
1657-1660.

Kristian IV kunde hverken glemme Freden til
Brømsebro eller Svensken; men han var baade for
gammel og træt til at vinde det tabte tilbage. Sit
Sindelag over for den gamle Fjende kunde han dog ikke
lægge Skjul paa: Da han saaledes i 1646 holdt sin ny-
fødte Sønnesøn, den senere Kong Kristian V, over
Daaben nede paa Flensborghus, og Drengen under
Præstens lange Tale faldt den gamle Mand tung at
bære, udbryder Kongen: «Vil du, mit Barn, saa trykke
Svensken, som du trykker min Arm her i Dag, da
faar han Skam!»

Og Frederik III arvede Faderens Sindelag mod
Sverige. Han kunde frem for alt ikke glemme, at Sven-
skerne trods deres Løfte ved Freden i Brømsebro dog
beholdt hans Ærkebispedømme Bremen, eller at de ved
denne Fred havde tilsneget sig en saadan Magtstilling,
at de nu til enhver Tid stode som faretruende Naboer.
Baade Kongen, og mange med ham, gave sikkert hin
Præst Ret, der, da han paa Prædikestolen skulde takke
for Brømsebrofreden, gjorde det med følgende Ord:



« O, en stor Fred, en god Fred; da det nu er kommet
saa vidt, at Fjenden kun behøver at udstrække sine
Arme for at lægge os under Aaget» .

Kongen tænkte vel idelig paa at faa Oprejsning
for den lidte Tort; men han gemte sine Tanker hos
sig selv, som han havde for Skik, og rugede i Stilhed
over sine Planer.

Hvor skulde der ogsaa komme Midler fra til at
fremhjælpe Forsvarsvæsenet med? Rigsraadet stod mod-
løst og .vel til Dels ogsaa viljeløst som Følge af den
Tanke, at kom der Krig, vilde Byrderne falde tungt
paa Adelens Skuldre; thi Landets Gæld var allerede
paa 4 Millioner Rdl., medens Kronens Indtægter kun
vare faa og smaa. Den gamle Rigsraad Kristen Skel
skriver derfor ogsaa i sin Dagbog I): <<Jeg befinder
store Vanskeligheder (Difficultet) og ringe eller fast
ingen Middel, saa om, Gud forbyde, noget uformodent-
ligt paakom, forstaar jeg ikke, at vi have noget at for-
sikre os paa, uden Gud alene. Dog maa vi derfor
ikke lade Hænderne synke». Og hele Rigsraadet ytrer
1653 om Forsvaret 2): «Middel til dette at fortsætte
vide vi ingen anden, end dersom den allerhøjeste Gud
Landet med god Afgrøde velsigner, da Skatter at kunne
paabyde, saasom Undersaatterne det kunde formaa ».

l Juli 1654 skriver Kristen Skel atter3): «Militsen an-
langendes. Derom ville een Gang for alle gøres en
fuldkommen Ordinans, eftersom vi saa tidt røre derved,

og intet fuldkommeligt endnu er sluttet, saa om, Gud
forbyde, noget paakom, skulde befindes største Kon-
fusion .... Det er mit Betænkende, der maa tales med
Adelen, der' nu ere samlede, at de vedblive at holde
Soldater og Ryttere}). Til andre Tider mander den
gamle Rigsraad sig vel op; men straks komme Be-
tænkelighederne frem igen. Den 13 Sept. 1656 siger
han 1): « Førend vi kunne begynde noget, da burde vi
at skrive til Sverige og til Ove Jul (Gesandten), om
de ville give os Satisfaktion. Naar vi «ded» søger,
skulle vi vel have Kaarden . i Haanden, medens, inden
det sker, betænke to Ting: I) H vad vi have at gøre
med, og 2) Hvorledes vi skulle føre Krig, enten offen-
sive eller defensive».

Men Aar efter Aar gik hen, og Raadet drøftede
gentagende den forelagte Forsvarsplan uden at faa noget
sat i Værk. Under denne hjælpeløse og møjsommelige
Hensliden af Tiden udbryder Kristen Skel den 20 Sep-
tember 1656, som i Fortvivlelse 2): (<Jeg sagde, at vi
gaa her op og ned med Bedrøvelse og med en ond
Samvittighed, for vi snakke derom og gøre intet derved,
og det hele Land raaber paa os, og vi gøre dog intet
derved, saa Gud maa ikke være iblandt os». Han
fortsætter med lignende Klage den 22 December3):

« Hver Gang vi samles, opsættes noget, baade om Mi-
litsen, Magasiner, Generaltoldforvalter og andet, og er
blevet læst, der bliver dog intet deraf. Vi laa forgangen

l) Dan. Mag. III R, 4: 13.
2) s. St. 231.

3) s. St. 269.

l) Dan. Mag. III, R. 4: 289.
2) s. St. 291.

3) s. St. 295.



fra Pinsedag til Mikkelsdag og bestilte intet, saa man
gaar op og ned med Bedrøvelse og rejser frem og til-
bage med Besværing; og hver Mand i Landet raaber
paa Rigens Raad». Dagen efter dukker den Tanke op
hos ham, om det ikke skulde være muligt at købe sig
Fred og Forligeise til med Sverige, og i mild Jule-
stemning optegner han i sin Dagbog I): «Om man ikke
skulde byde de Svenske nogle Tønder Guld for at af-
staa vore Lande og den Frihed i Sundet?»

Ja, Fred frem for alt, var det, som den gamle,
erfarne Rigsraad sukkede efter og ønskede i fuldeste
Maal; og nu, da Aaret var ved at udrinde, er det sik-
kert under bange Anelser om, hvad det nye Aar vilde
bære i sit Skød, at han den 29 December udbryder2):

«Kunde vi nogenledes nyde Fred, da raader jeg ikke
til Krig; dog skulle vi sætte os i Forsvarsstand for at
naa Freden og for at forvare os for Krigen. Begynde
vi noget og have ingen Penge, da er det forlorent
Værk».

Aaret endte med den fuldstændigste Hjælpeløshed
paa alle Kanter af Landet og paa alle Omraader med
Hensyn til Forsvarsvæsenet.

I den før nævnte gamle Vise3) synger Spottefuglen
om Adelen paa denne Tid:

En vred Soldat de ret aldrig saa,
langt mindre ved mod hannom at gaa;
dog Oberstens Pladser skal de betjene
og have de bedste af al Kronens Lene.

Kunde Landsens Fjender med Kander og G las
bort jages, og ikke med Sværdene hvas,
da vare vor' Fjender for lang Tid lagt øde,
forjaget af Landet og slet slagne døde.

Kunde store Ord - med pralende Heste,
forgyldte Sporer og Klæder de bedste
Svensken slaa ihjel, da vaare behænd'
vor fø'sede Adel brave Krigsmænd )l.

Dem fattes Forstand, Raad, Hjerte og Mod,
dertil og det gamle god Adelsblod ;
deres Krop, den skælver, saasom Hundelaar.
Mod Fjenden ride de som taabelig' Faar.

Imidlertid arbejdedes der ved det svenske Hof med
al optænkelig Iver paa at øge Hadet til Danmark, saa
det kunde komme til at blusse op i fortærende Krigslue.
Og det allersørgeligste var, at det var danske Mænd,
der udførte dette sælsomme Arbejde. Det var den
faldne Rigshofmester Korfits Ulfeid, der her i Land-
tlygtigheden tillige med en hel Stab af ligesindede, mis-
fornøjede Venner søgte at drage Hævnen ned over sit
Fædