe och Tufve Bengtsson, att visa väg för en stor svensk konvoj 
(jfr ovan, sid. 92). Dock gällde saken inledningsvis «Een Swartbrun Mär» 
som av «snapphanar» stulits på Bolestad (det vill säga Wättermans gård, jfr 
ovan) och som hade igenkänts hos Per Nilsson i Eket. Per skickade sin son 
Hindrick att möta till ting på sina vägnar.92 Uppenbarligen klarade han sig 
ur knipan och kunde fortsätta som länsman hela 1680-talet.93
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Det förefaller som om de sociala referensramarna återigen förändrades. 
Trots ödeläggelser och förarmning upphörde våldet och «snapphaneriet» ef
ter kriget. Frågan är hur man egentligen gick vidare, grannar emellan efter 
kriget. Har man bara tigit ihjäl det som skett eller är de instämningar vi kan 
se i Domboken verkligen ett försök att ge igen, att hämnas? Eller rör det sig 
om uppriktiga försök att skipa någon form av rättvisa?

Den återinstallerade svenska administrationen hade ingen önskan om att 
upprätta några «sanningskommissioner», snarare var det tvärtom. Ur ett 
brev från Generalguvernören Rutger von Ascheberg till befallningsmännen 
i Torna och Bara härader samt i Norra och Södra Åsbo skrivet så sent som 
den 7 februari 1690, framgår att alla räkningar ännu inte var uppgjorda. 
Befallningsmännen fick order om att undersöka om det i deras befallningar 
fanns personer vilkas föräldrar varit snapphanar och som nu vistades på 
den danska sidan. Sådana personer skulle övervakas, och all kontakt mellan 
dem och deras föräldrar skulle förhindras.94
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Att studera krig som en faktor i samhällsomvandlingar har varit ovanligt 
inom svensk arkeologi. Nödvändigheten av att ta dem med i tolkningarna 
av det förflutna har dock påtalats.1 Kriget 1657-1658 innebar en radikal 
omvandling i det samhälle vi studerat. Det slungades ut ur sin bana. Reak
tionen blev synlig i det följande kriget 1675-1679 i form av ett - vad det fö
refaller - hämningslöst våld «underifrån». Ett våld som både sanktionera
des och utnyttjades av de krigförande parterna.

Orkelljungabygden var en form av samhälle fram till 1658. Det var av 
ett annat slag efter freden 1680. Den period vi studerat, och som ofta tas 
som «normalitet» och utgångspunkt i äldre litteratur om snapphanarna, var 
i själva verket en omställning, en kris. Denna turbulenta situation var inte 
normaltillståndet, sett i ett längre tidsperspektiv. Även om det naturligtvis 
finns kontinuiteter i historien kan vi alltså inte oproblematiskt projicera 
1660- och 1670-talets bild vare sig bakåt eller framåt.

Skånska krigets konsekvens blev att det på ett brutalt sätt reglerade en 
befolkning där människor blivit överflödiga i och med att försörjningsläget 
förändrades.

Efter Roskildefreden omöjliggjordes utvecklingen av den protoindustriella 
järn- och stålframställningen. Sannolikt hade järnhanteringen försvunnit 
förr eller senare under industrialismen. Omställningen hade då kanske kun
nat göras i ett makligare tempo. «Regleringsmekanismen» av befolkningen 
hade funnits redan tidigare i form av emigration till städer och snapphaneri 
men efter 1658 marginaliserades ett större antal individer i ett slag. Det är 
framför allt gårdmännen och deras familjer som är listade som «förarmade» 
eller «utfattiga» 1663. Den skönjbara ökningen i antalet utbyggen under 
1660- och 1670-talet ökade också den odlade arealen. Detta får ses som ett, 
kanske närmast desperat, försök att ställa om ekonomin och återgå till åker
bruk. Förändringen kan dels ha försvårats av «den lilla istidens» kortare 
växtsäsong, dels av att brunjordarna ännu inte återhämtat sig efter den in
ledande kolonisationen. Resultatet blev utarmning och att ljunghedar bred
de ut sig på de magra markerna.

Uppenbarligen slogs också de tidigare nätverken i spillror, det fanns till ex
empel ingen omfattande «gränsfred» under Skånska kriget.2 Man gav sig på 
sina (småländska) grannar med stor bitterhet. Smålänningarna å sin sida del
tog i jakten på friskyttarna, även in i norra Skåne (jfr ovan sid 150f). Den 
kvarvarande resten av den tidigare mobiliteten användes nu destruktivt. Flex
ibilitet och rörlighet var en förutsättning för friskyttekompaniernas operatio
ner och för deras möjligheter att fylla på förråden i fästningsstäderna.

Vi kan möjligen summera drivkraften av att ge sig våldet hän med en 
form av «nostalgi», i bemärkelsen en strävan att återgå till något invant. 
Denna nostalgi kanaliserades som en «sympati» för den danska sidan, som 
- åtminstone inledningsvis - framstod i akut motsats till den svenska som 
genom en lång rad misstag föreföll att representera allt som gått snett. 
Danskarna å sin sida var, för sina egna strategiska syften, snabba att utnyttja
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- och betala för - den nordskånska «sympatin» för att vålla de svenska 
trupperna avbräck.

Vi har tittat närmare på några av de element som använts för att förkla
ra våldet i norra Skåne under Skånska kriget: skogen, fattigdom, svenskt 
förtryck och «frihetsälskande» friskyttar. De flesta av dessa faktorer behöv
de nyanseras med ett både bredare och djupare sammanhang.

Man kan exempelvis fråga sig om skogen verkligen varit lika djup över
allt. De fåtaliga uppgifterna från efterkrigstiden tyder på att uttaget på sina 
håll hade varit hårt under 1600-talet. Mycket nämns som «surskog». Där
med inte sagt att det rörde sig om ett öppet landskap, långt därifrån. «Sko
gen» kan nog till stor del ses som en metafor, dels för en äldre rättspraxis 
där man tog lagen i egna händer, dels som en ursäkt för de svenska enheter 
som kunde bli påskjutna från en distans där deras egen svarseld var mer el
ler mindre verkningslös. Även om långt ifrån alla friskyttar var utrustade 
med rafflade bössor var det tillräckligt många för att skapa ett rykte så seg
livat att det finns kvar än idag.

Att skogsbygden generellt skulle ha varit präglad av fattigdom har ock
så kunnat problematiseras. Detta är dock beroende av vilken tid vi diskute
rar. Att området till delar präglades av armod under 1660- och 1670-talet 
får anses klarlagt. Fram till freden i Roskilde förefaller det däremot röra sig 
om ett dynamiskt «nätverkssamhälle» grundat på en långt gången ekono
miskt specialisering som inte nödvändigtvis behöver förstås som «fattigt». 
«Binäringarna» gav möjlighet till avsalu där vinsterna stannade i lokalsam
hället. Den ekonomiska specialiseringen gjorde samtidigt samhället sårbart. 
Man hade lagt de flesta äggen i samma korg.

Tesen i den här boken är att den svenska förvaltning som tillträdde 1658 
slog undan grunden för ekonomin. Järn och stål fick inte längre avsättas i 
Danmark. Detta i kombination med ödeläggelsen efter krigen 1644-1645 
och 1657 och en kraftig ökning av pålagorna skapade och fördjupade en 
kris. Sannolikt har det i sin tur gett grogrund för en form av latent förbitt
ring, som vi från jämförande studier kan känna igen från andra marginali- 
serade grupper i andra samhällen, i andra tider.

När den svenska armén föll in över gränsen hösten 1676 plundrades Ör- 
kellj ungabygden hämningslöst på grund av att man misslyckats med att or
ganisera underhållet.3 17 000 man och 13 000 hästar hade inte fått mat på 
flera dagar. Karl XI:s i och för sig strategiskt riktiga tanke att slå tillbaka un
der hösten blev en tändande gnista för de lokala våldsutbrotten. Detta ver
kar ha stått klart redan under samtiden, åtminstone om vi får tro den sam
tida krönikören Sthen Jacobsen. Svenskarna bör ha insett att de själva ska
pat sina «snapphanar». Danskarna var å sin sida inte sena att kapitalisera 
på detta - för sina egna strategiska syften. Skåningarna, som visat sig lind
rigt sagt ovilliga att ställa upp i den reguljära armén, kunde erbjudas sold 
och carte blanche för allsköns plundring. Man började med att ge sig på de 
hemmansdelar där de svenska ryttarna gett sig av.
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Friskyttarna skapades inte «underifrån». De var ett uttryck för de gamla 
sambanden mellan staten och gränsbygden.4 Om inte den danska solden fun
nits hade troligen det spontana motståndet mot svenskarna så småningom 
mattats. De svenska åtgärderna var effektiva, i all synnerhet sedan man fått 
igång underhållet och inte blev beroende av ren och skär plundring. (Att man 
«taxeringsvägen» utarmade bönderna ingick så att säga i tidens melodi.)

Den bild som framträder av Skånska kriget i lokalsamhället är diffus men 
inte tillräckligt oskarp för att dölja frånvaron av hjältedåd, storslagenhet eller 
resning. Fram skymtar en bild av ett dagligt hot om övergrepp från svenska 
och danska trupper och av bygdens egna friskyttar och snapphanar. Grannar 
tycks ha skyddat, angivit eller plundrat varandra allt efter omständigheter och 
möjligheter. Vad som stod på spel var i mindre grad frågan om nationstillhö
righet än möjligheten att lägga sig till med en ko eller några getter.

Föga förvånande var det de yngre männen som sökte sig till friskytte- 
kompanierna. Man enrollerade sig för att möjligheten erbjöds. Det gäller 
nog också den förvånansvärt höga andelen av åbor och familjeförsörjare 
från Örkelljungabygden som tjänstgjorde i «Norra Åsbo kompani». Det 
kan än en gång understrykas att majoriteten av dem som blev förarmade av 
kriget valde att inte gripa till vapen.

Rekryteringsbasen i Örkelljungabygden utgjordes av flera sociala katego
rier. Det fanns de som blivit utarmade på grund av de svenska härjningarna 
det vill säga drabbats av en direkt ödeläggelse. Det rör sig främst om åborna. 
Det fanns också de som så att säga drabbats av en «indirekt» ödeläggelse, 
framför allt gårdmän vars försörjningsläge försvårats i och med övergången 
till svenskt styre och omställningen av ekonomin. För dessa båda kategorier 
fanns egentligen flera handlingsalternativ. De kunde i likhet med andra i sam
ma situation tillfälligt flytta in hos någon granne och vänta ut kriget. De kun
de ha dragit till skogs som kriminella på det sätt som inte var ovanligt under 
krigen på 1600-talet. Nu erbjöd danskarna ett tredje alternativ. En andra ka
tegori - något svårare att belägga empiriskt - har antagligen utgjorts av de 
äventyrslystna. Antagligen kan en del av hemmansönerna och drängarna fö
ras till denna grupp. Möjligen kan tillvaron som soldat eller friskytt ha tett 
sig som ett spännande alternativ till ett liv som åbo som, åtminstone om man 
var i 20-30-årsåldern, stadigt försämrats och som dessutom tyngdes ytterli
gare av krigets krav på inkvarteringar och skatter. Slutligen har det funnits 
missanpassade individer som väl idag skulle återfinnas i kriminella mc-gäng.

Militärt sett var friskyttarna effektiva, åtminstone ur dansk strategisk 
synvinkel. De band svenska enheter som inte kunde förutsätta att det var 
lugnt i de bakre räjongerna. Beredvilligheten att lyda order - och frestelsen 
att kräva in «contributioner» och att plundra - gjorde att gränsen mellan fri
skyttar och snapphanar ibland suddades ut. I den mån friskyttarna hade haft 
något folkligt stöd gick det sakta men säkert förlorat. Alf Åberg konstatera
de att det till slut rörde sig om ett slags socialt inbördeskrig. Det allmänna
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försörjningsläget, underhållskrav och våldgästning urartade till ett slags al
las krig mot alla - och att man egentligen hade glömt varför. På så sätt på
minner våldet i norra Skåne under 1670-talet om det vi sett - och ser om
kring oss - i modern tid: Nordirland, Mellersta Östern och på Balkan. Vål
det blir en självgående process utan självklart slut.

Moderna gerillarörelser med revolutionära förtecken grundas så gott 
som alltid på ett utbrett sociopolitiskt missnöje och miserabla ekonomiska 
förhållanden. Visserligen fanns denna grogrund i delar av det skånska land
skapet, men friskyttekompanierna kunde knappast erbjuda vanligt folk nå
gon handlingsplan för förbättringar när kriget väl var över. Friskyttarna fick 
betalt och stred för den danske kungens räkning. «Det som slutligen knäck
te snapphanerörelsen var inte Gyllenstiernas verksamhet eller andra svens
ka åtgärder, utan helt enkelt att det blev klart, att danskarnas försök att 
återvinna sina förlorade landsdelar skulle komma att helt misslyckas».5

Friskyttarna blev heller ingen massrörelse. Sentida gerillaledare har varit 
rörande överens om nödvändigheten av en djup folklig förankring.6 Enligt 
Che Guevara: «...[är] gerillakriget ett folkkrig, det är en masskamp. Att på
stå sig vilja genomföra denna typ av krig utan befolkningens stöd är ett fö
rebud om oundvikligt misslyckande».7 Den segerrike vietnamesiske strate
gen Nguyen Giap, med mer än trettio års erfarenhet av väpnade konflikter, 
utpekade flera faktorer för ett framgångsrikt gerillakrig. Dessa fanns också 
med i den soldatinstruktion, eller «trohetsed», som varje man fick svära sig 
till.8 Några av de avgörande inslagen var att gerillasoldaten skulle respekte
ra, hjälpa och försvara «folket».

Detta betyder dock inte att en gerilla alltid tar hänsyn till civila. Likaväl 
som en pressad reguljär armé kan begå övergrepp mot en civilbefolkning, 
lika självklart hamnar samma befolkning i skottlinjen för desperata irregul
jära grupper som är osäkra på bygdens stöd. Det finns flera belägg för hur 
man farit fram med brutala metoder mot lokalbefolkningar. Exempelvis be
gick FNL i Vietnam och Sendero Luminoso i Peru svåra övergrepp mot res
pektive befolkning. Att inte heller friskyttarna från Örkelljungabygden var 
främmande för att utöva våld mot sina grannar framgår med tydligt ur 
handlingarna från de ting som hölls efter kriget (jfr sid. 158).

När det gäller bristen på helhjärtat stöd för friskyttarna bör man heller 
inte underskatta betydelsen av de svenska militära segrarna på slagfälten. 
Den svenska armén uppfattades som starkare än den danska och för bön
derna fanns det inga fördelar med att hålla på den förlorande parten. Kan
ske hade det folkliga motståndet ökat om krigslyckan vänt?

I det finska kriget 1808 spreds upprorsfacklan bland allmogen när ryk
ten om ryska nederlag nådde ut i bygderna. Allt större skaror av beväpnade 
bönder vågade sig därefter fram för att angripa ryssarna.9 En förlust i slaget 
vid Lund eller en svagare svensk insats i det Skånska kriget skulle kanske ha 
skapat en liknande situation.

177



Slättbygdens befolkning ställde sig i stort sett vid sidan av striderna un
der Skånska kriget. Under Horns fälttåg drygt trettio år tidigare, hade de 
gång på gång lidit förödande nederlag mot svenskarna. Det hade funnits 
alla skäl i världen för efterföljande generation att hämnas sina föräldrars 
prövningar. Men detta förblev enstaka händelser på slättbygden. Möjligen 
kan man ana att det inte i första hand var svenskarna som skuldbelades för 
de tidigare blodbaden. För det första kan man anföra att krigstillstånd som 
sådant inte var den stora anomali på samma sätt som vi tänker idag. Allmo
gen kunde både göra uppror och slåss hårt, men att kommenderas ut till kri
gets grottekvarn av godsherrar som sedan själva höll sig undan, fördjupade 
sannolikt en negativ syn på den sociala hierarkin.

Den danska adeln hade en mycket stark ställning i Skånes jordbruksbyg
der och i exempelvis Färs härad kontrollerade de tre fjärdedelar av alla går
dar.10 Exemplet från bataljen vid Borst 1644, just i Färs härad, visar hur lätt
vindigt överheten tog på det etiska i att sända oövade bönder in i döden (se 
sid. 71). Kanske kan man tänka sig att det uppstod en situation som psyko
logiskt liknande det myteri som utbröt i franska armén 1917? Skulden för 
det meningslösa slaktandet lades inte på den tyske fienden - de gjorde ju 
bara vad de måste. Det var istället den till synes hjärtlösa franska krigsled
ningen som blev målet för soldaternas raseri och frustration.

Bönderna på slätten hade större anledning att avvakta krigets utgång. Ur 
flera aspekter fick de sydskånska frälsebönderna det egentligen bättre under 
den svenska adeln, de slapp arbetstvånget, hoveriet.

Freden följdes i Orkelljungabygden av mera kris, missväxter och nya in
kvarteringar. Men det är ett annat landskap som möter oss efter kriget. Går
darna fanns förvisso kvar eller återuppbyggdes, men snapphaneriet var bor
ta. Visserligen genomfördes en «klokare» försvenskning «uppifrån» men 
även «underifrån» skedde förändringar, i form av en omställning till andra 
näringar, åkerbruk kombinerat med hantverk, vilket innebar att nya nätverk 
byggdes.

När Danmark förlorat kriget befann sig minst 500 avdankade friskyttar 
i Köpenhamn. Att återvända hem var förenat med livsfara. En ringa del av 
dem valde att gå in i den reguljära armén. De övriga sökte «asyl» i Dan
mark. Men här tycks mottagandet ha varit ljummet.11 När kriget var slut 
skrev amptsmannen i Helsingör, Hans Rostgaard «... allerunderdanigste, at 
Eders Kongi: Maytt wille allernaadigte behagge, at | friskyttarna] mötte for- 
deelles udj ampternne, oc brefue till amptmendene gifue, at de forhielper 
dennom till gaarde oc huusse, saa oc till tieniste hoess bønderrne, Tuilless 
icke der for er mange som bebøfuer tienste folck, Herpaa Cronborg ampt er 
saa mange at ber tier icke at werre mehr.»

Enligt Knud Fabricius undersökningar hamnade en stor del av dem i fat
tigdom.12 Danska kronan behandlade sina friskyttar ungefär som fransmän
nen behandlade de nordafrikaner som stött kolonialarmén under Algeriets 
självständighetskamp.
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Och så kunde både friskytten och snapphanen ha gått till historien. Men det 
gjorde han inte. I ständigt ny skepnad dyker han upp igen, i äventyrsberät
telser, TV-serier och som symbol för en bygd och någon form av förespeglad 
mentalitet. Det gemensamma draget är att det skapas berättelser med givna 
roller av onda och goda. Själva ordet «snapphane» har fått en ny, positiv, 
laddning som visat sig användbar inom marknadsföringen i turistbranschen. 
Historien har omvandlats till något lagom småputtrigt - Loshultskuppen - 
lätt kittlande - en och annan ek som man hängt snapphanar i - och rättmä
tig indignation - ödeläggelsen av Örkened socken. Det förekommer inga 
våldtäkter, rån eller avskurna näsor1 i de snapphanerundturer som erbjuds.

I dagens lokalpatriotiska berättelse har fokus lagts på de svettska över
greppen något som dels bortser från tidens brutala praxis (ingen ursäkt i 
och för sig), dels från motsvarande grad av grymheter från dansk och skånsk 
sida. man har heller inte ägnat uppmärksamhet åt att personer från de nord
skånska skogsbygderna ingick i Lybeckers regemente till häst och att de del
tog i slaget vid Landskrona 1677 och belägringen av Kristianstad 1678 på 
svensk sida (jfr sid. 81f). Dessutom bör de ha deltagit i jakten på friskyttar 
under krigets slutskede. Man har helt enkelt valt bort det som talar emot det 
egna lidandets historia. Sådana selektiva urval ur historien utgör ett grund
element i skapandet av identitet.2

Om nu försvenskningen skulle vara ett sådant stort problem varför finns 
det inte någon «Skånska Republikanska Armén»? Vad är det som gör Skå
ne av idag till en lugn landsända, medan andra regioner i världen med lik
nande historia fortfarande lever under hotet om våld från separatister?

Sanningen att säga så fungerar inte berättelsen om snapphanarna i ett så
dant sammanhang. Som Dick Harrison skrivit förordet i Kim Hazelius bok 
«De kallades snapphanar»: «Snapphanarna var inte skånska patrioter eller 
danska nationalister av det enkla skälet att skånsk patriotism eller dansk na
tionalism ännu inte var uppfunna».3

Många skåningar kunde under 1600-talets krig ha materiellt grundade 
orsaker att vilja tillhöra Danmark. Kanske gällde det i synnerhet invånarna 
i skogsbygden vars ekonomi i stora drag byggt på handel med de danska stä
derna. Dessa intressen behöver inte kläs i några nationella eller patriotiska 
ord.

Det förtjänar att understrykas - i polemik mot Robin Hood-romantiken 
- att både friskyttar och snapphanar var «födda förlorare». De rymdes helt 
enkelt inte i samhället. De förstnämnda stod i en förlorande armés sold, vil
ken på sin höjd tog ett förstrött intresse i dem när segern uppenbarligen gått 
dem ur händerna. De sistnämnda rymdes inte inom den socialdiscipline- 
ringsprocess som den framväxande forvaltningsstaten utgjorde, vare sig den 
var svensk eller dansk.

Den snabbt borttynande gerillan och avsaknaden av senare motstånds
rörelser kan tolkas som att försvenskningen till stora delar i själva verket var
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skåningarnas eget val.4 Det finns få historiska exempel på att regioner som 
motsatt sig ockupation har kunnat behållas utan befolkningens godkännan
de sett i ett längre tidsperspektiv. Det är inte alltid som inkorporering inne
bär ett sämre val.

Någon strävan att skapa ett självständigt Skåne tycks heller inte ha före
kommit någon gång under historien. Det är en uppfinning av dagens politis
ka populister, som dessutom måste krydda idén med fri sprit, främlingsfient
lighet och «löften» om egna kärnvapen.

Både det stora och det lilla Skånska kriget är en berättelse om vad vi idag 
kan se som en serie missgrepp från alla sidor. (Om det finns någon «huvud
skurk» i berättelsen, torde det väl vara den danska ledningen som gav order 
om systematisk skovling.)

För den svenska krigsledningen var det skånska motståndet en form av 
statsrättsvidrigt uppror. Detta präglade länge bilden av friskyttarna vilka 
framställdes närmast som demoner. Som en reaktion mot denna ensidiga 
bild skapades en lika enkelspårig heroisering. Så, varför har snapphanarna 
inom hembygdsrörelsen gjorts till hjältar av närmast mytiska proportio
ner? När skapades «Snapphanen med stort S» - och hur blev han skå
ning?

En mager och stenig Arabia
Bilden av norra Skåne skapades under 1700- och 1800-talet. Det blev nu till 
ett «marginalområde», en «periferi». En sådan kategorisering skulle kunna 
betraktas som en form av symboliskt våld i syfte att upprätthålla dominan
sen över ett nyligen införlivat territorium. Men det vore sannolikt en förenk
ling. Skåningarna har aldrig definierats i termer av underordning. Tvärt om 
skulle man väl kunna säga att skåningarna bitvis varit framträdande i många 
aspekter av svenskt ekonomiskt, kulturellt och politiskt liv.

Bilden av norra Skåne har skapats i ett växelspel mellan en yttre, ekono
misk kategorisering och en inre självbild, där snapphanemyten fungerat som 
ett verktyg.5

Hur den här bilden skapades kan visas genom att jämföra två beskriv
ningar från 1700-talet, Linnés «Skånska resa» 1749, och Carl August Eh- 
rensvärds (ofullbordade) «Fem dagars resa i Skåne...» 1795.

Båda beskrivningarna av norra Skåne är kortfattade och har gjorts med 
olika syften. Linné var, i egenskap av vetenskapsman, utskickad av riksda
gen att inventera landskapets ekonomiska potential. Ehrensvärd, «grefve, 
krigare, konstfilosof och tecknare» kanske mest känd som flottans förnyare, 
företog en slags förkovrings- och nöjesresa, även om han också hade ett syf
te att göra jordbruket mera vetenskapligt.6

Där Linnés beskrivningar är nyttoinriktade och sakliga är Ehrensvärds 
tydligt subjektiva och följer uppenbarligen hans humörsvängningar. Båda
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texterna är ett slags ögonblicksbilder från norra Skåne vid mitten respekti
ve slutet av 1700-talet. De illustrerar också tydligt en skillnad i förståelse, 
där Linnés blev den dominerande.

Ehrensvärds beskrivning är den kortare av de två, men röjer kanske en 
större sammanhangsförståelse:

Våra förra konungars krig [...] förstörde folknummern, att endast
Qvinnor och Barn lämnades åt landsskjöttselen, hvarigenom styrkan
förminskades, ingen omväxling af jord skedde så att åker förblef åker
och äng död äng.1

Efter några inledande komplimanger kring folkets glada sinnelag, lediga och 
fria ynglingar samt täcka flickor framgår att det fanns omfattande ljunghe
dar, att skogarna inte var grovvuxna - vilket återspeglas i byggnadsskicket
- och att det fanns mark som var odelad och obrukad, trots en befolknings
ökning under 1700-talet.8

Ehrensvärd gör iakttagelsen att «I almänheten föder Bönderne sig af 
Trädarbeten. De äro således Handtvärkare och hoss dem hvilar jorden tills 
skogen är all».9 Det vill säga att bruket av jorden framställs som en bisyss
la. Detta föranleder Ehrensvärd till en utläggning kring hantverkets förmå
ga att uppodla förståndet i motsats till den mera bortskämda och tröge syd- 
skånske bonden (!).

Dock retade sig Ehrensvärd på grannlåten i klädedräkten: mässingsknap
par och bondgummor i purpur. Han betraktade detta som en efterapning av 
hur herrskapsfolk klädde sig, uppenbarligen ett brott mot den sociala hie
rarkin: «Bönderna tro sig fullborda en skylldighet när de uppdraga sprätt- 
hökars fordna dräkter, Engelska och Franska till klipningar...».10 I egen
skap av adelsman finner han detta - i synnerhet i kombination med träskor
- «outsägeligt löjlig». Hans förutfattade meningar i egenskap av aristokrat 
hindrade honom från att göra reflektionen att det är ganska intressant att 
folk i Örkelljungatrakten gick klädda i «förra årets Parismode», det vill 
säga att man lagt sig till med köpstadsvanor."

De sparsmakade upplysningarna i «Fem dagars resa» ger vid handen att 
man under senare delen av 1700-talet baserade ekonomin på hantverk vars 
produkter bör ha avsatts i städerna. Kontakterna har omsatts i en sedvana 
med en urbant influerad klädsstil vilken då är att betrakta som ett slags 
«livsstilstecken». Denna tycks särprägla Norra Åsbo. Ehrensvärds missnöje 
med Göingarnas klädedräkt rör snarare färgval än snitt.

Om nu Carl August Ehrensvärd reste för sitt nöjes - eller förargelses - 
skull var det motsatta fallet med Linné. Hans resor ingick i ett statsdirigerat 
nyttoprogram som syftade till att bygga upp landet på egna resurser.12 Linné 
gjorde en vetenskaplig undersökning av landets förutsättningar och tillgång
ar på uppdrag åt riksens ständer. Även om både bergsbruk och manufakturer
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var av intresse var det i synnerhet jordbruket som vördades och som, fram 
till 1770-talet, behandlades av vetenskapsakademin.13

Bortsett från några dagars vistelse på Lärkesholm, har Linné inte myck
et att berätta om Norra Åsbo, mer än att landskapet blev allt mer backigt 
och att backarna var klädda med ljung «samt utmärglade åkrar».'4 Av hant
verk nämns bara vagntillverkning vid Lärkesholm och att de skånska trä
tofflorna gjordes i Norra Åsbo och Göinge härader.15

Det är troligt att de båda reseskildringarna avspeglar en faktisk skillnad, 
det är närmare 50 år mellan dem. Skånska krigets effekter låg närmare i ti
den vid Linnés besök. Ehrensvärd tecknar bilden av hantverkare och bönder 
som skapat nya nätverk, synligt i det pråliga klädval som uppenbarligen re
tade honom. I motsats till Ehrensvärd, som trots klädedräkten är positiv, 
nämner Linné bristerna före tillgångarna.16 Norra Åsbo föreföll Linné att ha 
mindre att erbjuda i termer av nationella resurser. Åtminstone om man hade 
åkerbruk som tolkningsmall.

Linné var nyttoinriktad och präglad av ett merkantilt tänkande. För ho
nom utgjorde spannmålsproduktion referensramen vilket sannolikt medför
de att han missade de andra ekonomiska strukturer som fanns i området. 
Nordvästra Skåne var för honom«... en mager och stenig Arabia».'1

Vårt behov av identitet
Det är naturligtvis en förenkling att säga att Linnés «Skånska resa» i sig 
själv slutgiltigt skapade bilden av norra Skåne. Den stod för övrigt heller 
inte oemotsagd i sin samtid. 1 det här sammanhanget får Linné stå som sym
bol för upplysningstidens strävan att klassificera och kategorisera. Beto
ningen av «avsaknad» - i det här fallet av åkermark - i stället för att formu
lera «tillgångarna», blev en fråga om synliggörande respektive osynliggö
rande. Ur de värderingar som gällde var området mindre intressant. På så 
sätt hänfördes norra Skåne till marginalen. Dessutom gjordes Göinge och 
Åsbo lika i processen, som ett och samma ekonomiska marginalområde. 
Det är alltså inte förrän på senare tid som skillnaderna i historia och förhis
toria tydliggjorts.

Som diskuterades ovan (sid. 67f) fanns det före Skånska kriget förutsätt
ningar för regionala identiteter förankrade i för sörj n ings strategier och den 
relativa självständigheten i förhållande till kungamakten. Skånes försvensk
ning borde egentligen ha kunnat stärka en regional identitet i skogsbygden 
tvärs över den forna gränsen. Så blev inte fallet. Snarare förstärktes gränsens 
betydelse som identitetsskapare efter det att den upphört att gälla.18 Man 
kommer (fortfarande) från den ena sidan eller den andra.

När försörjningen kom på fötter igen efter kriget (krigen) togs några trå
dar upp igen i form av en småskalig produktion för avsättning i städerna.16 
Järn ingick inte längre i denna ekonomi och nätverken förändrades. Den
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nordvästskånska identiteten skapades - eller omformulerades - i 1700-, 1800- 
och 1900-talets möten med slättbygden och, så småningom, industrialisering
en. Det var i egenskap av «resekörare» av timmer och förädlade produkter20 
man mötte «de andra». Transport och försäljning gjordes över hela Skåne. 
Man vistades då på «bortaplan». De nordvästskånska småbrukarna befann 
sig i 1800-talets möten med slättbygden i en form av självdefinierad, om inte 
underläge så i alla fall «annorlundahet».

Formandet av en regional självbild skedde parallellt med att den natio
nella svenska identiteten konstruerades och båda utgör i lika hög grad en 
1800-talsuppfinning.21 För att skapa gemenskaper behövs det «historiska 
minnen».22 Konstruktionen av det «svenska» innebar också skapandet av en 
slags inordning av olika regionala identiteter.

1800-talet innebar alltså en formulering både av «det svenska» och «det 
skånska». Det var egentligen först efter försvenskningen som Norra Åsbo 
(och Göinge) kan sägas ha pålagts en skånsk identitet. Tidigare var identite- 
terna av historiska orsaker lokala. Dock blev denna «skånska» identitet for
mulerad utifrån slättbygden och jordbruket - tänk Edvard Persson, pilealléer 
och gäss - vilket ytterligare kom att förstärka norra Skåne som ett slags mar
ginalområde. Det har rört sig om en dubbel underordning. Området katego
riseredes som periferi, både i relation till framställningen av «Sverige» och av 
«Skåne» under 1800- och 1900-talet. Nordvästra Skåne ansågs kanske inte 
bidra till det moderna välfärdsbygget. Med undantag för bruksorterna Klip
pan och Perstorp har industrin varit av mindre skala och skogbygden norr 
om Rönne ås dalgångar är fortfarande inte lämpad för så kallat effektivt (läs 
industriellt) jordbruk. Under perioder har arbetslösheten också varit hög.

Det var marginaliseringen av Nordskåne, Norra Åsbo, Västra och Östra 
Göinge, i kombination med nationalromantik och den begynnande hem
bygdsrörelsen som medverkade till att skapa myten om snapphanen med 
stort S.23 Som ett slags diffus frihetshjälte enligt 1800-talets ideal var han an
vändbar som identitetsskapare åt Nordskånes «underdogs» - även om han 
ganska snabbt tycks ha monopoliserats av Göinge. Myten kunde bli fram
gångsrik genom att den var möjlig att koppla samman med personliga erfa
renheter.24 Resekörarna var illa sedda på slätten och slagsmål vanliga.

Möjligen kan dagens regionala identitet betraktas som ett sätt att mot
sätta sig den inskrivna ordningen - vad kan då vara bättre lämpat än den 
skapade bilden av en tragisk hjälte i kamp mot övermakten? Snapphanen 
kan plockas fram när elförsörjningen i skogsbygden havererar eller när de 
statliga infrastruktursatsningarna går till Öresundsregionen. Snapphanen är 
en lokal myt som utmanar den framgångsrika berättelsen om «Sverige».25 
Rent krasst är emellertid friskytten/snapphanen en parentes i norra Skånes 
historia (1644-1679), andra verksamheter har haft mycket längre varaktig
het, som exempelvis järnframställning eller korgflätning. Dessa har dock än 
så länge satt förhållandevis få avtryck i historieböckerna.26
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Valet av snapphanen som regional symbol understryker också att såväl 
historieämnet som arkeologin under lång tid ägnade sig åt att framställa 
överhetens historia. I Norra Åsbo var inte överheten inte direkt närvaran
de, det finns inga förhistoriska eller historiska monument, därför fanns det 
heller ingen «historia».27 Bearbetningen av de arkeologiska undersökningar
na i samband med ombyggnaden av väg E4 genom Norra Åsbo har dock vi
sat på en fascinerande och komplex historia där det ännu återstår mycket 
att utforska.28

Vi behöver förvisso alla en identitet. Identiteter skapas av urval ur en his
toria, men berättelsen om snapphanarna tycks ha slagit över i en form av 
självmotsägande «kulturnationalism».29 Hembygdsmyten om att man gick 
man ur huse och försvarade sin gård och sitt lokalsamhälle mot «maktens» 
intrång förutsätter egentligen att dessa lokalsamhällen skulle ha varit isole
rade enheter eller stått emot alla influenser utifrån. Det har de naturligtvis 
inte gjort. Ekonomiskt var människorna i skogsbygden integrerade i vida 
nätverk. Järnet, stålet, kolet, tjäran, virket, boskapen och salpetern var till 
för en vidare marknad. Kontakter, pengar och influenser har flutit in. Som 
Stefan Persson visat hade man sedan lång tid en vana av att agera med - och 
mot - överheten i syfte att tillvarata sina intressen. De naturtopografiska 
förutsättningarna skapade näringsstrategier som utgjorde alternativ till 
åkerbruket och skapade ett ganska innovativt och öppet samhället.30

Möjligen har myterna kring snapphanarna - demonisering såväl som he
roisering - motverkat sig själva och inneburit att historikerna undvikit frå
gan. Det finns sannerligen ingen brist på (skriftligt) källmaterial. Utan att på 
något sätt ta ifrån nordskåningarna «berättelsen om snapphanen» är det 
klart att det behövs åtskilligt mer tvärvetenskaplig forskning om detta syn
nerligen intressanta område. Att så mycket av dagens berättelse bygger på 
myter och återupprepning visar att det finns ett komplicerat och så kallat 
underkommunicerat avsnitt av historien. Nog förtjänar vår gemensamma 
danska och svenska historia bättre än så.
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Bilaga 1
Mantalsskrivningen av de hemman i Örkelljungabygden som ingår i texten. 
Källor: Decimantboken 1651, Jordrannsakningsboken 1660 och 1662, Jor- 
debok 1662, Malmöhus läns mantalslängder 1663, Militieräkningar 1661, 
Jordebok 1664, Jordrevningen 1671, Allmogens trohetsförsäkran 1677, 
Örkelljunga och Rya socknen.

FAGERHULT
SOCKEN 1651 1661-1662 1664 1671 1677

Bjärabygget 1 1 1 0,50

Björnholm 1 1 1 0,88

Bärnalt 1 1 1 0,67

Fagerhult 1 1 0,63 0

Fagerhult 1 1

Fedingshult 1 1 1/3 for- 0,33 0

!4 for- armat 0,17

armat 1660

Healt 1 1 1 0,75 0

Järingsholm 1 1 1 0,50

Karsatorp 1/3 forarmat 1 0,50

1 0,5

Killhult 1 1 1 0,75

Koneholm 1 1 0,50

Onsena 1 1 1 0,63
Vi forarmat

Porkenahult 1 1 1 1,00

Sandsjöholm 1 1 0,75

Skinningeholm 1 1 1 0,50

Smedhult 1 0,75 0,75 0,88

Jännabolm 0,25

Smedhult 1 1 1 1,25

Jännaholm 0,50

Hönsetorp

Sällerås 1 1 1 0,50
0,50

Sönderössjö 1 0,75 0,75

Trulsabygget 0,25 0,25 0,67

Sönderössjö 1 0,75 0,75

Beringetorp 0,25 0,17

Tranetorp 1 1/3 forarmat 0,5 0,38

Trottatorp 1 1 0,33
0,25

Örnalt 1 1 1 0,67 0

Vi forarmat
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ÖRKELLJUNGA
SOCKEN 1651 1661-1662 1664 1671 1677
Attarp 1 1 0,25 0,13

1 0,75 0,00
Bjärabygget 1 1 0,50 0,06
Björnamossa 1 0,50 0,5 0,17 0,13

% forarmet 0,13 0,00
Boalt 1 1 0,25 0,00

0,25 0,00
0,25

Boalt 1 1 0,25
Bosjöholm 1 1 0,50 0,13
Drakabygget 1 1 0,50 0,25 0,06

0,13
0,13
0,13

Ekholm 1 1 0,67 0,06
Ekholm 1 1

'A forarmat
0,75 0,06

Fasalt 1 0,33 0,17 0,06
0,13

to forarmet 0,13
Flinka (Östra) 1 1 0,88
Flinka (Västra) 1 1 0,38 0,25

0,38 0,25
0,38 (inkl Sjö

bygget & 
Smörmyr)

Florshult
Mellangård

1 1 1 0,50 0,13

Florshult 1 1 1 0,63 0,13
Florshult Västergård 0,5 0,50

łA forarmet
0,5 0,33 0,06

Grytåsa 1 1 1,17 0,25
Harbäckshult 1 0,50 0,13
(Brödneknuds)
Smedstorp 0,33 0,06
Harbäckshult 1 0,50 0,00
Västergård
Nils Nilssons bygge 0,33 0,13
Det andra bygget 0,33 0,06
Harbäckshult 0 0,33 0,13
Gudebygget
Mörkabult 0,33
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Harbäckshult 1 1 1,38 0,25

Norregård
??? 0,50
Stivelsmosse 1 0,50

0,50 0,33
Höjaholm 1 1 1 0,75 0,19

Hjälla 1 1 0,33
0,33

Järnbläst 1 1 0,25 0,13
0,67

Krångelbygget 1 1 1 0,63 0,19

Lemmeshult 1 1 1 0,63 0,06

Lilla Bjälkabygget 1 1 1 0,38 0,13
0,38 0,00

Långalt 1 1 0,25

Lärka (skadat) 2,6 5,00 0,00

Järet 0,25

Månstorp 0,25 0,06

Sjöhult 0,25 0,33

Kjellstorp 0,25 0,06

Backabygget 0,25 0,13

Ryet 0,25 0,19

Kirstens hall 0,13 0,06

Lönsjöholm 1 1 1 0,25 0,25
0,25
0,25

Mattarp 1 1 0,67 0,13
Mattarps bygge 0,5 0,25 0,06

Sjöbygget 0,25 0,25 (Flinka)

Sjöholm 0,5 0,50 0,5 0,17 0,06

Skogen 0,5 0,50 0,5 0,25 0,06
0,38

Smörmyren 0,5 0,25 0,38 (Flinka)

Sonnarp 1 1 0,50
0,50
0,38 0,06

Stora Bjälkabygget 1 1 1 0,63 0,38

Svinstorp 0,5 0,50 0,75 39090,00
Tockarp Östergård 1 1 1,67 0,19

Tockarp 1 1 1,13 0,25

Turabygget 0,5 0,50 0,50 0,06

Vemmentorp 1 1 0,75 0,13

Västra Ringarp 1 1 2,38 0,06
0,25

Västra Spång 1 1 1,33 0,13
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Åsljunga Västergård 1 1 1
Åsljunga Södergård 0,25

0,25
0,25

Åsljunga Östergård 1 1 0,38
0,38

Åsljunga 1 1 0,33
Mellangård 0,33
Örkelljunga 0,67 1 0,50 0,00

0,00
Kyrkolycke 0,33 0,33 0,06
Klockaregården Va

Östra Ringarp 1 1 2,33 0,38
Östra Spång 1 1 1,13 0,13
RYA

SOCKEN 1651 1661-1662 1664 1671 1677
Eket 1 0,75 0,50
Esborrarp 1 0,75 0,25
Ingeborrarp 1 0,38 0,00
Ingeborrarp 0,50 0,06
Ljungaskog 1 1/3 öde 1,63 0,25

1660
Ljungaskog 1 0,50 0,13
Värön 0,25
Kärret 0,17
Ljungaskog 0,25 0,00
Canike 0,17

0,17 0,13
0,38 0,25

Persköp 1,00 0,25
Rya Västergård 1 0,38

0,50 0,13
Rya Östergård 1 0,71 0,13
Klockaregården 0,17 0,08
Sjunkamossa 1 Vi öde 0,50 0,19

1658-62 0,38
Sånnestorp 1 1,5 1,00 0,25
Troedstorp 0,50
Västrarp 1 0,63 0,38

0,63
Åkarp 1 2,17 0,50
Åkarp 1

(Prästens annex)
1,00 0,75 0,13

Årröd 1 0,67 1,50 0,50
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Bilaga 2
Jordnatur hos de hemman i Örkelljungabygden som ingår i texten. Källor: 
Helsingborgs län Räkenskaper 1582-1583, Decimantboken 1651, Jord- 
rannsakningsboken 1660 och 1662, Malmöhus läns mantalslängder 1663, 
Militieräkningar 1661, Jordebok 1664, Jordrevningen 1671.

FAGERHULT
SOCKEN 1584 1651 1661-1662 1671

Bjärabygget Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Björnholm Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Bärnalt Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Fagerhult Kronolänet Kronohemman Kronohemman Gästgiveri

Fagerhult Kronohemman Kronohemman, 

öde 1660

Fedingshult Kronolänet Kronohemman Kronohemman, Kronohemman,

förpantat förpantat

Healt Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Höjalt Frälse (C. 
Ulfeldt)

Järingsholm Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Karsatorp Kronohemman Kronohemman

Killhult Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Koneholm Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Onsena Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Porkenahult Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Sandhult Skattehemman

Sandsjöholm Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Skinningeholm Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Smedhult Skattehemman Skattehemman Skattehemman Kronohemman

]ännaholm Skattehemman Skattehemman

Smedhult Skattehemman Skattehemman Skattehemman Skattehemman

Sällerås Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Sönderössjö Skattehemman Skattehemman Skattehemman Skattehemman

Trulsabygget Skattehemman Skattehemman

Sönderössjö Skattehemman Skattehemman Kronohemman Skattehemman

Beringetorp Skattehemman

Tranetorp Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Trottatorp Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Örnalt Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman
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ÖRKELLJUNGA

SOCKEN 1584 1651 1661-1662 1671

Attarp Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Bjärabygget Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Björnamossa Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Boalt Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Boalt Kronolänet Kronohemman Kronohemman

Bosjöholm Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Drakabygget Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Ekholm Skattehemman Skattehemman Skattehemman Skattehemman

Ekholm Kronohemman Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Fasalt Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Flinka (Östra) Kronohemman Kronohemman Kronohemman

(Herrevad)

Kronohemman

Flinka (Västra) Kronohemman Kronohemman Kronohemman

(Herrevad)

Kronohemman

Florshult
Mellangård

Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Florshult Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Florshult
Västergård

Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Grytåsa Frälse (N. 
Krabbe)

Frälse

Harbäckshult Frälse (N. Frälse (N. Frälse

(Brödeknuds) Krabbe) Krabbe)

Harbäckshult Frälse (N. Frälse (N.

Västergården Krabbe) Krabbe)

Harbäckshult Frälse (Eilert Frälse

Gudebygget Hög) Öde

Harbäckshult Frälse (Eilert Frälse (Tue Frälse

Norregård Hög) Hög)
??? Frälse

(Elisabeth

(Gyllenst)

Stivelsmosse Frälse Frälse (Tue
Hög)

Frälse

Mörkabult Frälse Frälse
(Elisabeth
(Gyllenst)

Höjaholm Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Jälla Kronohemman/ Kronohemman Kronohemman, Kronohemman,

Frälse? Förpantat Förpantat

Järnbläst Kronohemman Kronohemman Kronohemman,
Förpantat

Förpantat
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Krångelbygget Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman
Lemmeshult Skattehemman Skattehemman Kronohemman Skattehemman

inom

Kronolänet
Lilla Bjälka- 
bygget

Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Långalt Kronolänet Kronohemman Kronohemman
Lärka Frälse Frälse (E. Biide) Frälse Frälse
Lönsjöholm Kronohemman Kronohemman Kronohemman
Mattarp Kronohemman Kronohemman Kronohemman,

Förpantat
Förpantat

Mattarps bygge Kronohemman
Sjöbygget Kronohemman Kronohemman

(Herrevad) (Herrevad)
Sjöhultet Kronohemman Kronohemman Kronohemman
Skogen Kronohemman Kronohemman 

(m Sjöholm)
Kronohemman

Smörmyren Kronohemman Kronohemman Kronohemman
(Herrevad) (Herrevad)

Sonnarp Kronohemman Kronohemman Kronohemman

(Herrevad) (Herrevad)
Stora Bjälka- 
bygget

Kronolänet Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Svinstorp Kronohemman Kronohemman Kronohemman
(Herrevad) (Herrevad)

Tockarp Kronohemman Frälse (K. Frälse (K. Frälse
Östergården Ulfeldt) Ulfeldt)
Tockarp Frälse (N. Frälse (N. Frälse

Krabbe) Krabbe)
Turabygget Kronohemman Kronohemman Kronohemman
Vemmentorp Kronohemman Kronohemman Kronohemman, Kronohemman,

förpantat Förpantat
Västra Ringarp Skattehemman Skattehemman Skattehemman, Skattehemman,

Förpantat Förpantat
Västra Spång Skattehemman Skattehemman Skattehemman,

Förpantat
Skattehemman

Åsljunga

Västergården
Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Åsljunga Kronohemman Kronohemman Kronohemman, Kronohemman
Södergården Förpantat
Åsljunga Skattehemman
Östergården Gästgiveri
Åsljunga Kronohemman Kronohemman, Kronohemman
Mellangärden förpantat
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Örkelljunga Kronohemman Kronohemman

Kyrkolycke Kronohemman Kronohemman Kronohemman

Klockaregården Kronohemman Kyrkan

Östra Ringarp Skattehemman Kronohemman Skattehemman,
Förpantat

Skattehemman

Östra Spång Kronolänet Skattehemman Skattehemman,
Förpantat

Skattehemman

RYA
SOCKEN 1584 1651 1661-1662 1671

Eket Kronohemman Kronohemman

Esborrarp Kronohemman Kronohemman Herrevad Herrevad

Ingeborrarp Frälse Frälse (H. 
Gyllenstierne)

Frälse

Ingeborrarp Kronohemman Frälse

Ljungaskog Skattehemman Skattehemman Skattehemman Skattehemman

Ljungaskog Kronohemman Kronohemman Frälse

Ljungaskog
Canike

Kyrkan Kyrkan Skattehemman Kyrkan

Persköp Kronolänet? Kronohemman Pantegodz

Rya Västergård Kronohemman Kronohemman
Rya Östergård Frälse (N. 

Krabbe)

Frälse

Sjunkamossa Skattehemman Skattehemman Skattehemman Skattehemman

Sånnestorp Skattehemman Skattehemman Skattehemman Skattehemman

Troedstorp Herrevad Herrevad

Västrarp Kronohemman Kronohemman Frälse

Åkarp Skattehemman Skattehemman Skattehemman Skattehemman
Åkarp Kronohemman Kronohemman Kronohemman
Årröd Skattehemman Skattehemman Skattehemman Skattehemman
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Bilaga 3
Mantalslängden 1663 för de hemman i Örkelljungabygden som ingår i tex
ten. Källa: Malmöhus läns mantalslängder 1663.

FAGERHULT
SOCKEN
Bjärabygget Per Svenningsson &c hustru

Modern Karna Jönsdotter förarmad
Helje Nilsson & hustru

Björnholm Joen Torkillsson & hustru
Kieli Torkillsson & hustru
Änkan efter Torkill
Truidt Torkillsson & hustru
Åke Torkillsson & ?

Nils Torkillsson
Gårdman Ingal Jepsson & hustru utfattig

Bärnalt Nils Åkesson & hustru
... Jönsson & hustru
Nils Tykesson
Modern Ingri utfattig & förarmad
Drängen Per Andersson
Gårdman Jonn Jönsson & hustru vanför

Fagerhult Suine Åkesson

modern Ragnill utfattig
Pigan Boel Åkesdotter utfattig
Gårdkvinna Christin ? tigger
Drängen Gudmund
Pigorna Boell & förarmade
Anders Nilsson & hustru
Per Jönsson & hustru
modern Elna fattig
Pigan ...

Fedingshult Abraham Månsson & hustru utfattig
Nils Tuvesson & hustru utfattig
Gårdman Eskil blind

Healt Simon ( Sjunne) Jönsson, hustru & piga -

Per Jönsson & hustru
Järingsholm Peder Andersson & hustru hustrun vanför

Ingemann Davidzson?
Karsatorp Enkan Tyra (Nillsson) & dotter

Tufwe Nilsson & hustru
Killhult Sven Jönsson, hustru & dotter

Olof Olsson & hustru
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Tyke Persson & hustru
Änkan Christina & son
Gårdskvinna ... blind

Gårdskvinna Johanna
Koneholm Per Kjellsson, hustru & dotter

Olof Kjellsson & hustru
Per Persson & hustru

Onsena Oluf Pedersson & hustru
Åke Svensson & hustru
Bengt & hustru
Gårdskvinnan ... tigger

... Eskilsson tigger

Porkenahult Eskil Bengtsson, hustru, son & dotter
Gunne Gunnarsson, hustru & son
Modern Gertrud utfattig
Gårdman Nils Nilsson & hustru utfattig

Pigan T...
Sandsjöholm Per Nilsson & hustru förarmad

Pigan T...
Håkan Jönsson & hustru
Gårdskvinnan Christin tigger

Skinningeholm Ingeman Andersson & hustru
Bengt Åkesson & hustru utfattig

Smedhult Ingall Pedersson & hustru
Håkan Persson
Bodel Håkansson & ?
Olof Kjellsson &C hustru
Gårdman Sven Svenson vanför

... Olof Mårtensson

Jännaholm ... Nilsson (1664)

Smedhult Nills Tufwesson, hustru & ?
Oluf Tufwesson & hustru
Bengt Hansson & hustru
Gudmund |önsson, hustru &C son
Gunnar Madtsson & hustru utfattig

Per Mårtensson
Systern Pernilla utfattig

Pigan Boel Kjellsdotter
Gårdman Hellje förarmad
Gårdman Åge ... utfattig

Hönsetorp Per Hansson (1664)

Sällerås Hans Persson, hustru dräng & piga
löns Persson, hustru, dräng & piga

1 Sönderössjö Harald Haraldsson & hustru vanför ?
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Drängen Tuve Bengtsson
Jöns Trulsson
... Svensson
Lars Ågesson & hustru vanför ?
Håkan Jönsson & hustru

(Trulsabygget?) Christen Truls & hustru
Per Nilsson & hustru
Peder Trulsson & hustru
Per Persson & hustru
Fadern Per Biörnsson utfattig

Sönderössjö Anders Svensson & hustru
Pigan B... vanför
Åge? Hansson &C hustru

Bengt Nilsson &c hustru
Gårdman Jonn Jeppsson & hustru
Gårdman Per Bengtsson & hustru

Tranetorp Per Jönsson & hustru utfattig
Gårdman Anders Jönsson & hustru utfattig & förarmad
Modern Christin utfattig

Trottatorp Eskil Påhlsson utfattig
Örnalt Per Månsson (?) & hustru

Gårdman Håkan Nilsson & hustru utfattig
ÖRKELLJUNGA

SOCKEN
Attarp Per Månsson & hustru

Jeppa Nilsson & hustru utfattig
Bjärabygget Oluf Jönsson -

Björnamossa Åke Svensson & hustru

Axel Svensson & hustru
Pigan Elsas son Axel förarmad

Boalt Sven Svensson & hustru
Dräng Baptiste
Gårdman Jöns & hustru förarmad
Sven Johansson, hustru & son
Axel Svensson , hustru & dotter

Boalt Bengt Johansson &c hustru
Nils Johansson & hustru
Christopher Nilsson förarmad
Christopher Nilssons son &c dotter förarmad & vanför
Dräng Nils Mattsson
Dräng fadern Madtz Nilsson &c modern förarmad
2 pigor: Nilss Matssons systrar en vanför
Sven Månsson
... Tue Persson & hustru förarmad

222



Bosjöholm Jöns Persson, hustru, son &c dotter
Nils Jönsson & hustru
Åke Persson & hustru
Nils Jonsson & hustru

Drakabygget Peder Jönsson, hustru, son & dotter
Jöns Olsson & hustru
Per Månsson, hustru & dotter
Smeden Paul Truedsson & hustru
Gårdfolk: Elsa tigger
Jeppa Persson & hustru
Modern Anna utfattig
Gårdman Trued & hustru utfattig

Ekholm Kjell Andersson & hustru
Gunnar Andersson & hustru
Måns Andersson, hustru & son
Jepp Svensson & hustru
Jöns Kjellsson & hustru
Gårdman Sven & hustru förarmad

Fasalt Peder Månsson & hustru
Jöns Truedsson & hustru
Tyke Kjellsson & hustru
Gårdman Trued & hustru tigger
Per Persson & hustru

Flinka Axel Svensson & dottern Gertrud
... Olsson, hustru 2 drängar & 2 pigor
Åke Andersson & hustru

Gårdman Tue utfattig
Knut Axelsson & hustru
Sonen Per Larsson
Sven Axelsson, hustru, son & piga
Per Axelsson
Sjunne Andersson & hustru
Gårdman Per Jonsson & hustru förarmad
Sven Svensson, hustru & son
Modern Karna
Per Knutsson utfattig
Dräng Bengt Tuesson

Florshult Peder Kjellsson & hustru
Sjunne Åkesson, hustru & dotter
... Sjunne Åkesson, hustru

Sven Olsson & hustru
Jeppa Gudmundsson & hustru
Modern Johanna utfattig

Grytåsa Mårten Svensson & hustru åldrig

223



Sven Mårtensson, hustru & son
Bengt Åkesson &C hustru

Harbäckshult Olof Åkesson & hustru

Gårdman Sven Gudmundsson & hustru
Modern Ingeborg utfattig
Lars Jönsson & hustru
Nils Kjellsson & hustru
Olof Kjellsson & hustru
Modern Karin utfattig
Gårdkvinna Christine utfattig
Sven Knutsson & hustru
Inge Svensson & hustru
Gårdman Seved? & hustru utfattig
Nils Nilsson & hustru
Kjell Torkelsson & hustru
Per Svenningsson Sc hustru
Olof Olofsson &c hustru
Gårdman Nils Axelsson & hustru utfattig
Brodde Bengdtsson & dräng ?
Pigan Svenns ?
Broddes syster Boel
Brodde Knutsson & hustru
Drängen Knut
Gunnar Påhlsson &C hustru
Lars Andersson & ...
Modern Elin utfattig, lösgångare
Gårdman Knut son
Jöns Olsson & hustru
Zitsla urgammal & stigger
Bengt Nilsson & hustru
Sonen Olof Bengtsson & hustru
Pigan Bengta
Bengt Nilsson, hustru, son & dotter lösgångare
Tue Bengtsson &c hustru
Sven Sjunnesson & hustru
Nils Tuesson & hustru
Jonn Svensson & hustru
Per Jonnsson, hustru, son & dotter

Harbäckshult Per Kjellson, hustrun, dräng & piga
Västergård Kjell Åkesson, hustru, son & dotter

Anders Olsson, hustru & dotter
Sven Åkesson & hustru
Christen Kjellsson & hustru
Drängen Olof Kjellsson
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Olof Helljesson & hustru
Nils Paulsson & hustru
Sven Månsson & hustru
Paul Påhlsson & hustru
Drängen Bengt Larsson
Helge Olofsson, hustru &c dotter
Åke Kjellsson & hustru
Gårdman Per Olsson 8c hustru förarmad
... Nillsson, hustru & dotter
Bengdt Olesson, hustru & son hustrun sjuk?
Siunne Nillsson & hustru
Oluff Nillsson & hustru
Siunne Persson & hustru
Skomakare Nils Jönsson
Dräng Åke Andersson
Tyke Torstensson & hustru
S... Månsson, hustru & dräng
Anders Tuesson, hustru 8c son
Åke Axelsson & hustru

Per Nilsson & hustru
Gårdkvinna Christina tigger
Pigan Pernilla
Pigan ...
Dräng Bengt Månsson

Höjaholm Pär Hansson & hustru
Systern Bengta
Jöns Månsson &c hustru
Sven Bengtsson 8c hustru
Modern Bengta födas af sohnen
Pigan Christin
Gårdman Truls Hansson

Jälla Anders Gunnarsson, hustru 8c dotter
Sven Andersson Sc hustru
Per Jönsson & hustru
Kjell Persson & hustru
Gårdman Jonn
Gårdman Per Åkesson utfattig

Järnbläst Nils Åkesson & hustru
Johan Knutsson & hustru
Bengt Knutsson & hustru
Sven Olsson & hustru
Gårdman Inga 11 & hustru
Gårdkvinna Christin Knutz utfattig
Dräng Nils
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Krångelbygget Olof Olofsson, hustru, son & piga
Nils Kjellsson &£ hustru
Dräng Peder Nilsson
Gårdkvinna Bengta utfattig
Dräng Nils Olsson

Lemmeshult Anders Andersson & hustru
Systern Bengta
Sjunne Andersson & hustru
Gårdman Kjell & hustru utfattig

Lilla Bjälkabygget Nils Johansson &c hustru
Sven Helljesson & hustru
Nils Bengtsson & hustru

Långalt Jöns Persson & hustru
Jöns Svensson, hustru & dotter
Nils Persson
Modern Nille (änka) utfattig
Lars Sjunnesson & hustru
Modern Ingri utfattig

Lärka Kiäll Agesson
Sinne Månsson
Sinne Agesson
... Oluffson
Oluf Häljeson
Kirsten Nillson
Nills Påfvelsson
Påfvel Påfvelsson

Järet Tyge Trulsson (?)
Sven Månsson
(Åke Torstensson)

Månstorp Anders Thuesson
Per Nillson
Åge Eskildson

Sjöhult Per Nillson
Kjellstorp Hellje Oluffson

Åge Kiellson
Backabygget Tue Nillson
Ryet Bengt Oluffson

Olåff Nillson
Kirstens hall Sinne Persson
Lönsjöholm Kjell Åkesson, hustru & son

Jöns Svensson &c hustru
Axel Åkesson & hustru
Systern Boel utfattig
Gårdspiga Boel
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Gårdman Nils 8c hustru utfattig
Mattarp Anders Knutsson

Axell Knutsson
Mattarps bygge Trut Hellisson
Sjöholm Per Åkesson, hustru Sc son

Sven Andersson 8c hustru
Åke Persson Sc hustru

Modern Johanna utfattig
Eskil Johansson 8c hustru

Sjöbygget Sven Svensson
Skogen Eskill Johansson
Smörmyren Åke Andersson

Sonnarp O loff Nilsson Sc hustru
Sonen Nils Olsson & hustru
Dräng Nils Olsson
Nils Månsson Sc hustru
Nils Persson Sc hustru
Per Persson 8c hustru
Per Svensson, hustru Sc piga
Nils Svensson, hustru Sc dräng
Gårdman Måns Axelsson utfattig

Stora Sven Olsson, hustru Sc son
Bjälkabygget Truls Olsson Sc hustru

Eskil Helljesson Sc hustru
Nils Helljesson & son
Pigan Karna

Svinstorp Nills Svensson
Peder Svensson

Tockarp Bengt Ungesson, hustru, son 8c dotter
Östergården Lars Bengtsson 8c hustru

Bengt Persson, hustru, dräng 8c piga
Bengt Larsson 8c hustru

Tockarp Axel Bengtsson, hustru Sc son
Sven Knutsson 8c hustru
Pigan Pernilla
Per Bengtsson Sc hustru
Bengt Jönsson Sc hustru

Turabygget Anders Tuesson, hustru Sc dräng
Gårdman Tue Jonsson 8c hustru utfattig

Vemmentorp Nils Åkesson

Sven Tuesson 8c hustru
Kjell Helljesson Sc hustru
Peder Tuesson Sc hustru
Gårdman Helge Sc hustru utfattig
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Gårdman Jonn Håkansson förarmad
Västra Ringarp Mans Kjellsson , hustru, son 8c dotter

Tuve Ingelsson 8c hustru
Modern Bengta 8c syster
Måns Nilsson 8c hustru
Måns Månsson, hustru 8c piga
Gårdkvinna Elin förarmad
Brodde Nilsson 8c hustru
Gårdman Sven &C hustru utfattig
Per Ingelsson
Gårdman Olof Knutsson 8c hustru utfattiga 8c

skröbelige
Husman Nils Johansson 8c hustru förarmad

Västra Spång Per Olofsson 8c son
Oluff Hansson 8c hustru
Hans Nilsson 8c hustru
Sven Olofsson 8c hustru
Sven Persson 8c hustru
Truls Eskilsson 8c hustru
Gårdman Truls utfattig
Gårdman Nils utfattig
... Tue hustru hustrun blind

Åsljunga Sjunne Tuesson 8c hustru
Olof Olsson 8c hustru
Olof Nilsson 8c hustru
Per Eriksson 8c hustru
Michał Jonsson 8c hustru utfattig

Bengt Tuesson, hustru 8c son
Per Persson 8c hustru
Gårdkvinna Johanna skröbelig
Skräddare Olof Persson

Anders Eriksson 8c hustru
Måns Bondesson 8c hustru hustrun blind
Gårdman Jeppa
Åke Perssons öde
Gårdman Tue 8c hustru
Nils Bengtsson 8c hustru

Örkelljunga Sven Persson, hustru 8c dräng
Peder Olsson 8c hustru
... Gertrud utfattig
Gårdman Per Nilsson utfattig

Kyrkolycke Anders Svensson 8c hustru
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Gårdkvinna Pernilla utfattig
......... utfattig

Elin & son tigger med sin son

Prästgården Jörgen Fischer & hustru hustrun vanför

Klockaregården Hans E...
Östra Ringarp Brodde Persson & hustru, dräng & piga

Per Persson, hustru, son & dotter
Per Bengtsson & hustru
Knut Axelsson, hustru &c son
Bengt Kjellsson, hustru, son & dotter
Måns Persson & hustru
Per Åkesson & hustru
Gårdmän:
Brodde Broddeson & hustru mannen skröbelig

Per Nilsson & hustru utfattig
Sven Tykesson & hustru utfattig
Jon Tuesson & hustru utfattig
Sven Broddeson & hustru utfattig

Östra Spång Per Må(rte)nsson &C hustru
Sven Olsson & hustru
Gårdman Jeppe Svensson & hustru
Gårdman Per Bengtsson Sc hustru
Gårdman Bengt Olsson &C hustru hustrun tigger

RYA
SOCKEN
Eket Per Nilsson, hustru, dräng & piga
Esborrarp Nils Tuesson & hustru

... Persson, hustru & piga
Haven Anders Tuesson, hustru & dräng

Jöns Tuesson & hustru hustrun blind
Pigan Boel
Dräng Per Månsson lösgångare

Ingeborrarp Olof Nilsson & hustru
Ingeborrarp Ingeman Larsson, hustru & dräng

Ljungaskog Bengt Svensson & hustru
Tues änkan Els utfattig

Änkans tvenne söner
Anders Andersson 8c hustru
Sven Jeppsson &c hustru
Gårdman Bengt & hustru utfattig

Anders Svensson & hustru

Ljungaskog |öns Helljesson ..., hustru Sc piga
.........& hustru
Gårdman Joan Svensson & hustru utfattig
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Värön Axel Åkesson

Pigan Bengta
Ravnakiärsbygge Anders Svensson & hustru
Ljungaskog Nils Månsson &C hustru
Canike Knut Nilsson &C hustru

Mathis Nilsson & hustru utfattig
Gårdman Jöns & hustru
Gårdman Trund & hustru
Gårdman Bengt & hustru utfattig & vanför

Penarp Nils Nilsson, hustru & ...
Olof Knudtz, dräng & piga
Gårdkvinna Christina blind

Persköp Pål Knutsson, hustru & dräng
Anders Nilsson , hustru, dräng & piga
Pål Jönsson & hustru
Gårdman Hans & hustru förarmad
Gårdspiga Elna

Rya Anders Svensson, hustru & ...
Västergård Lars Månsson, hustru & dräng

Måns Truids hustru utfattig
Rya Jöns Persson & hustru
Östergård Sven Jönsson, son

Pigan Christine Jönsdotter
... Persson
Systern Christina
Pigan Elna

Klockaregården (Oluf Jönsson) & hustru
Gårdspigan ...
Per ...

Sjunkamossa Brode Nilsson, hustru & son
Jöns ... & hustru
Gårdman Olof & hustru utfattig

Kiel Bengtssons gård
öde

Sånnestorp Påhl Larsson & hustru
Troedstorp Anders Tuesson, hustru & dräng

Jöns Tuesson &c hustru
Pigan Boel
Dräng Per Månsson

Västrarp Nils Tufvesson, hustru & piga
Bengt Nilsson & hustru
Per Nilsson, hustru & dräng förarmad
Erich speleman förarmad

Åkarp Oluf Pedersson, hustru, son & dotter
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Pål Olsson, hustru, son & dotter 
Sven Olsson & hustru 
Pål Jönsson & hustru 
Änkan Gertrud & dotter 

Åkarp (Prästens Per Nilsson, hustru & son 

annex)
Ärröd Jöns Persson, hustru, son & dotter

Anders Persson, hustru, son & dotter 
Kieli Olsson &C hustru 
Dräng Olof 
Dräng Jöns
Tuve Olsson, hustru & piga
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Inkvartering av svenska ryttare och annan gravering av de hemman i Örkel- 
Ijungabygden som ingår i texten. Källor: Jordrannsakningsboken 1660 och 
1662, Jordebok 1662, Militieräkningar 1661, Jordebok 1664, Jordrevning- 
en 1671.

Bilaga 4

FAGERHULT

SOCKEN 1661 1671
Bjärabygget Graverat Graverat
Björnholm Graverat Graverat
Bärnalt Graverat Graverat
Fagerhult Graverat Gästgiveri
Fedingshult Graverat Graverat
Healt Graverat Graverat
Höjalt
Järingsholm Graverat Graverat
Karsatorp Graverat Graverat
Killhult Graverat Graverat
Koneholm Graverat Graverat
Onsena Graverat Graverat
Porkenahult Graverat Graverat
Sandhult
Sandsjöholm Graverat Graverat
Skinninge- Graverat Graverat
holm
Smedhult Graverat Graverat
Jännaholm Graverat
Smedhult Graverat Graverat
Jännaholm Graverat
Sällerås Graverat Graverat
Sönderössjö Graverat Graverat
Trulsabygget
Sönderössjö Graverat Graverat
Beringetorp
Tranetorp Graverat Graverat
Trottatorp Graverat Graverat
Örnalt Graverat Graverat
ÖRKEL-

LJUNGA

SOCKEN 1661 1671
Attarp Graverat Graverat
Bjärabygget Graverat Graverat
Björnamossa Graverat Graverat
Boalt Graverat Graverat

Boalt Graverat Graverat
Bosjöholm Graverat Graverat
Drakabygget Graverat Graverat
Ekholm Graverat Graverat
Ekholm Graverat Graverat
Fasalt Graverat Graverat
Flinka (Östra)
Flinka
(Västra)
Florshult Graverat Graverat

Mellangård
Florshult Graverat Graverat
Florshult Graverat Graverat
Västergård
Grytåsa
Harbäckshult
Harbäckshult
Västergård
Harbäckshult
Gudebygget
Mörkahult
Harbäckshult
Höjaholm Graverat Graverat
Jälla
Järnbläst
Krångelbygget Graverat Graverat
Lemmeshult Graverat Graverat
Lilla Graverat Graverat

Bjälkabygget
Långalt Graverat Graverat
Lärka
Lönsjöholm Graverat Graverat
Mattarp
Mattarps
bygge
Sjöholm Graverat Graverat

(m Skogen)
Sjöbygget
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Skogen Graverat Graverat

(m Sjö
holm)

Smörmyren
Sonnarp
Stora Graverat Graverat

Bjälkabygget
Svinstorp
Tockarp
Östergård
Tockarp
Turabygget Graverat
Vemmentorp
Västra
Ringarp
Västra Spång
Åsljunga Graverat Graverat

Västergård
Åsljunga

Södergård
Åsljunga Gästgiveri

Östergård
Åsljunga

Mellangård
Örkelljunga Graverat Graverat
Kyrkolycke Graverat
Prästgården
Klockare
gården

Östra Ringarp
Östra Spång
RYA
SOCKEN 1661 1671
Eket
Esborrarp
Ingeborrarp
Ingeborrarp
Lj ungaskog Graverat
Lj ungaskog
Ljungaskog
Canike
(Penarp)
Persköp
Rya
Västergård
Rya Östergård
Klockare
gården
Sjunkamossa Graverat
Sånnestorp Graverat Graverat
Troedstorp
Västrarp
Åkarp Graverat

Åkarp (Präs
tens annex)
Årröd Graverat Graverat
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I en mapp märkt «utan datum» påträffades en blyertsanteckning, en för
teckning över gårdar i, framför allt, Skånes-Fagerhult socken. Någon har 
räknat ihop något, oklar vad, men sannolikt har det att göra med förlägg- 
ning/förplägnad (av trupper) att göra. Källa: Riksarkivets ämnessamlingar, 
Militaria, Krigshistoriska samlingen, Karl XI:s tid, Kriget mot Danmark. 
M1333.

1/8 Sillerås x 1 - 100 
1/8 Smedshult x 2 - 200 
1/8 Killhult o 1 - 100 
1/8 Bern alt x 1 - 20 
1/8 Sannhult o 1 - 20 
lA Yxnalt o 3 - 300 
Koningsholm > 40 

Biareböke - 40 
Porknehult x 100 
Bierholm 60 

Asljunga - 3 
Spång - 4 

Jälla - 1 
Wäärsiöö 4 
Gen i staben 
Sandryte 100 
Buseholm 60 

Biereböke 40 
Killhult 100 

Bygget 60 
Jennaholm 40 

Healt ”
Sillerås 100 
Smedshult 200 
Borknehult x 50 

/370
Sannhult 20 
Yxnalt 300 
Porknehult 50 

/370

Bilaga 5
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Specification på dee Sochner och gårdar af Skåne
Som sig i Markary på Mötet den 5 och 6 December 1676 ... Källa: Riksar
kivets ämnessamlingar, Militaria, Krigshistoriska samlingen, Karl XI:s tid, 
Kriget mot Danmark. M1333.

Specification på dee Sochner och gårdar af Skåne
Som sig i Markary på Mötet den 5 och 6 December 1676 ... och
Br... som följer, och En Copia af deras Revers här.. ...
Rya Soeben 
Norra Assboo Härad
Under Länsmannen Per Niels i Eket och Stifts Rättaren ... i Ingeborrarp 
... Efter Reversen Månatligen Contribuera så länge Krijget pågår, ...från december 

1676

Bilaga 6

Bröd kiöt höö hafvra öhl
Lispund Lispund Lass Skäppor P

Sånnestorp 2 1 y2 i y2 1/4

Ärry 6 3 i y2 4 y2 3/4

Akarp, 6 3 i y2 4y2 3/4

Per Ingelsson och Kieli Olss
Ibm Tue på Rya 2 1 y2 1 y2 1/4

Esborrarp, Niels Tuesson 3 i y2 % 21/4 3/8

Ibm Anders Tuesson 1 y2 1/4 3/4 1/8

Ljungaskog, Gasten Hanss 2 i y2 1 1/2 1/4

Ibm, Nils Svensson 2 i Vi 1 1/2 %

Ibm Nills Jönsson 2 i Vi 1 1/2 1/4

Rya, Tue Persson 3 i y2 3/4 2 1/4 3/8

Ibm, Lars Månsson 2 i 1/2 1 1/2 1/4

Westrarup 4 2 3/4 3 1/2

Perskiöp 3 1 1/2 % 2 14 3/8

Siunkamåssa 1 y2 1/4 3/4 1/8

Oförmögne hemman af krijget 

Ingeborrarp, Ingeman Larss 

Ibm, Jöns Pederss
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Örkeljunga Soeben
Samma härad och samma länsman, rättaren Sven i Åsljunga.

Bröd kiöt höö hafvra öhl
Lispund Lispund Lass Skäppor P

Ekholmen, Kiäll och Måns 2 1 y2 1 y2 14
Grytås 3 i Vt % 2 3/8
Flinka, Trad Oils med Bygget 4 2 1 3 Vt
Ibm, västergården med Bygget 4 2 i 3 Vt

Turabygget 1 y2 % % 1/8
Harbekshult, Brode knuds 2 i y2 1 y2 y4
Ibm, västergården med Bygge
Ibm Norregården 4 2 i 3 Vt
Ibm Jydergården med Bygget 1 y2 y % 1/8
Biörnmåssa 1 y2 y4 % 1/8
... och Jernbläst 1 y2 y4 % 1/8
Florshult Sinne och Nills 3 i y2 % % 3/8
Drakabygget 1 y2 14 2 1/8
Lilla Bielkabygget 4 2 1 M Vt

Stora Bielkabygget 4 2 1 3 Vt
Boalt, Per Svensson 4 2 1 3 Vt

Ibm, Sven Sinnesson 4 2 1 3 Vt
Långalt 4 2 1 3 Vt

Attarp, Werne Bengtss 4 2 1 3 Vt

(Bjärabygget) 1 y2 y4 % 1/8
Skogen 1 y2 y4 % 1/8
Svinstrup, Nills och Hans 2 i y2 1 Vt 14
Tockarp, Bengt Peder 4 2 1 3 Vt

Ibm, Västergårdenss 4 2 1 3 Vt

Sonerup, Nills 4 2 1 3 Vt
Wämmentorp 3 i y2 M 2 3/8
HöijaHolma 2 1 Vi 1 y2 14
Krangelbygget 2 1 y2 1 y2 y4
Torpet 3 i y2 % 2 3/8

Bosjeholm 1 y2 y4 % 1/8

Hultet 1 % 14 % 1/8

Wästra Spång, Östra Spång 4 2 1 3 Vt
Wästra Rinderup 4 2 1 3 Vt

Östra Rinderup 4 2 1 3 Vt

Lärka gårdar tillsammans 6 3 1 4 y2 %
Mattarp 2 1 Vt 1 y2 14

Oförmögna af Krijgtidz hemman 

Limmeshult
Örkelljunga, Sven Tuersson
Ibm, Axell Jönss

Jälla
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Fauralte Sochen
Samma härad och samma länsman, rättaren Per Anders i Järingsholm.

Bröd kiöt höö hafvra öhl

Lispund Lispund Lass Skäppor P

Karsatorpet 1 y2 v* % 1/8

Smealt och Jennaholm 4 2 i 3 y2

Synderösiö 1 i y2 i y2 %

Trottatorpet och Tranetorpet 1 y2 y4 % 1/8

Oförmögna och ... hemman

Sillerås
Faurult
Kijlhult
Bierabö
Järingsholm
Skinningeholm

Koneholm

Onsena
Porkenhult
Trulsabögget
Örnalt
Flealt
Fedingshult

Bernahult
Biörnaholm
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Förteckning över de friskyttar som ingick i Peder Lauritssons kompani. Ef
ter mönstringsrullorna den 18/10 1679 och 27/2 1680. Källa: Statens Arki
ver, Köpenhamn, Krigskollegiet, Krigskancelliet, Fortegnelse og ruller over 
friskytterne i Skåne og Blekinge 1677-1680, Löbenummer 1843-1847A.

Bilaga 7

18/10 1679 27/2 1680 Hemvist Socken
Kapten Peder Larsön Peder Laursön
Löjtnant Povell Aagesen, 
Absens

Peder Jensen Rödt Rya

I hans ställe Erich Persen
Cornet Peder Bentsen Törre
Rustmästare Peder Jönsen
Vaktmästare Svend Jönsen Suend Jönsen
Kvartermästare Svend
Knudsen

Suend Knudsön

Mönsterskrivare Olle Bonne Oele Bundesön
Tambur: (trumslagare) Andreas Ibsen

Korpraler
Aage Jönsen Oge Jensön Lönsjöholm Örkelljunga
Nils Bentsen Niels Bendtsön Harbäckshult? Örkell junga
Peder Gunesen Peder Bendtsön Porkenahult Fagerhult

Meniga
Olle Jönsen Olle Jönsen Lönsjöholm Örkelljunga
Peder Torre Peder Nielsen
Nils Jönsen Niels Jonsen
Peder Gunarsen Peder Bundesen, 

Tyrringe
Aage ... Åge Pedersen Sjöholmen Örkelljunga
Nils Persen Nils Pedersen
Svend Olsen Suend Olsen
Svend Månsen Svend Monsen
Bent Persen Bent Pedersen
Knud Svensen Knud Svensen Kärret Rya
Olle Jönsen Olle Jönsen
Jens Olsen Jöns Oelsen
Tyge Martensen Tygge Mortensen
Kirsten Jonsen Kirsten Jönsen
Aage Svensen Åge Svendsen
Peder Svendsen
Michail Bentsen Michel Bendtsen
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Lars Trölsen Laurs Troisen
Klemed(P) Persen ... Pedersen
Simon Abrahamsen Simon Abrahamsen, 

Ballinge
Oele Jönsen Olle Jönsen Kyrkolycke Orkelljunga
Kield Larsen (?) Nils.........af Aalborg

(??)
Svend Aagesen Svend Aagesen Harbäckshult Orkelljunga
Nils Nilsen Niels Tyringe
Peder Nilsen Peder Nillsen, 

Orkelljunga
Kyrkolycke Orkelljunga

Anders Bentsen Anders Bendtzen
Bent Sjunnesen Bent Siönnesen Åsljunga Orkelljunga
Jens Poulsen Jöns Poulsen
Erich Poulsen Erich Poulsen
Bent Svänsen Bent Svendsen
Jeppe Bendtsen
Olle Svensen Olle Svensen
Eskild Bentsen Eskild Brudsen
Svend Jepsen Svend Jepesen,

Ringarp
Grisavadet Orkelljunga

Jens Knudsen Jöns Knudsen
Sven Jonsen Svend Jönsen V. Ringarp Orkelljunga
Peder Nilsen Peder Nillsen, Häljarp
Knud Persen Knud Pedersen Attarp

Anders Tuesen Anders Johansen
Bent Svensen Bendt Svensen Kyrkolycke Orkelljunga
Sven Bentsen Sven Pedersen Sonnarp Orkelljunga

Mons Gunarsen Mons Bröddesen
... Nilsen Johan Nillsen, Ebbarp
Bent Esborsen Bendt Esbornsen
Peder ... Peder Bentsen Tockarp Orkelljunga

Bent Persen Bendt Pedersen
Jens Hagensen Jens Helgesen
Nils Ingmansen Jens Nik Ingallsen
Nils Jönsen Niles Jönsen
Troid Jonsen Trud Jonsen Haven/Esborrarp

Bent Nilsen Bendt Nilsen Åsljunga? Orkelljunga
Olle Helliesen Olle Hagensen Lärka
Erich Pedersen
Peder Mörk Peder Mork
Olle Nilsen Olle Nielsen
Jens Jensen
Bendt Jonsen
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Nills Helliesen Niels Helgesen
Peder ... Peder Nilsen, Tyringe
Nils Andersen Nils Andersen
Lauritz Jönsen Laurs Jonsen, 

Sandholm
Trottatorp Fagerhult

Nils Christensen Niels Christensen
Jepe ... Jeppe Svendsen Grisavadet Orkelljunga
Jens Olsen Jöns Oluffsen
Jon Jönsen Jöns Jonsen Trottatorp Fagerhult
Johan Persen Johan Pedersen
Jon Svensen Jens Svendsen, 

Biörnholm
Trulsabygget Fagerhult

Jens Jönsen Jens Jonsen
Peder Gudmansen Peder Gudmandsen
Svend Kielsen Svend Kieldsen Lönsjöholm Orkelljunga
Olle ... Olle ...
Jens ... Jöns Svendsen
Ingal Andersen
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Allmogens trohetsförsäkran, Örkelljunga och Rya socknar. Källa: LLA, Skåns
ka Generalguvernementskontoretets och landsbokhålleriets arkiv, DIIIm:4.

Trohetsförsäkran Örkelljunga och Rya socknar 

Såssom h: kongi: May:t af Swerige, Wår Allernådigste 
Konungs och Herre, Haffuer Sweriges Rijkes Radh och Cantzelie 
Rådhet, den höghwälborne Herre hr: Johan Gyllen
Stierna, Fullmägtig, [til oss] Mennige Man utj Örkeljunga och Ryia Sochner i Norr hä- 
radt
Sin kongi: gunst och Nåde att tilbinde och Nådeligen 
pardonerat och tilgifwit, hwadhförseelse wij 

Hijt in till af missförstånd, ondska och arghet,
Kunde emod högstbe:te wår Allernådigste Konung 
Hafwa begångit, hwarföre wij alle h: Kong Maijy:
I djupaste Underdånighed tilbörligen tacke. Alltså 
Emot denne höge Nåde och Kongi: gunst lofve 
Wij samtl: Almogen utj Örkeljunga och Ryia 

Sochner.

1. Effterdy [oss er] lofwat att skole få behålle wåre 
Gewähr och bösser, till att fasttaga der-
Med Snapphanerne, att dem alldeles öde- 
Lägga och Utrota. Då förplichtigar wij oss 
I krafft af denne wåhr utgiffne Revers, att 
Wij aldrig skole med wohre Gewähr och 
Bössor aff daga taga nogen Swänsk men- 
niska, uthan hielpe dem emot allhanda 
Gewalt att försvara och maintinera, som 
[wore egne] medbröder.

2. Wij Uthlåfwa också at upbyggia the Broar som på 
Landzwägarna ähr af fjenden kulkastede och af 

Brände, och hålle lijka måtto landzwägarne wid 
Makt som [wanligtj har warit.

3. Wij Willia och ingalunda hoos oss i wåra Sockner, lijka nå
gon omkring löpande Snaphaner, fast mindre med

wår willia, dem huusa eller hååle, men sa snart 
wij nogon förnimmer, skall wij strax igenom budkaffler 
kalla allmogen tilsamman, och effter wår effne och 

Kraffter, dem gripa och fasttaga, eller jhiällskuta, skule 
det nu så hända, at detta antingen igenom onska

Bilaga 8
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eller försummelser, och iche effter denne wår Låfwan 
bliffuer effterkommit, och så Nedertystat, at Snaphaner- 
na här igenom hngo tilfälle at giore någon Swänsk 
Mann, hinder och fordärff på gotz eller Lijff, då skola 

Wij wara forplichtade at uttgifwa af hwar Soeben 
Tussinde Rixdr: (2/1000 Rdr.) hvar tijende Mann af oss, skall 
justificeras [eller?] hängias, doch om någon timma 
om Nattetjdh, eller och med macht där inträngia. Så 
wij iche så snart någon hiällp Kunde Bekomma, da skule 
wij der ifrån wara Vuskyllta och frjkallade.

4. Wij wile och wara forpligtade at framskaffa, effter 
Wår yttersta förmåga, hwadh Skatter Profwiant och 
Ginngjärder som pabiudas.

5. Wij skulle och wille iche håller, hafva någon Conspiation 
Stämpling eller Vnderhanden, i een eller annor matte
med Sweriges Rijches fijnnder, hwarchen til lantz eller 
warn med plicht och paa som wederböhr.

6. Och Enär hanss Ko Ma: det Nådigst så behagar och på
fordrar da wiile och skolie wij i lijka måde, gjora ass- 
sistens och bijstånd at wdrifwa at landet och ifrån
os Swerigez Rjkess fijender och all måtto finnis hans 
Ko May:t wår Nådigste Konung och Swerriges Crone, med 

All troskap och lydighrt, tillbunde, som Ehrige och 
Redelige Swenske Männ.

7. och att detta [...] af oss Oryggelen, troligen och redligen
Hållas och effterkommas skall, hafva wij [...] Örkeljunga och Rya socknar 
.........med wåra händer och bomärken verifierat

8. Postbönder och giestgifware gårdar ... och ... weed förra wahnlig praxi [...] och rätt 
hålla weed macht.

Actum Ørkeljunga den 16 April A° 1677:

1. Jørgen Christenson F: loci pastor
2. Claus Brüün Jacobsen m.m
3. Niels Pederson loci diace: m.m.
4. Brøde Nilsson Rinderup
5. Tue Ingelsson Rinderup
6. (Bomärke) Mogns nelson ibid
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7. (Bomärke) Mogns Mognsøn ibid
8. (Bomärke) Truid Oelsøn i flinke
9. (Bomärke) Niels Andersøn udj L...
10. (Bomärke) Johan Bentsøn i
11. (Bomärke) (oläsligt) Niels 

Mognsøn (?)
12. (Bomärke) (Brodę) Ingellsøn 

(paa Skoffuen)
13. (Bomärke) (oläsligt, skadad)
14. (Bomärke) (oläsligt, skadad)
15. (Bomärke) (oläsligt, skadad)
16. (Bomärke) (oläsligt, skadad)
17. (Bomärke) (oläsligt, skadad)
18. (Bomärke) Peder Oelsøn i Ørkeliiinga,
19. (Bomärke) Niels Pedersøn i Kiyrkelycke,
20. (Bomärke)Suend Pedersøn ibidem,
21. (Bomärke) Olluff Jensøn i Østre Rindnerup
22. (Bomärke) Lauritz i Harbeksholt
23. (Bomärke) Olle Tuesøn paa Ryed
24. (Bomärke) Bent Knudsøn i Lærcha
25. (Bomärke) Peder Pedersøn paa Kyrstens hall
26. (Bomärke) Nils heliesøn i Rinderup bøgge
27. (Bomärke) Ugge Andersøn paa Kyrstens hall
28. (Bomärke) Suen Nelsøn paa Ryed
29. (Bomärke) Olluff Nelsøn ibid.
30. (Bomärke) Kyrsten Nelsøn i Lærcha
31. (Bomärke) Sven Mognsøn i Lærcha
32. (Bomärke) Uggo Synesøn ibidem

33. (Bomärke) Sven Jepsøn paa Kielstrupbøgge
34. (Bomärke) (oläsligt, skadat)
35. (Bomärke) (oläsligt, skadat)
36. (Bomärke) (oläsligt, skadat)
37. (Bomärke) (oläsligt, skadat)

38. (Bomärke) (oläsligt, skadat)

39. (Bomärke) (oläsligt, skadat)

40. (Bomärke) (oläsligt, skadat)
41. (Bomärke) Sven mognsøn i Smørmyra
42. (Bomärke) Poul Truedsøn (?) i flinke (?)

43. (Bomärke) ugge Eskilsøn i larke
44. (Bomärke) Peder pedersøn ibid.

45. (Bomärke) Tue Tuesøn ibid.
46. (Bomärke) Peder Oliesøn i Øster spang

47. (Bomärke) Sven Ollesøn Ibid.
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48. (Bomärke) Kield (Persøn) Ibid.
49. (Bomärke) Peder (oläsligt) ibid.

50. (Bomärke) Kiel Pedersøn i helle
51. (Bomärke) Suen Kielsøn ibid
52. (Bomärke) Gungar mognsøn udi Harbeksholte bøgge
53. (Bomärke) Anders Mognsøn udi Turebøged
54. (Bomärke) Anders Tuesøn ibid.
55. (Bomärke) Ingal (?) ... udi Spang
56. (Bomärke) Suend Persøn ibid
57. (Bomärke) Kiel Bentsøn ibid
58. (Bomärke) ... Bentsøn udi Harbeksholt
59. (Bomärke)......... ibid
60. (Bomärke)......... ibid
61. (Bomärke)......... ibid
62. (Bomärke)......... ibid

63. (Bomärke)......... ibid
64. (Bomärke) nils nilsøn (?) ibid.
65. (Bomärke)......... ibid
66. (Bomärke) Suend Knudsøn Harbeksholt
67. (Bomärke) Niels ... ibid
68. (Bomärke) ... Andersøn(?) ibid
69. (Bomärke)......... ibid

70. (Bomärke) Jens Jeppesøn ibid
71. (Bomärke) Kield(?) ... ibid
72. (Bomärke)......... Grydaase
73. (Bomärke)......... ibidem
74. (Bomärke) Axel Svensøn i Flinke
75. (Bomärke)......... ibid
76. (Bomärke)......... ibid
77. (Bomärke) Johan Svensøn ibid
78. (Bomärke) Bent Axelsøn ibid

79. (Bomärke) Suens Mognsøn(?) ibid
80. (Bomärke)......... ibid

81. (Bomärke)......... ibid
82. (Bomärke) olle ... i Harbeksholt
83. (Bomärke) Olle ... ibidem
84. (Bomärke) Peder Ollesøn
85. (Bomärke) Jens mand(?) ... i Rinderup

86. (Bomärke) Nels ...
87. (Bomärke) Johan ...
88. (Bomärke).........
89. (Bomärke) Nils ...
90. (Bomärke) bent ...
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91. (Bomärke) Suen Pedersøn udi Øster Rinnerup
92. (Bomärke) Kiel Knudsøn ibid

93. (Bomärke) Suen lyksøn ibid
94. (Bomärke) Ingel Svansøn udi morkholt

95. (Bomärke) Peder Uggesøn i Øster Rinderup
96. (Bomärke) Peder Brødsøn

97. (Bomärke) Tue (?) Junsøn (?) i Spang
98. (Bomärke) Jon Tuesøn ibid.
99. (Bomärke) Værne Bentsøn udi vester Rinnerups bøgge

100. (Bomärke) Olle Bentsøn udi øster Rinnerup bøgge

101. (Bomärke) lauritz Hansøn ibid.

102. (Bomärke) Kiel Synesøn ibid.

103. (Bomärke) Sven Andersøn paa Skoffuen

104. (Bomärke) Bent Pedersøn udi Tucherup
105. (Bomärke) Peder Bentsøn ... ibidem

106. (Bomärke) Peder Bentsøn ibid.
107. (Bomärke) Bent Eskilsøn(?) ibid

108. (Bomärke) Helie Svensøn i bielkebøgged

109. (Bomärke) Synne uggesøn i flossholt

110. (Bomärke) Knud Synesøn ibid

111. (Bomärke) uggo Synesøn ibid

112. (Bomärke) Nels Synesøn ibid

113. (Bomärke) Jep Judmansøn ibid.
114. (Bomärke) Jon Tichesøn paa øster Rinnarup

115. (Bomärke) Syne Turesøn i Aasljunga
116. (Bomärke) Olle Nilsøn ibid

117. (Bomärke) Michel Jensøn ibid

118. (Bomärke) Jeppe Bendtsøn ibid

119. (Bomärke) Axel Jensøn ibid

120. (Bomärke) Bent Kielsøn ibid

121. (Bomärke) Suen Oliesøn ibid

122. (Bomärke) Nels Poulsøn i Lærcha

123. (Bomärke) Olle Turesøn ibid

124. (Bomärke) Olle Nelsøn Rinnerup

125. (Bomärke) Suen Oliesøn i Spang

126. (Bomärke) Peder Oliesøn iSpang

127. (Bomärke) palle ollesøn (oläsligt)

128. (Bomärke) dreng olle Pedersøn ibid

129. (Bomärke) Bent Synesøn dreng i aaslynga

130. (Bomärke) Nels Ollesøn ibid

131. (Bomärke) Bent Tuesøn ibid

132. (Bomärke) Tuve Nelsøn i Backabøgge

133. (Bomärke) Olle Synesøn i Boseholm
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134. (Bomärke) dreng Broda Tuvesøn i Bachabøged
135. (Bomärke) axel i Biörnemosa
136. (Bomärke) uggo ibid
137. (Bomärke) Peder Andersøn i matterup
138. (Bomärke) Trud Heliesøn ibid
139. (Bomärke) Tue Heliesøn i Dragebøged

140. (Bomärke) Kiel Bentsøn i Øster Rinnerup
141. (Bomärke) Brude ... Sonnerup
142. (Bomärke) Werne Bentsøn i attarup
143. (Bomärke) olle ollsøn i Rind... bøge
144. (Bomärke) jep olssøn (?)
145. (Bomärke) Niels Jensøn(?) boseholm

146. (Bomärke) Nils Jensøn ibid
147. (Bomärke)......... paa Holtet
148. (Bomärke) Monss Perssøn i attarup
149. (Bomärke) Niles(?) Svendsøn ... bielkebøget
150. (Bomärke) Peder(?) monsøn i attarup
151. (Bomärke) Suend Knudsøn iTocherup
152. (Bomärke) Ingald monsøn ibiddem

153. (Bomärke) Bent Knudsøn i Jærnblest
154. (Bomärke) Peder Suendsøn ibidem
155. (Bomärke) Johan Andersøn ibidem
156. (Bomärke) Aage Nielsøn ibidem
157. (Bomärke) ... en gaarmand
158. (Bomärke) Suend Tuesøn i Vammentorp
159. (Bomärke) Suend Kieldsøn ibidem

160. (Bomärke) Kield Heljesøn ibidem
161. (Bomärke) Suend Heljesøn ibidem

162. (Bomärke) Nielss Persøn i Sønneriip

Kiendiss Wi(?) ..ffterskreffne ... loffuer oc tillige
Hermed, at huos giffne revers som wij
hands exellents høihed her Johan Gyl-
Enstierna ... aff hele Örche

lynge forsabling, os undert..., som
Bliffue veter... er bliffuen ...-

...under... efter ...
magt oc ..., under forrelagde

straffes lidelse skal holdis oc effter-
leffues til ydemer vished

haffuer wi, wore Karemerke eller
bormerke undertegnidis
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163. (Bomärke) Niels Nielsøn i Bielkebygget
164. (Bomärke) Sven Pedersøn ibidem

165. (Bomärke) Aage Jønson i Boalt
166. (Bomärke) Peder Suensøn ibidem

167. (Bomärke) Aage Suensøn ibidem

168. (Bomärke) Niels Johansen ibidem

169. (Bomärke) Baptist Bentsøn ibidem

170. (Bomärke) Suen Axelsøn ibidem

171. (Bomärke) Axel Kielsøn Torpet
172. (Bomärke) Axel Aagesøn ibidem

173. (Bomärke) Aage jonsøn ibidem

174. (Bomärke) Hans Axelsøn ibidem

175. (Bomärke) Verne Pedersøn i langholt

176.
177.
178.

(Bomärke) Niels pedersøn 
(Bomärke) Hendrik Jensøn 

(Bomärke) (oläsligt)

ibidem

179.
180.

(Bomärke) Knud ...

(Bomärke) Niels Aagesøn, 
en gaardmand

Kyrchelyche

i Tocherup

181. (Bomärke) Jens Olesøn Dragebygg
182. (Bomärke) Suend Pedersøn i Ørkelynge

Jørgen Christensøn Fr. 
Claus Brüün Jacobsen m.m.

Örkeliunga

Kierkelyche
morkholt

flinke Trud Olluffsøn
Ugge Andersøn
Suen mognsøn
Axel Svensøn

Johan Svensøn 
Kyrsien Turesøn 
Peder Turesøn

Bent Axelsøn
Siien S...
Tue Juensøn
Sven Svensøn dreng

Grydaassas Peder Bentsøn

Tue Svensøn
Bent Svensøn

Egholm Mons Andersøn
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Kield Andersøn
gungar
Anders Kijelsøn 

Mogns Jepsøn 
Bent Turesøn(?) 
Kiel Jensøn

Turebøget Anders Tuesøn 
Anders Mognsøn

Vester Rinnerup Tue Ingelsøn 
Mogns Nelsøn 
Brode mognsøn 
Mogns Mognsøn 
Brode Nelsøn

Gaardfolk: Olle (?) Olluffsen 
Værne Bentsøn
Bent Andersøn
Sven Bentsøn
Nels Svensøn

Øster Rinnerup Olle Jensøn

Sven Pedersøn
Kiel Knudsøn 
Peder Uggesøn 
Peder Brudsøn 

Tue Jønsøn
Joen Tijchesøn 
Sven Lyckesøn

Øster Spang Peder Oliesøn
Sven Oliesøn
Kiel Persøn

Bent Bentsøn
Vester Spang

aaslynge

Sven Pedersøn
Kiel Pedersøn
Peder Oliesøn

Pelle Ullesøn 
Ettol: (?)
Sven ollesøn

(1) Mellom gaard Axel Jensøn
Bent Kielsøn
Sven Ollesøn

(2) Øster gaard Bent Turesøn

Jep Bentsøn
(3) Sønder gaarden Syne Turesøn

Olle Nelsøn
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Hielle

Holtet
(Sjöholm)

Skoffuen

Berrabøged
larche

Kielstrupbøgge

Mognstrupbøgged

Kyrstenshals

Ryed

Bachebøged

Søalt
Sønnerup

Vammentorp

Højeholm

Kiel Jensøn 
Olle Ollesøn 

Nels oliesøn
Olle Pedersøn 
Kiel Pedersøn 
Sven ...
Tue Pedersøn 
dreng ugge Pedersøn 
Suen Andersøn 
Knud(?) Ingelsøn 
Bent Ingemandsøn 
Jøns Ollesøn 

Kiirsten Nelsøn 
drang uggo Synesøn 
uggo synesøn ander 
Bent Knudsøn 
Sven Mognsøn 
Olle heliesøn 
Nels Povlsøn 
Syne Pedersøn 
Nels heliesøn 
Sven Jepsøn 
Ugge Eskilsøn 
Ugge Pedersøn 

Peder Pedersøn 
Tue Tuesøn 
Ugge Andersøn dreng 
Ugge Pedersøn dreng 
Suen Nelsøn 
Olle Nelsøn 
Olle Tuesøn 
Olle Turesøn 
Brode Turesøn 

Peder Nelsøn 
Nels Svensøn 
Peder Pedersøn 
Nels Ollesøn 
Sven Mognsøn 
Suen Turesøn 
Kiel Heliesøn 

Sven ... gaarmand 
Sven Kielsøn, dreng 
Hans Ollesøn 

Nels Ollesøn
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Jærnblæst

Krangel bøgg 

Boseholm

Torpet
(Lönsjöholm)

Mattarup

Tocharup

Attarup

Lille Bielke bøged

Stora Bielica bøged

Boalt

Dragabøged

Dreng Hans hansøn 
Bent Knudsøn 
Iohan Knudsøn 
Uggo Nelsøn 
Ingal ibidem 
Svend søn ibid 
Peder Nilsøn 
Nels Ollesøn 
Olle Synesøn 
Nels Jensøn 
Nels Jensøn 
Axel uggesøn 
Hans Axelsøn 
Ugge Jønsøn 
Ugge Kielsøn 

Peder Andersøn 
Sven Uggesøn 

Trud heliesøn 
Bent Pedersøn 

ue son (?)
Bent Eskilsøn 
Bent Jensøn 
Peder Bentsøn 
Sven Knudsøn 

Ingel Mognsøn 
Peder mognsøn 

Værne Bentsøn 
Mogns Pedersøn 
Kiel Pedersøn 
Knud Pedersøn 
Iohan Nelsøn 
Eskil(?) Nelsøn 
Nils Bentsøn 

Nels Pedersøn 
Nils Heliesøn 

Sven Ollesøn 
Nels Svensøn 
Helie Svensøn 
Sven Pedersøn 
Sven Pedersøn 

Uggo Svensøn 
Uggo Jonsøn 
Jens Synesøn 
Peder Mognsøn
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Tue Heliesøn 
leppa Pedersøn 
Anders pedersøn 
Dreng Olle pedersøn

Fasholt Peder Mognsøn
Jens Trudsøn
JensJensøn

Biørnamose Axel Svensøn
Uggo Synesøn

Flosholt Iep Gudmansøn

Nels Synesøn
Ogge Synesøn
Syne Uggesøn
Knud Synesøn

Lemmensholt Anders Andersøn 
Syne Andersøn
Bent Pedersøn

Harbeksholt 
(1) Norregaard Tue Bentsøn

Peder Svensøn

Ingal bentsøn

(2) ydegaarden Jens Ollesøn
Kiel Torchelsøn
Inge Ollesøn

Ingal Svensøn

(3) Brodeknudsgaard
PederJepsøn
Knud Stensøn
Jens Esborresøn 
Lauritz ibid
Nels Nelsøn

Son Sven Nelsøn

(4) Vester gaarden ibidem
Hans Jensøn
Nels Esborresøn
Sven Knudsøn
Olle Knudsøn 
Gungar mognsøn 
Olle Kielsøn

Mellomgaarden ... ungesøn
Brode Bentsøn

JensJepsøn
Peder Svensøn

Jørgen Christensøn F: m:pp
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Efter den høy øffrigheds nådigste paabüd, fremsendis en rictig fortegnelse eller laengde 
paa ... hemman som findis udj Ørkeliunge oc Rye, forsamblinger med Videre forklaring 
om ... en ... hemman efter den ny Jaardebogs indhold man skatte (?) for, samt os ... hem
man øde eller Vedmagt monne Værre, eller os ... som forarmede erre ellers os ...

Ørcheliunge Sogn:
Vesterrinderup 2 3/8 Mogens Nilsøn

Østerrinderup 2 1/3 Suend Pedersøn

Vestrespang 1 1/3 Peder(?) Oelsøn

Østre Spang 1 1/8 Suend Oelsøn

Egholm 2/3 Mogns Jepsøn

Lemmesholt 5/8 Anders og Synne Anderssøn

Storebielkebøgett ” Suend Oelsøn

Øster flinche 7/8 Troid Oelsøn

Egholm 14 Kield Andersøn

Attarp % Mons Pedersøn

Høyeholm 3A Hans Oelsøn

Vammentorp % Tue Nilsøn(?)

Süinstrüp % Niels og Tue Suensøn

Mattarp 2/3 Anders Knudsøn

Jærnblæst 2/3 Johan Knudsøn

Florsholt 5/8 Synne Aagesøn

Krangelbøgett 5/8 Nielss Oelsøn

Florsholt Vi Synne Aagesøn

Ørcheliiinge Vi Suend Pedersøn

Boseholm Vi Niels Jonsøn

Tuuurbøget Vi Anders Monsøn

Sønneriip Vi Peder Pedersøn

Ibm Vi Nielss Oelsøn

Berrebøgett Vi Jens Oelsøn

Aasliunge 3/8 Jep Bentsøn

Ibm 3/8 Per Persøn og Per Oelsøn

Lillebielkebøgett 3/8 Johan Nelsøn(?)

Ibm 3/8 Niels Bentsøn og Suend Pedersøn

Vestre flinke 3/8 Axell Suendsøn

Ibm 3/8 Kirsten og Per Turesøn

Ibm 3/8 Enken Pamille Suendsdatter

Smørmyr 3/8 Suend Monsøn

Sønnarp 3/8 Suend Monsøn
Schouffuen 3/8 Knud Ingelsøn

Florsholt 1/3 Jep gudmandsøn

(Kyrko)lyche 1/3 Bent Suendsøn

Aassliiinge 1/3 Suend Oelsøn
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Ibm 1/3 Axell Jønsøn
Hielle 1/3 Oelle Pedersøn
Ibm 1/3 Kield og Anders pedersøn
Attarp V4 Værne Bentsøn
Lonseholm 14 Axell Aagesøn
Ibm V4 Aage Jonsøn
Ibm % Aage og Suend Kieldsøn
Aasliunge V4 Oelle Nieldsøn
Ibm V4 Synne Tuuesøn
Ibm V4 Oelle Oelsøn
Ibm V4 Oelle Persøn og Bent Nielsøn
Boalt V4 Suend Axelsøn
Ibm V4 Enken Sidse (?)
Siøbøget 14 Suend og Tue Suendsøn
Schouffuen 14 Suend Andersøn
Mattarp 14 Troid Hiljesøn
Jarnblæst 14 Niels Aagesøn
Siøholmen
Eller Holtet 14 Tue Persøn
Dragebøget 14 Jep Persøn
Fasholt 1/6 Per Monsøn
Biørnemosse 1/6 Axell Suendsøn
Holtet 1/6 Aage Persøn

Dragebøget 1/8 Jøns Oelsøn

Ibm 1/8 Anders persøn
Ibm 1/8 Per Monsøn

Fasholt 1/8 Jøns ...
Ibm 1/8 Niels og Jøns Esbensøn

Biørnemosse 1/8 Aage Synesøn

Kolle (?) Lærche med ...

Arild Suabs residentz
Som hand haffue ladet byge, 5 Suarer alle dero...

Tocheriip 1 2/3 Bent Vngesøn

Harbechsholt 1 3/8 Tue Bentsøn med udbøgen

Grydaase 1 1/6 Suend Mortensøn

Tocherup 1 1/8 Suend Knudsøn

Harbechsholt y2 Uge (?) Svendsøn

Ibm Vi Hans Jønsen

Ibm Vi Brøde Knudsøn olie Oelsøn ..
Andersøn i ... og ...bøget

1/3 Gunder Monsøn og Olle Kieldsøn paa iidbøget 
i harbeksholt

Harbechsholt 1/3 Suend Knudsøn paa gudebøget
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Støffuelsmosse 1/3 Gudmand Knudsøn
Ibm 1/3 Jens og Hugo Oelsøn i Jydegaarden,

Ibm 1/3 Ingoll Suendsøn i Møkesholt
Ibm 1/3 Brøde Bentsøn og Jøns Jepsøn paa iidbøget som 

kaldis Klippens

Rye Sogn
Aagerup 2 1/6 (?) Peder Ingelsøn

Liiingeskouff 1 5/8 Anders Andersøn
Aared i vi Tue Oelsøn

Saanestorp 1 Poffuell Larsøn
Siunkemosse Vi Lars og Niels Bondesøn

Perskiøb 1 Niels og Anders Nielsøn
Aagerup % Peder Nielsøn

Esborrup 3/4 Niels Tuesøn
Ekett 3A Peder Nielsøn Lensmand

Vesturup 5/8 Niels Tuesøn
Ibm 5/8 Bent og Peder Nielsøn

Liiingeskouff y2 Jøns Heljesøn og Truid Gudmansøn

Truids i Haffuen y2 Truid Jønsen og Anders Trudsøn
Rye 3/8 Anders Suendsøn

Ibm Vi Lars Monsøn
Siiinkemosse 3/8 Rytteren Haagen

Verøen i Liiingeskouff V4 Axell Aagesøn

Ibm 1/6 Anders og Jøns i Rafnkier

Ri je 1/6 Suend Andersøn i deignebolett

...bøget i Liiingaskouff 3/8 Laurids Jønsøn
Ibm V4 Niels Monsøn

Ibm 1/6 Mattis Nielsøn
Ibm 1/6 Knud Nilsøn

Rije 5/7 Tue og Kield Jønsøn
Ingeborrup Vi Ingemand Lassøn

Ibm 3/8 Oelle Nielsøn

Aff Offuenb (emeldte) hiemman som findis udi Ørkelynge forsambling staar øde Lar- 
chesholm Velb: aarild Suaus gaard som er affbrendt item Rytterhiemat udi attarup.

Nok staar ledigt oc ubrugeligt visse effterskreffnes hiemman
Peder Kielsøn i larche
Oluff heliesøn ibid

Oluff Pedersøn i aasljunge
Huilke ere lysta fogelfri aff ...

Herforuuden ere her nogle heemmans paabyggere som ere gandske oc aldelis foraarme- 
de i denne Krixtijden at de litet kand formaa at udlegge nogen skat: nemblig
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Anders andersøn 
Bent Pedersøn 

Jens hustrue (?)
Nels Bentsøn 
Bent Tuesøn (?)
Kiel Jensøn 
Kield Andersøn
Alle brende gaardenis paabyggere
Hielle gaards paabyggere
Hans Jensøn
Nels Esborresøn
Peder Ollesøn
Suen Pedersøn
Nels poulsen
Uggo Synesøn

Bent Knudsøn
Poul poulsøns hustru
Uggo Synes hustru
Lauritz paa Brødak..geds gaard
Uggo Jonsøn
Suen Axelsøn

Baptist
Lille Nels Jensøn

i lemmesholt 
ibid
i attarup 
i Bielkebøged 
i Egholm 

ibid, 
ibid.
i Aaslynge

i Harbeksholt 
ibid.

i Ørchelynge 
ibid.
larchegaard
ibid
ibid.
ibid
ibid.

udi Harbeksholt
i Boalt

ibid.
ibid
i Boseholm

Visse andre hemmanspaabyggere som oc ere ilde udplyndrede oc endast magter forame
de kand lidet at skatte: oc huer efter den taxt som her neden under er opsat:
Tue Ingelsøn i Vester Rinnarup kand skatte for en halff 8del.
Mogns Nelsøn 
Mogns mognsøn
Brøde mognsøn med bøggkar ibidem for en 4del

Øster Rinnarup gaards paabyggere med bøggene en halffanden 4ding 
Suen Pedersøn
Vester Spangs pabyggere for en halff 4del
Øster Spang for en 8del

Mogns Jepsøn i Egholm for en halff 8 del
Syne Andersøn i Lemmensholt for en halff 8del
Østergaardens: i Tocherups paabyggere: for halffanden 8del

Vestergaardens ibid: for en 4del
Attarups paabyggere 

Peder mognsøn 
Værne Bentsøn oc
Mogns Pedersøn for en 8del
Lille Bielkebøget
Johan Nelsøn for en 8 del
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Store Bielkebøget
Nels Nelsøn for halffanden 4del

Nørregaarden i Boalt
Peder Suensøn for en 4del

Søndergaarden ibidem
Nels Johansøn for en 4del

Langelt
Nels Pedersøn for en 4ding

Torpet
Ugge Jønsøn for en 4ding

Hojaholm
Hans ollesøn for halffanden 8del

Krangelbøgged
Nels Ollesøn for halffanden 8del

Boseholm
Olle Synesøn oc hanseholm Nels for en 8 del

Holtet
Tue Pedersøn en halff 8del

Vammentorp
Suen Turesøn en 8 del

Jærnblæst
Johan Knudsøn for en 8del

Sonnerup
Nels Ollesøn for en halff 8 del

Svinestrup
Nels Suensøn en 8del

Berrebøged
Jens Ollesøn en halff 8del

Mattarup
Peder andersøn en 8del

Truls Helies bøgge en halff 8del

Biørnemose:
Axel Svensøn en 8del

Fasholt
Peder mognsøn en halff 8del

Øster gaarden i flosholt
Syne Uggesøn med Rytter hustruens hemman en 8del

Mellomgaarden ibid.
Nels Synesøn en 8del

Jep Gudmansøn ibid. En halff 8del

Tue Bentsøn paa nørregaarden udi Harbeksholt

med Ingel Bentsøn oc
Nels Bentsøn for en 4ding
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Brændeplatsøn udi Harbeksholt 
Aed(?) aff Tue Bentsøn ibidem 
Brødneknudsgaard (?) ibid.
Jens Esbørrnsøn 

Nisse Kiels bøgge ibid 
Olle Kielsøn 

Gødebøget ibid.
Sven Knudsøn
Ydegaarden i Harbeksholt med morkeholtbøgge 
Jens Oliesøn oc 
Ingel Suensøn 
Klippebøgged ibid.
Brøde Bentsøn

Kyrkelycke
Knud Andersøn

Skoffuen
Brøde Ingelsøn
Kield Andersøn oc
Mogns Andersøn udi Egholm
Vestergården udi flinke med søbøgged
Axel Svensøn
Trud Ollufsøn ibidem

Med Ugge Andersøn i smørmyr
Kyrsten oc Sven mognsøn paa lærchegaard

Peder nelson paa Søalt
Olle Nelsøn paa Ryed
Olluff Turesøn paa bachebøgged
Peder Pedersøn paa dragebøgged
Nels heliesøn paa Kielstrup bøgge
Peder Pedersøn paa mognstrup bøgge
Dragebøgged
Jens Oliesøn

Grydaasse
Peder Bentsøn

Turebøgged
Anders mognsøn

for en halff 8del 

en 8 del 

en 8 del 

en halff 8del

en 8del

en halff 8del

en halff 8del

en halff 8del

for en halff 8del

en 4ding

en 4ding 
en halff 8 del 
for en 3ding 
halffanden 8del 
en 8del 
en halff 8del 
en halff 8del 
en halff 8del

en halff 8del

en 4ding

en halff 8del

Landgildesquerne findes ei her udi forsamblingen: mend ellers findis her nogle sqvattmøl- 

ler till huer anden gaard.

Smedier eller Smedder er her ingen aff heller som kand givre noget arbeide som haffuer 
noget at betyde undtagen nogle faa, som kand siae nogen, som de haft skov: for betu- 

den:
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Til Vitterligheds haffuer vi vore hænder endeis: oc endeis vore kare= merker underskref- 

fuet;
Jørgen Christenson F: locj. Pastor

Tue Ingelsøn Rindarp 
(Bomärke) Bent Pedersøn i Tochterup 
(Bomärke) Tue Bentsøn i Harbeksholt 
(Bomärke) Nels Pedersøn i Sønnerup 
(Bomärke) Peder Pedersøn paa pugebøged

Aff de himman som findis udi Rye forsambling Staar ledige 
Tue Nielsøns part udi Esborrup som er lyst fredløs 
Item Tue Oggesøn paa Ryed:

Jens Pedersøn i Ingeborrup 
Oc Trud qvinde i lyngeskov 
Poul jonsøn i Perskiøb 
Nels mognsøn i Canichegaarden
Disse offuenbemelte ere gandske oc aldelis forarmede: oc inte kand formaa noget at skat

te.

Disse andre ere ilde udplyndrede ...saare forarmede, oc formaar bare lidet:

Peder Nelsøn i Eget kand skatte for en halff gaard
Lasse Poulsøn udi Saanestrup for en 4ding
Lyngeskov skattegaard Gasten for en 4ding

Canichegaarden
Olle Knudsøn med Johan Bentsøns bøgge
Oc lauritz Jensøn en 8del

Jens heliesøns gaard
Med værøen oc Ravnakiærs bøgge en 8del

Perskiøb 
Anders Nelsøn 
Siunkemose gaard 
Nels Bundesøn 
Vestrup 
Peder Nelsøn 
Østergaarden i Rya 
Tue Pedersøn 
Vestergaarden 

Lauritz mognsøn 
...bønder for sin bolig 
Suen Andersøn

for halffanden 4ding

en 8del

en 4ding

en 12part (?)

en 8del

for halffanden 8del
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Aaretz gaard: med bøggere 
Tue Olluffson 

Esborruop oc h...
Anders Trudsøn 
Aagerup Skattegaard 
Peder Ingelsøn 
Annexgaarden ibid 
Peder Nelsøn 
Ingeborrup 

Ingemand

for en halff gaard 

for en 4ding 

for en halff gaard 

en 8del

for en halff 8del.

Til Vitterlighed haffuer vi vore hænder och boemerker underskreffuet

Jørgen Christenson F: loci Pastor
Anders.........
Peder Ingelsøn i aagerup 

(Bomärke) Lasse Monsøn i Rye 
(Bomärke) Tue Ollesøn i aaret 
(Bomärke) Gasten Larsen (?) i Lyngeskov 
(bomärke) Anders Svensøn i Ravnkiær

Dersom den høje oc gunstige Øffrighed, naadigst vilde tillade min fattige tihørere udi 
Ørchelynge oc Rhye forsamblinger att motte bliffue ved den taxt, for offuen oprettet, udi 
Skattens udleggelse i denne bedrøffuelig Krixtijden, efftersom dee ere neste allesammen 
udarmede: oc udplyndrede,
det var deris samptlige saa velsom min ydmyyeligst oc undedanst bønd oc begæring: 

dat Ørchelyng:
An 1677 22 April den høye Øffrigheds underdanigste 

Jørgen Christensøn F:
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Jöns Borgessens brev till landshövdingen Sven Rank den 4 januari 1679. 
Källa: Weibull 1871.

Wälbårne H:r General Major och Landtshöfding, Nådige Herre och Patron,
Eders Nådhes gunstige skriffwelse, daterat Halmstad d.... Decembris, hafwer iagh 

ödmiukelikst undfanget, och effter dhess Nådhgunstige befalning ödmiukl. communice- 
rar mig och mine soknemän, i synnerheet her i Kyrckie byen boendes, haffwa hafft en 
tung och bedröfwelig natt. Thy i afftons i mörekningen, för iagh widste det allerringaste 
der uthaf, stood it stoort danskt parthie, hwars förman berettes wara General Major 
Libssow kommandes från Helsingborg, in uppå oss; wedh sin ankomst berende (han) 
strax och medh strångia wachter rundt om besatte byen, optagendes en stoor deel af so- 
chnemån, som komme från Laholm och hadde ijsat, dref dem som en fårhoop alla i Pre- 

stegårdhen och lät uthropa, (att) dher någon af dhem gick af gårdhen eller från byen, 
skolde han låta dhen nedherskiuta som en hundh. Som Generalen kom ind i en stuffwa, 
lat han hämta mig in för sigh och så många sochnemän i gårdhen war, sade till mig: 
«hwarföre åre J min allernådigste Konung och Herre så olydige och geenstridige, at J eij 
wele contribuera til Helsingborg eller på något såt swara entingen til det andra påbudne 
eller til artollerie hestarne? Jagh ehr dertil udsendt med tre tusendhe hestar nu Eder och 
de andre Ulydige at straffa medh eld och swerd och skal sticka i brand alt det J haffwe, 
at twinga Eder til lydigheet.» Jagh kunne för bangheet ej stoort strax swara. Sade doch: 
«jag bedher Wålborne Herren wele ej förhasta sig, utan betenckia, det war mig fattig 
man intet möijeligt at skatta bådhe till Swenska Öftwerheten och dhem,» och sade ham 

hwad öfwerwold och skada Snaphanarne hadde giort mig. Swarade: «så skohle han låra 
mig det. Han wele först låta bära uth alt dhet iagh hadde och sedan brinna up gårdhen.» 
«Det står alt uthj H:r Generalens och dhe andre gode herrers händer,» swarade iagh, 
«nest Gudh, och hwad de ej wele spara, får iagh befalla Gudh och låta mig nöija.» Sade 
så till bönderna: «iagh har och samma befallning till Eder, at der J ej skatta så myche til 
min kong, som til de Swenske, skal iagh dela mit folck i 4 hoopar, och hwar hoop sin her

ded af sochnen strax upbrinna låta.» Både wi så tilsammans, de wele spara wåra fattige 
huus och hemman: hwad wij kunne och förmåtte wele wi giöra. Befael så mig och soch- 
nemannen, wi skohle gij ham en obligation der uppå, eller skohle han strax låta setta eld 

på os. Swarade medwarande Cronofogeden öfwer Helsingborgz lähn, som hand gaf sig 
uth före, Iffwer Rauffn benemt: «wort huuss ocli hwad wi hadde skohle cavera för os, 

och der wij eij wore lydige, skohle han straffa os med eld och swerdh.» Hwar medh Ge
neralen war til fredss, och wi afbad at gifwa ham någon obligation. Så gaffwe de sig til- 
fredz och loffwade at spara os. Doch ruinerade krigzfolcket her i byen alt det de öfwer- 
kom, slog up dörrar, kijstor, togo kläder, maatwahror. Alt, får, gietter (ingen boskap 

(fans) det iagh wet) höö och foragie, såå i Prästegårdhen som hoss bönderne, gick reent 
åth, togo min dreng med sig och 2 st. hestar (war så månge iagh hadde) at iagh har ej no
gen at komma mellan sochnerne uppå, droge så i dag bittijda bort, och sade, de wele åth 
Bierre herradt. Det är sandt, Snaphanerna finge et förtient Juula giestebodh Juula nat.

Bilaga 9
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Mig er föredist beret, at 5 st. blef ihielskutne och 7 st. fangne. Disse danske berettade, at 
20 st. blefwe skutne och fangne. Eljest hade detta stora parthiet icke änd en enda Snap- 
hane medh sig. Twå tijmar effter parthiet war affdraget, kom 6 st. af de skelmarna i gård
hen, droge effter dhet. Dhe woro, siuntes migh, ungefehr 1000 man och kanhenda någ
ra flerre. Detta på dhenna tijdhen warder i största hast communicerat. Min Nådige Her
re förlåte mig, iagh skrifwer, hiertelig sorgse och bedröfwat, illa; E:s Nådh, haffwe mig, 

bedher Jagh, allerödmiukelikst i it nådigt minne til dhet besta! Jagh önskar af hiertat, at 
wara her wäl ifrån om Gudh så behagde, thy iagh fruchtar för total ruin, som nu eij 

mycke feelar uthj. Herren Gudh see her til i Jesu nampn och hielpe os! Gudh beware E:s 
Nådh medh E:s högehrde k. wårdnat, och fare altidh och ewinnerlig wel! Aller ödmiuk- 
likst önskat af

Hijshult d. 4 Januar 1679.
Eder Nådhes allerödmiukeste och underdanige tiåhnare 
JÖNS BÖRGESON, Halmst.
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Ödeläggelser av de hemman i Örkelljungabygden som ingår i texten. Källor: 
Jordrannsakningsboken 1660 och 1662, Jordebok 1662, «Specification på 
dee Sochner och gårdar af Skåne, Riksarkivets ämnessamlingar, Militaria, 
Krigshistoriska samlingen, Karl XI:s tid, Kriget mot Danmark. M1333, All
mogens trohetsförsäkran 1677, Örkelljunga och Rya socknen, 1680 års jor
debok för Norra Åsbo Härad.

Bilaga 10

FAGERHULT december

SOCKEN 1661-1662 1676 april 1677 1680

Bjärabygget Oförmögne
Björnholm Oförmögne 1/2 hemman

bränt

Bärnalt Oförmögne grödan 2/3 på rotens

ödelagd frihet

Fagerhult Oförmögne Öde 5/8 på frihet

Fagerhult Öde
Fedingshult !4 forarmat Oförmögne Öde
Healt Oförmögne Öde 3/4 på rotens 

frihet

Järingsholm Oförmögne 1/3 bränd

Karsatorp 1/3 forarmat
Killhult Oförmögne 1 hemman

bränt

Koneholm Oförmögne Plundrat

Onsena Vi forarmat Oförmögne 1 hemman 5/8 på frihet
bränt

Porkenahult Oförmögne
Sandsjöholm 3/4 på frihet

Skinningeholm Oförmögne 1 hemman
bränt

1/2 på frihet

Smedhult
Jännaholm

Smedhult
Jännaholm

Hönsetorp bränd 1679

Sällerås Oförmögne plundrad
1679

Sönderössjö
(Trulsabygget) Oförmögne

1/6 på frihet

Sönderössjö
Tranetorp 1/3 forarmat
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Trottatorp 1/3 på rotens 
frihet
1/4 på frihet

Örnalt Vi forarmat Oförmögne Öde 2/3 på rotens 

frihet
ÖRKELLJUNGA december

SOCKEN 1661-1662 1676 april 1677 1680
Attarp P Öde Forarmad 1/2 på rotens 

frihet
Bjärabygget
Björnamossa Vi forarmet Forarmad
Boalt Forarmad
Boalt
Bosjöholm Forarmad
Drakabygget Bränd på frihet

1678/79
Ekholm Forarmad
Ekholm Vi forarmat 1/4 på frihet
Fasalt 1/3 forarmet
Flinka (Östra)
Flinka (Västra)
Florshult
Mellangärden
Florshult
Florshult Vi forarmet
Västergården
Grytåsa
Harbäckshult
(Brödneknuds)

Forarmad

Harbäckshult
Västergården

Forarmad

Harbäckshult Öde
Mörkahult
Harbäckshult
Norregård
Stivelsmosse
Hultet (Sjöholm)
Höjaholm
Jälla Oförmögne

Järnbläst
Krångel bygget
Lemmeshult Delvis öde
Lilla Bjälkabygget Forarmad 3/8 på frihet
Långalt

263



Lärka (skadat) Öde Forarmad
Forarmad
Forarmad
Forarmad
Forarmad

Järet
Månstorp
Sjöhult
Kjellstorp
Backabygget
Ryet
Kirstens hall
Lönsjöholm
Mattarp
Mattarps bygge
Sjöbygget
Skogen
Smörmyren
Sonnarp
Stora
Bjälkabygget
Svinstorp
Tockarp
Östergården
Tockarp
Turabygget Obrukat

1678-79
Vemmentorp
Västra Ringarp
Västra Spång
Åsljunga 1/4 öde 1/4 på frihet

Västergården
Åsljunga Öde

Södergården
Åsljunga Öde
Östergården
Åsljunga
Mellangärden
Örkelljunga Oförmögne Forarmad 1/4 på frihet

Oförmögne Forarmad
Kyrkolycke
Prästgården
Klockaregården
Östra Ringarp
Östra Spång
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RYA december

SOCKEN 1661-1662 1676 april 1677 1680

Eket
Esborrarp 1/6 öde

Ingeborrarp Oförmögne Öde

Ingeborrarp Oförmögne Delvis öde
Ljungaskog 1/3 öde 1660
Ljungaskog
Värön

Kärret 3/4 öde

Ravnakiärsbygge

Ljungaskog Forarmad

Canike
Persköp Forarmad

Rya
Västergård
Rya
Östergård
Klockaregården
Sjunkamossa Vi öde 1658-62
Sånnestorp
Troedstorp
Västrarp 3/8 öde
Åkarp 1/6 öde
Äkarp
(Prästens
annexgård)
Årröd
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Carl den XI:s pardonsplakat. Källa: Wei b ull 1871.

Wij Carl, med Gudz nåde Sweriges Giötez och Wändes Konung, Storfurste till Finland, 
Hertig uthi Skåne, Estland, Lifland etc.

Giörom witterligit at, ehuruwäl Wij hade fogh och orsak alla dem, som efter Wårt 
förra Placats innehåldh icke hafwa hörsammeligen instält sig och gåt Oss som deres rät
ta Arfkonung och af Gudh förordnade öfwerheet tillhanda medh troheet, tiänst och bij- 
ståndh, för olydige, otrogne och illwiliande undersåtare at ansee och nu straxt dhem 
medh straff till lijf och godz at beläggia, så hafwom Wij lijkwäl ännu dhermedh innehål
la welat i hopp at dhe, som icke af lätferdigheet, argheet och onska uthan af oförståndh 
eller twång hafwa trådt uthur deras plicht, lare nu mehra, sedan Gudh den Aldra högste 
hafwer behagat Oss en så önskelig seger öfver Wåra; och Rijkzens fiender förläna, ång
ra sig och som rätta undersåtare wända om och gå oss medh lydno, troheet och all mö- 
yelig hielp tillhanda, på det dhe än här warande fiendtlige trouppar igenom Gudz mech- 
tige bijstånd måtte aldeles uthrotade och ruinerade och detta tryckta landet i sin förriga 
roo och i et fredeligit tillståndh försat blifwa, hwilket fienden medt sijne orätmätige 
wapn uthan någon gifwen orsak och uthan något skiäl hafwer Oss och Wäre undersåta
re borttagit. Wij förmahna derföre hermed nådeligen och tillijka alfwarligen befalla alle 
detta landetz inwåhnare, uthaf hwad ståndh och wärde dhe äro, at dhe i ingen måtto sig 
herefter i någon kunskap och correspondence medt Wåre och Rijkzens fiender inlåta, 
fast mindre gå dhem tillhanda medt hielp och tillförsel! af victualiepertzeler och fohring 
wedt högste straff och onåde tillgiörandes. Skulle någon emoth detta Wårt stränga för- 

budh och emoth sin trohets plicht understå sig at handla och till Christianstadh och 
Landscrona det ringaste at föra eller och Wåre fiender, som härtill oförswarligen skiedt 
ähr, den ringaste kunskap bringa om Wårt förhållande, om Wåre trouppers marche och 
alt annat företagande, så williom Wij straxt den sammes huus och egendomb till skiöf- 
ling gifwa, gården i brandh sättia låta och den som brotzlig finnes uthan all nåde såsom 
en meenedare och förrädare till lifwet straffa låta androm till sky och warnagell. Men 
dem, som hoos oss sig infinna medh kunskap och efterrettelse om fiendens förehafwan- 
de och dess partier när dhe gå eller komma, och giöra dem på et eller annat sät hinder 
och skada, iämwäll bringa till Oss och Wår armee godwilligt och sielfmant allehanda un- 
derhåldzpertzeler, dhem williom Wij medt all konungzlig Nåde möta, dem hägna och be

skydda och hwar och en efter wärde och förtiänst belöna. Och på det Wij mågom wara 
så mycket mehra förwissade derom, at detta Wårt öppne bref kommer wederbörande 
tillhanda och blifwer i alla kyrkior upläsit på förste predijkedagar, ty befallom Wij her- 
medh alfwarligen först alla Probster at dhe sättia sijne nampn ooh signeten thärunder, så 
at när detta samma wårt original kommer Oss till egen handa igen, Wij deraf mågom see 
och spöria, om någon hafwer denne Wår förordning eftersat och försummat och sig mot- 
willeligen straff och onåde tillskyndat. Här alle som wederbör hafwer sigh hörsammeli

gen at effterrätta. Till yttermehra wisso hafwom Wij detta medt egen handt underskrif- 
wit och med Wårt Kongi. Secret bekrefta låtit. Datum Hufwudqwarteret Belteberge d. 
19 Decembris A:o 1676.

CAROLUS

Bilaga 11
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Sammanställning av namngivna personer på de hemman i Örkelljungabygden 
som ingår i texten under åren 1651 till 1681. Källor: Decimantboken 1651, 
Jordrannsakningsboken 1660 och 1662, Jordebok 1662, Malmöhus läns 
mantalslängder 1663, Militieräkningar 1661, Malmöhus läns mantalslängder 
1672, Jordrevningen 1671, Norra Åsbo domboks avskrift 1680-1693.

Bilaga 12

FAGERHULT
SOCKEN 1651 1660-1663 1664 1671-1672 1677 1680
Bjärabygget PederJonsön

Peder Per Per PärSvennsson
Svenningson Svenningsson 

8c hustru
Svenningsson

Modern
Karna
Jönsdotter
Helje Nilsson 
8c hustru

Helge Nilsson Helje Nielson Helge Nilsson

(Sven Svän Pärsson ... Persson
Persson) (gårdman)

Siunne
Ågesson

Siunne
Agesson

Sjunne
Åkesson
Pehr
Månsson

Ryttaren
Brynill
Ambjörnsson

Ryttaren
Brynill
Ambjörnsson

Ryttaren
Bryngil
Ambiörnsson

Björnholm Thorkild
Jönsön
Niels Nills Nils Niels Nils
Törkildsön Torkelsson Torchilsson Torkelsson
Joen
Törchildsön

Joen
Torkillsson

Jon
Torkillsson

Johan
Torkillsson

Jon
Torchilsson

Truidt Trued Troid Troet
Torkelsson Torchilsson Torkelsson,
Johan Jönsson Johan Johan

Jönsson Jönsson
(Per B... 
tzson)

Jens Nielsson 
(dräng)

Skomakare Niels
Nils Torchilsson
Torkelsson (dräng)

Abraham
Monsson
Jens
Abrahamson
Helje
Abrahamson
Mogens
Abrahamson

Ryttaren
Johan
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Bärnalt Anen Jönsön ... Jönsson & Ammund Ämund (?) Önne
hustru Jönsson Jönsson

Tygge Jönsön
Anders
Bendtsön

Nils Åkesson Nills Ågesson 
&C hustru
Nils Tykesson
Modern Ingri
Drängen Per
Andersson

Niels Nils
Svensson
Niels
Nielsson

Gårdman
Jonn Jönsson 
&C hustru

Ryttaren Jon Ryttaren Nils Ryttaren Nils
Jonsson Biörsson Biörsson

Fagerhult Aage
Sönnessön

Suine Öde
Åkesson

Christen
Gudmundsön

Mårten Mårten
Jönsson Jönsson
(gästgivare) (Länsman)
Per Eskilsson
Sven

Oluff
Svensson

Fagerhult Peder Jönsön
Anders Nilsön

Nills
Christophers-
son
Lutze Jeppas 
(dotter)
Anders
Jönsson

Fedingshult Abraham Abraham Abraham Öde Abraham
Mogensön Månsson & Månsson Månsson

hustru
Peder Joensön Hälje

Abrahamsson
Peder
Simmensön

Jöns Jöns
Abrahamsson Abrahamsson
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Nils Tuvesson 
& hustru
Gårdman
Eskil

A... Jönsson
Gårdman
Niels
Sjunnesson
Ryttaren Niels
Korp
Ryttaren
Erich

Erick
Biörnsson

Böriesson
Healt Sinne (?) Simon (Sven, Simon Simon Öde Simon

Jönsön Sjunne) 
Jönsson, 
hustru & piga

Jönsson Jönsson Jönsson

Peder Jönsön Per Jönsson
8c hustru

Per Jönsson

Gunnar
Jönsson

Ryttaren Pär
Stensson (!)

Järingsholm Peder
Erickssön

Peder
Andersson 8c 
hustru

Pär
Andersson

Per Andersson

Ingemand
Erickssön

Ingemann
Davidzson

Anders Anders Anders
Nilsson Nielson Nilsson
Tue Tuesson

Jöns
Truidsson

Jöns Tuesson

Nielss
Andersson

Karsatorp Enkan Tyra 
(Nillsson) & 
dotter
Tufwe
Nilsson & 
hustru

Sven
Truedsson

Jöns Jönsson Jons Jonsson Jöns Jonsson
Eskil Svensson Eskil Eskel

Svensson Svänsson
Ryttaren E 
Månsson

Ryttaren
Peder
Håkansson

Killhult Jep Jönsön
Svens Jönsön Sven Jönsson, 

hustru & 
dotter

Svän Jönsson
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Oluff Olesön Olof Olsson Olof Olsson Oluff Olof Olofsson
8c hustru Oluffsön

Tyche
Pedersen

Tyke Persson
Sc hustru

Ticke Persson Tyche Persson Tyke Persson

Änkan Per Tychesson
Christina 8c (son)
son
Gårdskvinna Sven Jepsson 

(dreng)
Sven Jepsson

Gårdskvinna
Johanna

Bengt
Jäppesson

Bengt
Jeppsson

Ryttaren
Anders

Ryttaren
Anders

Ryttaren
Anders

Håkansson Håkansson Johansson
Koneholm Peder Per Kjellsson, Per Kjellsson Per Kjellsson
(Stjärneholm) Kieldsön hustru &C 

dotter
Oluff Olof Olof Kjellsson Olof Kjellsson
Kieldsön Kjellsson &C 

hustru
Peder Per Persson 8c
Skredder hustru

Kjell Olofsson Kiel Oluffsön Kjell Olofsson
Kiel Pederson
en enche(?)
(son)
E... Oluffson 
(dreng)
Torkil
Oluffson
(dreng)

Onsena Truels
Johansön
Niels dansson 
och enkan

Oluf Olof Persson Olof Persson Oluff Persson Olof Pärsson
Pedersson 8c 
hustru
Åke Svensson 
8c hustru 
Bengt &C 
hustru 
Gårdskvin 
nan ...
... Eskilsson

Ryttaren Ryttaren Jon Ryttaren Jon
Bengt Sonesson Sinnesson

Svensson
Porkenahult Niels
_____________ Ingemandsön__________________________________________________________________

Hans
Axelsson

Sinne
Ågesson
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Eskild
Bendtsön

Eskil
Bengtsson, 
hustru, son 8C 
dotter

Eskil
Bengtsson

Eskil
Bengtsson

Eskil
Bengtsson

Gunne 
Gunnarsson, 
hustru & son

Gunnar
Gudmundsson

Gunnar
Gudmunds
son

Gunnar
Gudmunds
son

Modern
Gertrud

Gudmund
Gunnarsson

Gudmund
Gunnarsson

Gudmund
Gunnarsson

Gårdman
Nils Nilsson 
&C hustru

Nils Nilsson 
(gårdman)

Pigan T...
Bengt
Eskilsson
(son)

Bengt
Eskildsson
(son)

Jon
Gunnarsson
(son)

Jon
Gunnarsson
(son)
Nieiss
Eskildsson
(son)
Per
Gunnarsson
(son)

Per Eskelsson
Ryttaren
Anders
Larsson

Kapten Bengt 
Nilsson

Sandsjöholm Haagen 
Joensön

Håkan 
Jönsson & 
hustru

Hågen
Jönsson

Haagan
Jönsson

Hågen
Jönsson

Jöns
Håkansson

Jöns
Hågensson

Jöns
Haagensson

Jöns
Håkansson

Anders
Nielsön

Per Nilsson 
& hustru
Pigan T...
Gårdskvin- 
nan Christin

Per Jönsson Per Jönsson Pher Jönsson
Per Nilsson
Oluff 
Kiellsson 
Kiel Olsson

Jöns Jönsson

Hälje Jonsson
Cornethem-
man
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Skinninge-
holm

Hel je
Oggesön
Ugge Hanson

Ingeman 
Andersson &c 
hustru

Ingemann
Andersson

Bengt
Åkesson & 
hustru

Per Persson Per Persson
Sigfrid
Håkansson

Sigfrid
Håkansson

Håkan
Persson

Håkan
Persson

Kristen
Jönsson
(gårdman)
Per Jönsson Per Jönsson

Niels
Pedersson

Smedhult Haagen
Pedersön

Håkan
Persson

Håkan
Pärsson

Bodel
Håkansson 8c 
?

Botel
Håkansson

Bodel
Haagensson

Bodel
Hågensson

Gunne (?)
Gudmunsson
Truid (?)
Pedersön

Ingall
Pedersson 8c 
hustru

Ingel Persson Ingel Persson Ingal Pålsson

Håkan
Persson
Olof
Kjellsson 8c 
hustru
Gårdman
Sven Svenson
... Olof 
Mårtensson

Olof
Mårtensson

Oluff
Mårtensson

Olof
Mårtensson

Svän
Svänsson

Axel
Bengtsson

Axel
Bengtsson

Axel
Bengtsson

Ryttaren
Erich
Bertilsson

Jännaholm Suend
Oluffsön

... Nilsson 
(1664)

Tue Nilsson Tue Nielsson

backstuga Nils Botelsson Niels
Bodelsson

Nils
Bodelsson
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Smedhult Niels
Thuessön

Nills
Tufwesson, 
hustru 5c ?

Nils Tuesson Nils Tuesson Niels Tuesson Nils
Tufwasson

Gudmund 
Nilsson (son)

Gunne
Nilsson

Oluff
Thuessön

Olof Tuesson Oluff Tuesson Ola
Tufwasson

Kield Jensön 
Ingall Jenson 
Mogens 
Jensön

Bengt
Hansson Sc
hustru
Gudmund
Jönsson,
hustru & son
Gunnar
Madtsson Sc
hustru
Per
Mårtensson
Systern
Pernilla
Pigan Boel
Kjellsdotter
Gårdman
Hellje
Gårdman Åge

Sven Persson Sven Pärsson
Per Stensson Per Stensson Per Steensson

Sinne
Nielsson
Sten Jönsson

Ryttaren
Anders

Ryttaren
Anders

Ryttaren
Anders

Persson Persson Persson
Jännaholm Gudmund Gudmund Gudmund Gudmund Gunnar

Jonsson Jönsson Jönsson Jönsson
Sten
Gudmunds
son (son)

Tue Nilsson
backstuga Laurits

Nilsson
Laurs
Nielsson

Lars Nilsson

Hönsetorp Truid Jönsön
Bendt Per Hansson Bengt ingen
Hansson (1664) Hansson mandssper- 

soon på
Nils Kristina
Truidsson Larsdotter
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Jens Pedersön Jöns Persson, Jöns Pärsson Jöns Persson Jöns Persson Jöns Persson 
hustru, dräng 
& piga
Hans Hans Pärsson Hans Persson
Persson, 
hustru dräng 
SC piga

Per Jönsson Per Jönsson
(son) (son)
Oluff Persson 
Kieli
Andersson
Eskil
Bengtsson

Sällerås Änkan Elsa

Trued?
Jönsson
Eskill
Svensson

Per Johansson 
A... Jönsson 
(son, 12-13)

Lars Persson 
Kiäll
Hansson

Ryttaren
Thorbiörn
Bengtsson

Sönderössjö Harald
Haraldsön

Harald 
Haraldsson 
& hustru

Harald
Haraldsson

Harald
Haraldsson

Drängen Tuve
Bengtsson

Haagen
Jensön

Håkan
Jönsson & 
hustru

Truels Jensön
Jöns Trulsson Jöns Trolsson Jöns Trylsson Jöns Trulsson

Laurids Lars Ågesson
Aagesön & hustru

... Svensson
Åge Aake Åge
Torkelsson Torchilsson Tårkildsson
Gudmund

Jönsson
Truid
Nielsson

Niels
Ingelsson
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Ingal
Ingalsson
Eskild
Jönsson

Ryttaren Kiäll Ryttaren Lars
Bengtsson Nilsson

Trulsabygget Bier Biörnson
(?)

Fadern Per 
Biörnsson

Änkan
Johanna
Thruels
Christenssön

Christen Christen Christen Christian
Truls & Knutsson/ Knudsson Eskilsson
hustru Trulsson
Per Nilsson
6c hustru

Per Nilsson Per Nielsson Pär Nilsson

Peder
Trulsson & 
hustru

Pär Trulsson Pär Trulsson Per Trulsson Per Trulsson

Per Persson & 
hustru

Per Persson Per Persson Per Persson

Jöns Svensson 
(gårdman)
Jon Svensson 
(dräng)

Ryttaren som
ovan

Sönderössjö Anders
Svendsön

Anders 
Svensson & 
hustru

Anders
Svensson

Anders
Svensson

Pigan B...
Niels
Svendsen
Truid
Svendsön
Bendt Nielsön Bengt Nilsson 

& hustru
Adtzer Åge? Assar Atz ...
Hansson Hansson & 

hustru
Hansson

Gårdman
Jonn
Jeppsson 8c 
hustru
Gårdman Per
Bengtsson & 
hustru

Kjell
Andersson

Kiel
Andersson

Kiäll
Andersson

Änkan Änkan
Gertrud
Nilsdotter

Jertrud
Nilsdåtter
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Jöns Svensson 
(dräng)

...ryhs
Persson

Hans Nilsson
Beringetorp Peder (?) 

Hansön
Peder
Bengdtsson

Nils Niels Nils
Gudmundsson Gudmunds- Gunnarsson

son
Tranetorp Joen Joensön

och hans 
moder

Per Jönsson 
& hustru

Per Jonsson Per Jonsson Trane Per 
(Jönsson)

Gårdman Trane Pers
Anders 
Jönsson & 
hustru

son

Modern
Christin

Knibeholm Suend Jönsön
Trottatorp Bendt Tuesön 

(?)
Eskild Eskil
Poffuelssön Påhlsson

Jon Jönsson Jon Jönsson Jon Jönsson
Tue Bengtsson Tue

Bengtsson
Tue
Bengtsson

Nils Ingelsson Nils
Ingmannsson

Lauritz
Jonsson
(dräng)
Jon Jonsson 
(dräng)

Ryttaren Erik 
Bertilsson

Ryttaren Erik 
Bertilsson

Örnalt Steen
Pedersön

Öde

Peder Per S..sson (Per Stensson,
Steensön flyttad till 

Smedhult).
Anders Jepsön (Anders Anders

Jeppson) Jeppsson
Per Månsson 
(?)& hustru
Gårdman
Håkan
Nilsson & 
hustru
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Ryttaren
Anders

Ryttaren
Anders

Ryttaren
Anders

Nilsson Nilsson Nilsson
ÖRKEL-
LJUNGA
SOCKEN 1651 1660-1663 1664 1671-1672 1677 1680
Attarp Bendt

Svendsön
Peder Per Månsson Per Per Månsson Peder Per Månsson
Mogensön &C hustru Mårtensson mognsøn

Jeppa Nilsson 
& hustru

Jeppa Nilsson Jeppe Nilsson

Werner Værne Wärne
Bengtsson Bentsøn Bengtsson
Måns Persson Mogns

Pedersøn
Måns Persson

Sinne
Andersson
(gårdman)

Kiel Pedersøn Käl Persson

Knud
Pedersøn
Jens hustru

Åge Jepsson
Lars Olsson

Ryttaren Lars 
Oloffsson

Ryttaren Erik 
Olsson

Bjärabygget Jens Bendtsön
Oluf Jönsson Oluff Jönsson

Jøns Oliesøn
Nils Tuesson 
(gårdman)
Jöns Jönsson 
(dräng)

Tören
Gudmunds-
dotter

Björnamossa Svend
Axelson

Axel Axell Axel Svensøn Axel Svensson
Svensson & 
hustru

Svensson

Pouffel
Olessön

Åke Svensson Åge Sinnesson Ugge Synesøn Åge
&C hustru Siunnesson
Pigan Elsas 
son Axel
(Svän
Bengtzson)

Avän
Axellsson
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Ryttaren
Hollger
Nilsson

Ryttaren
Oloff
Abramsson

Boalt Svend
Sinnesön

Sven Svensson 
Sc hustru

Sven
Sinnesson

Svend
Johanson

Sven
Johansson, 
hustru 8c son

Änkan Sitzer Enken Sidse

Åke Svensson 
(son)

Ugge Svensøn Åge Svens

Axel
Svendsön

Axel
Svensson , 
hustru 8c 
dotter

Sven
Axellsson

Sven Axelson

Per Svensson 
(son)

Peder Svensøn Per
Siunnesson

Dräng
Baptiste

Baptist

Gårdman
Jöns 8c 
hustru

Jöns
Sinnesson
(gårdman)

Jens Synesøn

Sven Pedersøn
Sven Jönsson

Ryttaren Niels

Boalt Bengt
Johansson 8c 
hustru

Bengt
Johansson

Änkan
Christine
Oloffsdotter

Nils
Johansson 8c 
hustru

Nils
Johansson

Niels
Johansøn

Johan Nilsson

Christopher
Nilsson, son
8c dotter
Dräng Nils 
Mattsson

Nills Mattzon 
(gårdman)

Sven
Månsson

Sven Månsson

... Tue
Persson 8c 
hustru

Mattis(?)
Bengtzon

Nils Inges
Åke Jönsson Ugge Jonsøn Åge Jönsson

Ryttaren
Erich Pärsson

Bosjöholm Jens Pedersön Jöns Persson, 
hustru, son 8c 
dotter
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Thure
Thuressön

Änkan Boel

Nils Jönsson 
& hustru

Nills Jönsson Nels Jensøn Nils Jönsson

Åke Persson
8c hustru
Nils Jonsson 
& hustru

Nills Jönsson Nels Jensøn

Axel Jönsson
Niels Persson
Jens Persson Jens Persson

Olle Synesøn Olle
Siunnesson

Ryttaren
Erich Olsson

Drakabygget Peder Jonson Peder
Jönsson, 
hustru, son 8c 
dotter

Per Jöns änka

Jöns Olsön Jöns Olsson 
&C hustru

Jöns Olsson Jens Ollesøn Jöns Olsson

Peder
Mogensön

Per Månsson, 
hustru 8c 
dotter

Per Månsson Peder
Mognsøn

Gudmundt
Pedersön

Gudmund
Persson
(gårdman)

Per
Gudmunds
son

Smeden Paul
Truedsson & 
hustru
Gårdfolk:
Elsa
Jeppa Persson
8c hustru

Jeppa Persson Ieppa
Pedersøn

Modern
Anna
Gårdman
Trued 8c 
hustru

Tue Helljesson 
(gårdman)

Tue Heliesøn Tue
Hälliesson

Per Nilsson 
(gårdman)
Gudmund
(gårdman)
Anders
Persson

Anders
Pedersøn

Anders
Persson

Dreng Olle
Pederson

Jöns We...
Ekholm Svend

Jeppssön
Brödde
Kieldssön
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Jeppe
Svendssön

Jepp Svensson 
& hustru

Måns Jeppson Mogns Jepsøn Måns
Jeppsson

Modern Inger 
Jeppa Änka

Änkan Inger

Bengt
Tufesson

Bent Turesøn Bent Torsson

Svend
Kieldssön
Jöns Jöns Kjellsson Jöns Kiellsson Jöns Kiellsson
Kieldssön &c hustru

Gårdman
Sven & 
hustru
(Nils
Johansson)

Anders
Kijelsøn
Kiel Jensøn

Ryttaren
Oloff...

Ekholm (Axell
Andersson)

Kield
Andersson

Kjell
Andersson &c

Kieli
Andersson

Kield
Andersøn

Kall
Andersson

hustru
Per Kiellsson 
(son)

Mogens
Andersson

Måns
Andersson, 
hustru & son

Måns
Andersson

Mons
Andersøn

Måns Anders
son

Ingall
Månsson
(son)

Gunder Gunnar Gunnar Gunnar
Andersson Andersson & 

hustru
Andersson Andersson

Per
Gunnarsson

Sjunne
Andersson

Fasalt Poffuel
Joensön

(Sven
Månsson)
Peder Per Månsson Peder Per Månsson
Månsson & 
hustru

Mognsøn

Jens Truidsön Jöns
Truedsson &

Jöns
Truedsson

Jens Trudsøn Jöns Tuesson

hustru

280



Tyke
Kjellsson 8c 
hustru
Per Persson 8c 
hustru

Thruidt
Jensön

Gårdman
Trued &c 
hustru

Nils
Esbjörnsson

Niels og

Jöns
Esbjörnsson

Jøns
Esbensøn
Jens Jenson Jöns Jönsson

Jöns Månsson
Ryttaren Jöns
Persson

Flinka, Östra Truid Truidt Oluffs- Trued Olsson Troed Olsson
Oluffsön son

Trued Persson 
(dräng)
Hans Persson 
(dräng)

Flinka, Västra Peder Axelson Peder
Axellsson

Thoer Thor
Axelson Axellsson
Axel Pedersön
Svend Sven
Axelson Axelsson, 

hustru, son ÖC
piga
Peder
Thorsson

Pehr Thorsson

Axel Axell Axel Svenson
Svensson 8c 
dottern
Gertrud

Svensson

Systern
Pernilla

... Olsson, 
hustru 2 
drängar 8c 2 
pigor
Åke
Andersson 8c 
hustru

Åke
Andersson

Ugge
Anderson

Gårdman Tue
Knut
Axelsson 8c 
hustru
Sonen Per
Larsson
Per Axelsson
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Sjunne
Andersson & 
hustru
Gårdman Per
Jonsson & 
hustru
Sven
Svensson, 
hustru & son
Modern
Karna
Per Knutsson
Dräng Bengt
Tuesson

Änkan Boel
Persdotter
Bengt
Åkesson (son)

Bent Axelson Bengt
Axelsson

Christen
Tufvesson

Kyrsten
Turesøn

Per Tufvesson Peder Turesøn
(Änkan)
Pernilla
Kielsdotter

Enken
Pernille
Suensdatter

Johan
Svensson (son)

Johan
Svensøn

Johan
Svensson

Pigan Litzi
Sven Svensson Silen S...
Sven Månsson Suen

Mognsøn
Trud
Olluffsøn

Troed Olsson

TueJuensøn
Sven Svensøn 
dreng

Florshult,
mellangärden

Peder
Kieldssön

Peder Pär Kiällsson
Kjellsson &
hustru

Per Kiällsson

Siunne
Aagesön

Sjunne
Åkesson, 
hustru 6c 
dotter

Sinne Ågesson Syne Uggesøn Siöne Ågesson

Åge &c Niels
Sinnesson
(söner)

Nels Synesøn Nils
Sjunnesson

... Sjunne
Åkesson,
hustru

Ogge Synesøn

Sven Olsson
Sc hustru

Suend Olsson

Olof S (son) Olle Svensson
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Jeppa
Gudmunds-
son 8c hustru
Modern
Johanna

Ryttaren
Bengt
Oloffsson

Ryttaren
Bengt
Bengtsson

Florshult Siuffne Sjunne Sinne Ågesson Sinne Ågesson Sjunne
Aagesön Åkesson Ågesson

... Sinnesson Knud Synesøn Knut
(son) Sjunnesson

Thruidt Nils
Olesön Sjunnesson

Ryttaren
Bengt
Bengtsson

Ryttaren
Bengt Olsson

Bengt Olsson

Per Ingelsson 
(?), gårdman 
hos ryttaren

Florshult, Svend
västergården Broddesön

(Bondeson)
Jepp
Gudmunds-

Jeppe
Gudmundsson

lep
Gudmansøn

Jep
Gudmunds-

son son
Bengt
Kiellsson
Ryttaren Pär 
Olofsson

Ryttaren Jöns 
Persson

Grytåsa Morten
Svendsön

Mårten 
Svensson 8c 
hustru

Mårten
Svensson

Bendt
Aagesön

Bengt
Åkesson & 
hustru

död

Sven Sven
Mårtensson, 
hustru &£ son

Mårtensson

Tue Svensson Tue Svensøn Tufwe
(son) Svensson
Änkan
Christin
Persdatter
Tue Bengtzon 
(son)

Peder Bentsøn Per Bengtsson
Bent Svensøn

Harbåckshult Mogens
Svenson

Kjell
Torkelsson 8c

Kieli
Torkillson

Kiel
Torehalsøn

hustru
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Niels Nielsön Nils Nilsson 
&c hustru

Nills Nilsson Nels Nelsøn

Peder
Jeppsson

Per Jeppson Peder Jepsøn Per Jeppsson

Unne
Svendsön

Unge
Svensson

Inge
Sinnesson (?)

Olof
Olofsson & 
hustru
Per
Svenningsson
Sc hustru
Gårdman
Nils Axelsson
Sc hustru

Jöns Jens
Esbiörsson Esborresøn

Lauritz ibid
S... Ingersson 
(gårdman)

Son Sven 
Nelsøn

Sven Nilsson

Knud Stensøn Knut
Stensson

... ungesøn
Smedstorp,
klippens

Kield
Skredder
Bendt Brodde Brådde Brodę
Brödsön Bengdtsson Sc 

dräng
Bengtzon Bentsøn

Pigan Svenns
Broddes 
syster Boel

Jöns
Jeppesson

Jens Jepsøn Jons Jeppsson

Peder Svensøn
Harbäckshult, Thiicke
västergård Kieldsön

Oluff Aagesön Olof Åkesson
Sc hustru

Oloff Ågesson

Gårdman
Sven
Gudmunds
son 6c hustru
Lars Jönsson
Sc hustru
Nils Kjellsson 
& hustru
Olof Oluff
Kjellsson & 
hustru

Kielsson
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Modern
Karin
Gårdkvinna
Christine

Nels Nils
Esborresøn Esborrsson
Olle Knudsøn

Hans Jönsson Hans Jönsson Hans Jensøn
Gårdman
Seved? 8c 
hustru
Per Kjellson, 
hustrun 
dräng 8c piga
Kjell
Åkesson, 
hustru, son & 
dotter
Anders
Olsson, 
hustru 8c 
dotter
Sven Åkesson 
& hustru
Christen
Kjellsson 8c 
hustru
Drängen Olof
Kjellsson
Olof
Helljesson 8c 
hustru
Nils Paulsson 
& hustru
Sven
Månsson 8c 
hustru
Paul Påhlsson
8t hustru
Drängen
Bengt
Larsson
Helge
Olofsson, 
hustru 8c 
dotter
Åke Kjellsson 
& hustru
Gårdman Per
Olsson 8c 
hustru
Skomakare
Nils Jönsson
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Dräng Åke
Andersson
Tyke
Torstensson
Sc hustru
S... Månsson, 
hustru 6c 
dräng
Anders
Tuesson, 
hustru Sc son
Åke Axelsson
Sc hustru
Per Nilsson
Sc hustru
Gårdkvinna
Christina
Pigan Pernilla
Pigan ...
Dräng Bengt
Månsson

Nils Nilssons 
bygge

Gudmund
Månsson

Gungar(?)
mognsøn

Gunne
Månsson

Oloff Nilsson Olle Nielsøn Olle Kiellsson
Det andra Sven Sven Knutzon Sven Knudsøn
bygget Knutsson 6c 

hustru
Gudebygget Oluff

Povelssön
Sven Olsson

Unge Olsson Inge Ollesøn Inge Olsson 
(Morkhult)

Harbäckshult Öde
Mörkabult Bendt Nielsön Bengt Nilsson

Sc hustru
Sonen Olof
Bengtsson Sc 
hustru
Pigan Bengta
Jöns Olufsson Jens Ollesøn Jöns Olsson
Sven
Gudmunds-

og hugo 
Oelsøn

son
Inge Svensson
Sc hustru

Ingall
Svensson

IngalSvensøn Ingel
Svensson

Harbäckshult, Brödde Brodde Brodde
norregård Knudsön Knutsson Sc 

hustru
Knutsson

Gunder Gunnar Gudmund
Poffuelsön Påhlsson Sc 

hustru
Pålsson

Ingall
Bengtzon

Ingal Bentsøn Ingel
Bengtsson
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Drängen
Knut

Anders
Nielsön

Tue Bengtzon Tue Bentsøn
Sven
Sinnesson

Peder Svenson Pher Svensson

Lars
Andersson &

Modern Elin
Gårdman
Kunt son
Gårdman ...

Jöns Olsson 
& hustru
Zitsla

Bengt Nilsson 
(gårdman)

Bent Olssons 
bygge

Kield Nielsön Kiel Nillsson

Sinnebygget Nils Tuesson 
&c hustru

Nills Tuesson

Jonn
Svensson & 
hustru
Per Jonnsson, 
hustru, son & 
dotter

??? Bengt
Nilsson, 
hustru, son &C 
dotter

Bengt Nilsson

Nils Bengtzon Niels Bentsøn
Sven Sinne
Sjunnesson &c Svensson
hustru (dräng)
Tue
Bengtsson & 
hustru

Stivelsmosse Niels Nielsön
Niels
Anderson

Sven Nilsson

Gudmund Gudmundd
Knutzon
Nilss
Gudmundsson
(son)

Nills T... Brodde
Bengtsson

Peder Jönsson Åge Ingelsson
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Joan
Svensson

Brådde Olluff
Bengtzon Svensson
Oloff Olsson Bengt

Hansson
... Andersson Pher

Sjunnesson
Knut
Knutsson (?)

Bengt Olsson

Höjaholm Peder Hansön Pär Hansson 
& hustru

Pär Hansson

Systern
Bengta

Bendt Fuul
Peder Axelson

Sven
Bengtsson & 
hustru
Modern
Bengta
Jöns
Månsson Sc 
hustru
Pigan
Christin

Thruels Gårdman
Hansön Truls

Hansson
Hans Olsson Hans Olleson Hans Olsson
Nills Olsson Nels Oliesøn Nils Olsson
Werne Persson Värne Persson
Axell Persson 
(gårdman)

Dreng Hans
Hansøn

Bengt
Thorsson/
Persson

Ryttaren
Johan
Albrechtsson

Ryttaren
Johan
Albrechtzon

Jälla Anders Anders
Gunderssön Gunnarsson, 

hustru & 
dotter

Peder
Aagesön
Joen Pedersön

Sven
Andersson & 
hustru
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Per Jönsson 
&C hustru
Kjell Persson 
& hustru

Kieli Persson Kiel Pederson

Gårdman
Jonn
Gårdman Per 
Åkesson

Änkan
Critzij?

Änkan
Kristina Åges

Oluff Persson
Anders Anders
Persson Pederson
Jeppe Nilsson 
(gårdman)

Sven Kielsøn
Jeppa
Bengtsson
Brodde
Ingelsson

Järnbläst Kirstenne
Knuds
Ingel Nilson
Boildt Oluffs
Niels Aagesön Nils Åkesson 

8c hustru
Nills Ågesson

Bendt
Knudsön

Bengt
Knutsson 8c 
hustru

Bengt
Knutsson

Bent Knudsøn Bengt
Knutsson

Johan 
Knutsson 8c 
hustru

Johan
Knutsson

lohan
Knudsøn

Johan
Knutsson

Sven Olsson 
&C hustru

Sven Olsson Sven Olufsson

Gårdman 
Ingall 8c 
hustru

Ingall Nilsson 
(gårdman)

Ingal Nelsøn Ingel Nilsson

Gårdkvinna
Christin
Knutz

Svend søn ibid

Dräng Nils
Åke Nilsson Uggo Nelsøn Åge Nilsson

Åke
Mickelsson

Krångel- Oluff Olsson Olof Olof Olofsson
bygget Olofsson, 

hustru, son 8c
piga

Niels Nielssön
Niels
Kieldsön

Nils Kjellsson 
8c hustru

Svend
Bendtszön
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Dräng Peder 
Nilsson

Per Nilsson Peder Nilson Per Nilsson

Gårdkvinna
Bengta
Dräng Nils 
Olsson

Nils Olsson Nels Olleson Nils Olsson

(Knut) Jäppe
Svensson

Nills Nilsson 
(dräng)

Anders Måns-
son

Ryttaren
Håkan

Ryttaren
Hakan

Bengtsson Bengtsson
Lemmeshult Anders

Siunnesön
Anders Anders Anders Anders Anders
Anderson Andersson & 

hustru
Andersson Andersson Andersøn

Systern
Bengta
Sjunne
Andersson & 
hustru

Sinne
Andersson

Syne
Andersøn

Sjunne
Andersson

Gårdman
Kjell & 
hustru

Bengt Persson Bent Pedersøn Bengt Persson
Ryttaren Pär Ryttaren Per
Bengtsson Bengtsson

Lilla
Bjälkabygget

Hellje
Bendtsön
Peder
Helljesön
Niels Nils mördad 1667 Änkan
Johanson Johansson 5c 

hustru
Johanna

Sven
Helljesson &c 
hustru
Nils Nils Bengtzon Nils Bentsøn Nils
Bengtsson &C 
hustru

Bengtsson

Nils Tuesson
Sven Persson Suend

Pedersøn
Eskil Nilsson 
(son)

Eskil Nelsøn

Johan Nilsson Iohan Nelsøn Johan Nilsson
Nels Pedersøn Nils Persson
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Ryttaren
Erich

Ryttaren
Oloff Jönsson

Långalt (Sjunne
Bengtsson)
Jöns Persson 
& hustru

Jöns Persson Jöns Persson

Jöns
Svensson, 
hustru & 
dotter
Nils Persson Nills Persson Niels

Pederson
Modern Nille 
(änka)
Lars
Sjunnesson & 
hustru

Lasse (?) 
Svensson

Lasse
Siönnesson

Modern Ingri
Suend(?)
Persson
... Persson Bengt Persson

Sven Jönsson
Änkan
Kirstin
Wärne
Persson

Ryttaren
Gudmund
Nilsson

Ryttaren
Gudmund
Nilsson

Lärka Kield Aagesön Kiäll Ågesson
Aage Going
Karen
Mogens
Kierstine
Peders
Svend Nilsson
Siuffne
Mogensön

Sinne
Månsson

Sinne
Månsson

Sinne Aagesön Sinne
Ågesson

Sinne Åkesson

Anders
Olssön

... Oluffson Anders Olsson 
(död)

Syne Pederson

Oluff Nilssön Oluff Nilsson
Oluf Häljeson Oloff

Helliesson
Olle heliesøn

Kirsten
Nillson

Christen
Nilsson

Kürsten
Nelsøn

Kirsten
Nilsson

Nills
Påfvelsson

Nils Påhlsson Nels Povlsøn Nils Pålsson

Påfvel
Påfvelsson

Påhl Paulsson
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Sven Månsson Sven
Mognsøn

Svan
Månsson

Nilss Jönsson 
(gårdman)
Per Kiellsson Per Kiellsson
Esbjörn
Nilsson
Åke Knudsson 
(?)(gårdman)

drang uggo 
Synesøn

Åge
Sjunnesson

uggo synesøn 
ander

Änkan Elna 
Sjunnes

Nils
Hellgiesson

Nils
Haljesson

Oloff
Andersson
Bengt
Esbjörnsson
(gårdman)

Bent Knudsøn Bengt
Knutsson

Oloff Jönsson
Nils Jönsson
Anders
Ingmansson
Nils
Holgersson
Bengt
Thorsson

Järet Mogen Nilsön
Svend Nilson

Tyge Trulsson 
(?)
Sven
Månsson
(Åke
Torstensson)

Månstorp Anders
Thuessön

Anders
Thuessön

Peder Nielsön Per Nillson Per Nilsson
Aage
Eskildsön

Åge
Eskildsön

Åke Eskillsson Ugge Eskilsøn Åge Eskilsson

Per Persson Peder
Pedersøn
Ugge
Pederson

Sjöhult Peder Nilsön Per Nillson Per Nilsson Peder Nelson Per Nilsson
Kjellstorp Hellje Olesön Hellje

Oluffson
(Skredderbyg-
get)

Peder Olesön Niells
Helljesson

Nels Heliesøn Nils
Helliesson

Åge Kiellson
Sinne
Jeppsson

Sven Jepsøn Sven Jeppsson
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Elna Sigris
Backabygget Thure Nielsön Tue Nillson Tue Nillsson

Ni Ils Tuesson Olle Turesøn
Brodę
Turesøn

Ryet Niels Olesön
Bendt Olesön Bengt

Oluffson
Olåff Nillson Oloff Nilsson Olle Nelson

Per Nilsson
Sven Nilsson Suen Nelson Sven Nilsson

Olle Tuesøn
Jöns Persson

Kirstensball Peder Nielsön
Sinne Persson Sinne Persson

Per Persson Peder
Pedersøn

Per Persson

Tue Tuesøn Tufwe
Tufwesson

Ugge
Andersøn
dreng

Åke
Andersson

Ugge
Pedersøn
dreng

Lönsjöholm Niels Hanson
Kield Aagesön Kjell

Åkesson,
Kiäll Ågesson Kieli Ågesson

hustru 8c son
Axel Aagesön Axel Åkesson 

8c hustru
Axell Ågesson Axel Uggesøn

Systern Boel Åge Jönsson Ugge Jønsøn
Jöns Svensson 
&C hustru

Sven Kiellsson

Åge Kiellson Ugge Kielsøn Åge Ingelsson
Gårdspiga
Boel

Axell Ågesson 
(gårdman)

Gårdman Hellje
Nils 8c hustru Ågesson

(gårdman)
Olle Jönsson 
(dräng)

Hans Axelson
Ryttaren
Johan
Ambjörnsson

Ryttaren Jon 
Ambjörnsson

Mattarp Anders
Knudsön

Anders
Knutsson

Anders
Knutzon

Axel Knudsön Axell Änkan
Knutsson Pernilla

Larsdotter
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Peder Peder Per
Andersson Anderson Andersson

Sven Uggesøn Sven Åkesson
Mattarps
bygge

Hellje
Thruidssön
Truid Trut Trued Heliges- Trud Heliesøn Truet
Helljesön Hellisson son Helliesson

Nils Nilsson
(Änkans
dräng)

Sjöbygget Svend
Svensson

Sven Svensson Sven Svensson Suend og

Pernille
Svends

Tue Svensson Tue Suendsøn

Gårdsmän Per
Per Svensson 
(dräng)
Sven Svensson 
(dräng)

Sjöholm
(Hultet)

Peder Wier

Per Åkesson, 
hustru & son
Sven
Andersson & 
hustru
Åke Persson
&C hustru

Åge Persson

Anders
Ågesson

Johanne Peder Modern
Aages Johanna

Eskil
Johansson 8c 
hustru

Tue Persson Tue Pederson Tue Tuesson
dreng Ugge 
Pederson

Änkan
Kristin

Ryttaren Olof 
Jönsson

Ryttaren
Erich ...

Skogen Eskild Eskill Eskill på
Johanson Johansson Skogen
Kirsiinne
Svend
Kieldsöns

Knud(?)
Ingelsøn

Sven Suen Sven
Andersson Anderson Andersson
Brådde Brodę
Ingelsson Ingelsøn
Per Svensson 
(gårdman)
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Kiel
Truellsson
(gårdman)

Bent
Ingemandsøn

Bengt
lngmansson
Jöns Persson
Sven Larsson

Ryttaren: 
samma som
Lilla
Bjälkabyget

Ryttaren
Erich ...

Smörmyren Aage
Anderson

Åke
Andersson

Åke
Andersson

Ugge
Andersøn

Sven Månsson Sven
Månsson

Sonnarp Peder Nilsön
Oluff Nilsön Oloff Nilsson 

öc hustru
Sonen Nils 
Olsson 8c 
hustru

Nilss Olsson Nels Ollesøn

Dräng Nils
Olsson
Nils Månsson 
5c hustru

Nills Månsson Sven
Mognsøn

Sven
Månsson

Nils Persson
8c hustru

Nills Persson Nils Persson Nils Persson

Per Persson 8c 
hustru

Per Persson Peder
Pedersøn

Per Svensson, 
hustru 8c piga

Peder
Svensson

Nils
Svensson, 
hustru 8c 
dräng

Nils Svensson Nels Svensøn

Mogens
Axelson

Gårdman
Måns
Axelsson
Peder Nilsson

Sven Persson 
(dräng)

Stora
Bjälkabygget

Niels
Helljesön

Nils
Helljesson 8c 
son

Nills
Helliesson

Nils Heliesøn

Svend Olesön Sven Olsson, 
hustru 8c son

Sven Olofsson Sven Olsson Sven Ollesøn

Eskild
Helljesön

Eskil
Helljesson 8c 
hustru

Thruels
Olsesön

Truls Olsson
5c hustru

True Olsson

Pigan Karna
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(Svän
Jonnsson)

Nils Nilsson Nils Nilsson
Nils Svensson Nels Svenson Nils Svensson
Hellie Helie Svensøn Hellje
Svensson
(dräng)

Svensson

Sven Pedersøn Sven Persson
Ryttaren Pär 
Pärsson

Ryttarna
förlupna

Svinstorp Kieldt Jönsön
(Lilla Nills Nills Svensson Nils Svensøn Nils Svensson
Sonnarp) Svensson

Peder
Svensson

Tue Svensson

Sven Nilsson
Tockarp,
Östergård

Wnne
Wernerssön

Bengt 
Ungesson, 
hustru, son 8c 
dotter

Bengt
Ungesson

Laurids Lars
Bendtsön Bengtsson Sc 

hustru
Bendt Bengt Bengt Persson Bent Pedersøn Änkan
Pedersön Persson, 

hustru, dräng 
8c piga

Marina

Bengt
Larsson 8c 
hustru

Bengt Larsson

Oloff
Bengstsson
(son)
Tue Persson 
(gårdman)

Peder Bentsøn
Ingel
Mognsøn

Bengt Jönsson
Tockarp Oluff

Svindsön
Sjunne
Svendsön
Axel Axel
Bendtsön Bengtsson, 

hustru 8c son
Sven
Knutsson 8c 
hustru

Sven Knutzon Sven Knudsøn

Pigan Pernilla
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Per Bengtsson
8c hustru

Peder
Bengtsson

Bengt
Jönsson 8c 
hustru

Bengt Jönsson BentJensøn

Peder Jönsson Per Jönsson 
(dräng)
Bengt
Eskillsson

Bent Eskilsøn

Nills Ågesson 
(gårdman)
Tue Bengtzon

Turabygget Anders Anders Anders Anders
Thuessön Tuesson, 

hustru 8c 
dräng

Tuesson Tuesøn

Gårdman Tue
Jonsson 8c 
hustru
(Oluff
Jonsson)

Anders Anders Anders Måns-
Månsson Mognsøn son

Per
Bråddesson

Peter Per
Svends(?) Sjunnesson

(dräng)
Vemmentorp Svend Tuesön Sven Tuesson 

&C hustru
Sven Tuesson Suen Turesøn

Nils Aagesön Nils Åkesson
Peder Peder
Thursön Tuesson & 

hustru
Joen Aagesön

Kjell Kieli Kiel Heliesøn Kiäl
Helljesson 8c 
hustru

Helljesson Helgesson

Påhl Tuesson
Gårdman
Helge 8c 
hustru
Gårdman
Jonn
Håkansson

Tue Nilsson Tue Nilsøn Tue Nilsson
Nils Månsson Nils Månsson
Sven Nilsson Sven ... Sven Nilsson
(gårdman) gaarmand
Per Tuesson 
(gårdman)
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Per Tuesson 
(gårdman)

Sven Kielsøn, 
dreng

Västra
Ringarp

Ingel
Pederssön
Niels
Pederssön
Knud
Kieldssön
Mogens
Kieldssön

Måns
Kjellsson , 
hustru, son 8c 
dotter
Måns Måns Mogns Måns
Månsson Månsson Mognsøn Månsson
Tuve
Ingelsson 8c 
hustru

Tue Ingellsson Tue Ingelsøn Tu f ve
Ingelsson

Modern
Bengta 8c 
syster
Måns Nilsson Måns Nilsson Mogns Måns Nilsson
8c hustru Nelsøn
Måns
Månsson, 
hustru 8c piga
Gårdkvinna
Elin
Brodde Brådde Brodę Nelsøn
Nilsson 8c Nilsson
hustru (gårdman)
Gårdman
Sven 8c 
hustru

Sven Jönsson 
(gårdman)

Per Ingelsson
Gårdman
Olof
Knutsson & 
hustru
Husman Nils
Johansson 8c 
hustru

Brådde Brodę Brådde
Månsson Mognsøn Månsson
Anders
Persson
(dräng)
Oloff Nilsson 
(dräng)

Oloff Nilsson

Nels Svensøn
Bent
Andersøn
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Olle (?)
Olluffsen

Per Olsson
Utbygge Sven Bengtzon Sven Bentsøn Sven

Bengtsson
Per Nilsson

Utbygge Werner
Bengtzon

Værne
Bentsøn

Werne
Bengtsson

Västra Spång Svend Olesön Sven Olofsson 
& hustru

Sven Oliesøn

Truels
Kieldssön

Truls
Eskilsson 8t 
hustru

Eskil
Truedsson

Eskill
Truitsson

Peder Olsön Per Olofsson 
& son

Per Olsson Peder Oliesøn

Niels
Kieldsön

Sidsa
Bengtsdotter

Oluff
Hansson

Oluff
Hansson &c 
hustru

Oloff
Hansson

Hans Nilsson Hans Nilsson 
& hustru
Sven Persson
8c hustru

Sven Persson Sven Pedersøn Sven Pärsson

Gårdman
Truls
Gårdman
Nils
... Tue hustru

Oloff
Kiellsson

Oluff
Kiellsson

Kieli Kiellsson
Kieli Bengtzon Kieli

Bengtzon
Kiäl Bentsson

Per Olsson Pelle Ullesøn
Kiel Pedersøn

Oluf Jönsson
Utbygge Per Tuesson
Utbygge Per Persson
Utbygge Per Nilsson
Åsljunga
Västergården
Södergården

Siunne
Tuesson

Sjunne
Tuesson & 
hustru

Sinne
Sinnesson

Sjunne
Tuesson

Syne Turesøn Sjunne
Tuesson

Oluff Nilsön Olof Nilsson
8c hustru

Oloff Nilsson Olle Nelsøn Olle Nilsson

Peder Erikson Per Eriksson 
& hustru

Nels Oliesøn

Tyce Oluff
Aagesön
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Olof Olsson Oloff Olsson Olle Oliesøn Olle Olsson
8c hustru
Olof
Olofsson
Michał Michel Michel
Jonsson 8c Jönsson Jönsson
hustru

Oloff
Sjunneson
(son)
Oloff Persson Olle Pederson
Bengt Bent Nielson
Nielsson
Erich
Andersson
Inger
Bonde
Månsson
(gårdman)

Kiel Jenson
Bengt
Kielsson
(gårdman)

Per Nilsson
Jep Nilsson

Trumpetaren Trompetaren
Magnus Magnus ...zon
Weiser

Åsljunga Bendt Bengt Bengt Bent Turesøn
Ostergården Thursön Tuesson, Turesson

hustru & son
Peder Nielsön Jeppe Jep Bentsøn Jeppe

Bengtsson Bengtsson
(son)

Knudt
Dinnessön
Thormar
Pedersön

Per Bengtsson
Per Persson 8c Per Persson Per Persson
hustru
Gårdkvinna
Johanna
Skräddare
Olof Persson

Per Olsson
Tue Persson 
(gårdman)

Åsljunga Anders Anders
Mellangärden Erikson Eriksson 8c

hustru
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Erik
Andersson

Mogens Måns Gunnar
Bondeson Bondesson &c Månsson

hustru
Pernille Bendt 
K ield sön

Jeppe
Gårdman Måns
Jeppa Gunnarsson

(gårdman)
Peder
Gårdman Tue 
&C hustru
Nils Nils Bengtzon
Bengtsson &
hustru

Sven Olsson Sven Oliesøn Sven Olsson 
Axel Jensøn Axel Jönsson
Bent Kielsøn
Bengt Bengt
Sjunnesson Sjunnesson
(dräng)

Örkelljunga Aage
Pedersön
Anders
Siuffnessön
Jens
Hendickssön

Sven Persson, Svän Persson Sven Persson Svend Sven Persson
hustru & 
dräng

Pedersen

Peder Olsson 
&C hustru

Per Olsson Peder Ollesøn Per Olsson

Axel Jönsson 
(styvson)

... Gertrud Karina
Jönsadotter

Gårdman Per Kristin
Nilsson Hindriksdot-

ter
Nils Persson

Corporal Pär 
Pärsson

Corporalen
Per Persson

Kyrkolycke Peder Nielson
Anders
Svensson & 
hustru
Gårdkvinna Änkan Änkan
Pernilla Pernilla

Andersdotter
Pernille
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Elin 8c son Nielss Persson
Olle Jönsson 
(gårdman)
Bengt
Svensson
(dräng)

Knud
Andersøn
Svend Persøn

Åge Trylsson
Prästgården Jörgen

Fischer 8c
Jörgen
Fischer,

hustru kyrkoherde
Marika
Larsdotter
Trägård
Gudmund
Tuesson
(dräng)

Klockare
gården

Hans E... Nills Persson

Östra Brådde Brodde
Ringarp Pederssön Persson 8c 

hustru
Sven Persson Sven Pedersøn Sven Persson

Peder Per Persson,
Pederssön hustru, son 8c 

dotter
Bendt
Kieldssön

Bengt
Kjellsson, 
hustru, son 8c 
dotter
Per Bengtsson
8c hustru

Per Bengtzon 
(änkan)

pp

Bengdt
Pederssön

Bengt

Peder
Nielssön
Peder
Mogenssön

Måns Persson
8c hustru

Måns Persson Måns Persson

Bennd
Pederssön
Knud
Greggerssön
Brödde Brodde
Bröddessön Broddeson 8c 

hustru
Knut
Axelsson, 
hustru 8c son

Kieli Knutzon Kiel Knudsøn Kiäl Knutsson
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Oluff
Bengtsson

Per Åkesson Per Åkesson Peder Pär Ågesson
8c hustru Uggesøn
Gårdmän:
Per Nilsson
8c hustru
Sven Sven
Tykesson & 
hustru

Tyckeson

Jon Tuesson
8c hustru
Sven
Broddeson 8c 
hustru

Ingeman
Andersson

Ingemar
Andersson

Christiern
Bengtzon

Christian

Påhl
Christsson

Olle Jenson Olle Jönsson
Kiel Persson

Bengtzbygget Sienne Nilsson
Torrebygget Per

Bråddasson
Peder
Brudson

Grisavadet Jon Tikesson 
Jöns
Skreddare?

... Ticheson

Nedre
Grisavadet

Jeppe
Svensson

Övre
Grisavadet

Tue Johansson Tue Jonson

Östra Spång Peder Morten- Per Månsson
sön 8c hustru
Bendt Olesön

Sven Olsson
8c hustru

Sven Olsson Sven Olleson Sven Olsson

Per Olsson Peder Olleson Peder Olsson
Gårdman
Jeppe
Svensson 8c 
hustru

Kiel Person

Gårdman Per Bent Bentsøn
Bengtsson & 
hustru
Gårdman
Bengt Olsson
8c hustru

Tård Nilsson
Niels
Helgesson
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Sven
Tufvesson
Niels
Månsson

Utbygge Per Bentzon Per Bengtsson
Utbygge Jeppe

Månsson
RYA
SOCKEN 1651 1660—1663 1664 1671-1672 1677 1680
Eket Gunnildt Per Nilsson, Per Nillsson Peder Nielsøn Per Nilsson

Nielssis hustru, dräng
8c piga

Hellje Nilsson Hindrich
(dräng) (son)
Jöns
Gudmundsson

Sven
Lauritzsson

(gårdman) (dräng, son t. 
Rya)
Per Månsson 
(dräng)
Jöns
Ingelsson
(dräng)

Esborrarp Poffuel
Thuressön
Thure
Poffuelsön
Anders ... Persson,
Pedersön hustru &C piga

Nils Tuesson
8c hustru

Nills Tuesson Niels Tuesøn

Sven Svensson Tue Nillsson 
(son)
Bengt Tuesson 
(styvson)
PerTuesson 
(styvson)
Tue Kielsson

Lars
Bengtsson

Haven Anders Anders Anders Anders
Truidsön Tuesson, 

hustru 8c 
dräng

Turedtsson Trudsøn

Jens Truidsön Jöns Tuesson 
&C hustru

Trued Jönsson Truid Jønsøn
Pigan Boel
Dräng Per
Månsson

Ingeborrarp Peder
Truidsön
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Povell
Pedersön

Olof Nilsson 
8c hustru

Oloff Nillson Oelle Nielson

Axell
Axellsson
(gårdman)

Jens Pederson Jöns Persson
Ingeborrarp Ingeman 

Larsson, 
hustru 8c 
dräng

Ingemann 
Larsson (?)

Ingemand
Lasson

Ingman
Larsson

Lasse
Ingmandsson

Ljungaskog Bendt
Svendsön

(Bengt 
Svensson) 8c 
hustru

Bengt
Svensson

Niels
Anderson
Thue
Svendsen

Anders Anders Anders Anders
Andersson 8c 
hustru

Andersson Andersøn Andersson

Nils
Andersson

Änkan Elsa
Änkans
tvennesöner
Sven Jeppsson
6t hustru
Gårdman
Bengt St 
hustru

Anders Anders
Tufvesson Tufvesson
Christen Kiersten/
Hanson Gasten

Hansson
Ryttaren
Christian

Ryttaren
Gustaff

Andersson Andersson
Kärret Mette Svend 

Thuessöns
Anders Anders Anders
Svensson St 
hustru

Svensson Svensson

Knut Svensson
Knut Knut
Bengtzon
(son)

Bengtsson

Nils Nilsson 
(dräng)
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Jon E 
(svärson)

Jon Classon

Bengt
Andersson
Johan Persson

Ljungaskog
Jens Helljesön Jöns

Helljesson 
hustru 8c piga

Jöns
Helijesson

Jons Heljesøn

Brödde
Helljesön

....... 8c
hustru

Joen Svendsön Gårdman
Joan
Svensson 8c 
hustru

Truid ... Truid
Gudmundsøn

Gudman
Troedsson

Varon Gunnel Aages Axel Åkesson Axell Åkesson Axell
Aagesøn

Axel Ågesson

Pigan Bengta
Karret Svend

Mortensön
Anders
Svensson &c 
hustru

Anders
Svensson

Anders og
Jons

Anders
Svensson

Ravnakiärs-
bygge

Nils Jönsson 
(son t
Ljungaskog)

Nils Jönsson

Ljungaskog,
Canike

Mattis
Greggerssön

Nils Månsson 
& hustru

Nills Månsson Niels Monsøn

Knud Nielsön Knut Nilsson
8c hustru

Knudt Nilsson Knud Nielsøn

Nills Knutzon 
(son)

Mattis
Nielsön

Mathis
Nilsson 8c 
hustru

Mattias
Nillsson

Mattis
Nielsøn

Gårdman
Jöns 8c 
hustru

Lars Jönsson Lauridz
Jønsøn

Lauritz
Jönsson

Gårdman
Trund 8c 
hustru

Olle Knudsøn Ola Knutsson

Gårdman
Bengt 8c 
hustru

Tue Nilsson

Knut
Månsson

Karret Jens Hansön
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(Penarp) Nils Nilsson, Nils Nilsson 
hustru & ...

Nills Nilsson

Olof Knudtz, Olle Nilsson
dräng & piga (son)
Gårdkvinna
Christina

Bengt
Påhlsson
(gårdman)

Persköp Bendt
Povelssön
Kirstinne
Joens
Jens Göinge

Pål Knutsson, 
hustru & 
dräng
Pål Jönsson 
& hustru

Paul Jönsson Poul Jonsøn Påhl

Anders Anders
Nilsson , 
hustru, dräng 
& piga

Nilsson

Gårdman
Hans & 
hustru
Gårdspiga
Elna

Nills Nilsson Niels Nilssøn Nils Nilsson
Per Suendsson 
(dräng)
Påhl Tuesson
Trued
Månsson
(gårdman)
Anders Anders
Nilsson Nielssøn
Tue Ågesson 
(dräng)

Nils
Henningsson

Rya, Anders Anders Anders Anders Svend- Änkan Else
västergård Svendsön Svensson, 

hustru &c ...
Svensson søn Nilsdotter

Mogens Måns Truids Per Andersson Nils
Truidsön hustru (son) Andersson

Lars Lars Månsson Lauritz Lars
Månsson, 
hustru & 
dräng

Monsøn Månsson

Tue Nilsson 
(Dräng)

Rya,
östergård

Peder
Svendsön

Tue Persson Tue og Tue Persson
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Jens Pederson Jöns Persson
8c hustru
Sven Jönsson, 
son

Kieli Jönsson Kield Jønsøn

Pigan
Christine
Jönsdotter

Sven Persson

... Persson
Systern Chris
tina
Pigan Elna

Oluf Jönsson Ola Jönsson
Skomakaren
Olof
Skräddare
Sven Påhlsson

Klockare
gården

(Oluf
Jönsson) & 
hustru
Gårdspigan

Per ...
Sven
Andersson

Svend
Andersøn

Sjunkamossa Bonnde
Nilsön

Brode
Nilsson, 
hustru & son

Nils
Bondesson

Lars og Niels 
Bondesøn

Nils
Bondesson

Jens Larson Jöns ... 8c 
hustru

Lars Jönsson
Hans
Anderson

Anders
Jönsson

Karen
Mogensis

Gårdman
Olof 8c 
hustru

Nills
Gunnarsson

Ryttaren
Håkan
Gunnarsson

Ryttaren
Haagen

Per ...
(ryttarens
dräng)

Sånnestorp Gunnild
Lassis

Påhl Larsson 
8c hustru

Påhl Larsson Påhl Larsson Poffuel
Larsøn

Pål Låsson

Lars Påhlsson 
(son)

Lasse Poulsøn

Bengt
Heillsson

Oloff Knutzon 
(Dräng)
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Tu f we
Pålsson

Kompag-
nieprofossen

Troedstorp Anders Anders Anders
(Haven) Truidsön Tuesson, 

hustru & 
dräng

Truedsson

Jens Truidsön Jöns Tuesson 
&C hustru

Tue Jönsson Tufwe
Jönsson

Pigan Boel Sven Svens
Andersson
(son)

Andersøn

Dräng Per
Månsson

Västrarp Niels Nils Nills Tuesson Niels Tuesøn
Truidsön Tufvesson, 

hustru &c piga
Nills Nillson 
(son)

Bendt Nielsön Bengt Nilsson 
& hustru

Bengt Nilsson Bent og

Per Nilsson, 
hustru & 
dräng

Per Nilsson Peder Nielson

Erich
speleman

Åkarp Oluff
Pedersön

(Oluf
Persson, 
hustru, son & 
dotter

död

Per Olsson Änkan
Johanna
Pålsdotter

Per Ingallsson Peder
Ingelsøn

Per Ingelsson

Peder Jenson
Ludtze Olofs
Eline Oluff 
Svendsön

Bengt
Svensson (son)

Lauridtz
Olesön

Pål Jönsson 
& hustru

Påhl Jönsson

Svend Olesön Sven Olsson 
& hustru

Sven Olsson Sven Olsson

Pål Olsson, 
hustru, son &c 
dotter

Paul Olsson Pål Olsson

Sven Jensson
Olle Persson 
(dräng)
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Olle Olsson 
(dräng)

Måns Pålsson 
(son)
Toren
Katarina
Olofsdotter

Änkan
Gertrud 8c 
dotter

Per Jönsson 
(dräng)

Löjt. Håkan
Eriksson

Åkarp
(Prästens
annex)

Peder Nielsön Per Nilsson Per Nilsson Peder Nilson Per Nilsson

Kirstin Nils Oloff Persson
Jöns Persson 
(son)
Änkan B... Tufwe
Jönssdotter Svensson
Sven Jönsson

Ryttaren
Anders
Persson

Ryet Jens Anderson Jöns Anders 
änka

Årröd Thue Olsson Truid Ollsson Tue Olsson Tue Oluffson
Jöns Persson, 
hustru, son &c 
dotter

Jöns Persson Jöns Persson

Per Jönsson 
(son)

Per Jönsson

Anders Anders
Pedersön Persson, 

hustru, son & 
dotter

Kield Olsson Kieli Olsson 
&C hustru

Kieli Olsson

Jöns Kiellsson
(son)

Jenns Olsson
Unge Jönsson

Dräng Olof Oloff Tuesson 
(son)

Dräng Jöns
Tuve Olsson, 
hustru 8i piga
Nills Nillsson
... Svensson Oloff Jönsson

Måns
Jeppsson (åbo)
Per Nilsson
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Den 24 oktober 1676 återvände den svenska armén till Skåne. 
Närmare 18 000 man myllrade över gränsen vid örnalt i Skånes- 
Fagerhult socken.

De svenska soldaterna - och deras 12 000 hästar - var utsvultna. Så 
fort den gamla gränsen hade passerats utbröt omfattande plundring. 
Befolkningen drog till skogs eller försökte så långt det var möjligt att 
värja sina hemman. Ofta med vapen i hand.

Denna händelse har ofta setts som startpunkten för de skånska fri
skyttarna - snapphanarna. Men var det så enkelt att man bara värjde 
sin rätt? Borde inte våldet då ha klingat ut när armén väl passerat och 
istället blossat upp på andra platser längs dess väg?

De gerillaliknande friskyttar som slogs på den danska sidan under 
Skånska kriget 1675-1679 är omgivna av omfattande mytbildning. 
Försöken att placera dem i vidare historiska, militära, sociala och eko
nomiska sammanhang har varit få.

I den här boken analyseras några av dessa myter utifrån ny kunskap 
som tagits fram genom undersökningar i nordvästra Skåne. Bilden 
av våldets orsaker visar sig vara komplex och djupt rotad i det sär
präglade samhälle som en gång fanns i området. Boken diskuterar 
även frågor om historieskrivning, hur människor och samhällen drivs 
in i våldsspiraler men också om förmågan att gå vidare.

Författarna är verksamma som arkeologer vid Riksantikvarieämbe
tets kontor i Lund. Bo Knarrström arbetar främst med slagfältsarkeo- 
logi och driver flera forskningsprojekt både i Sverige och utomlands. 
Stefan Larsson forskar kring städer och arbetar även med att utveck
la metoder och analysredskap.
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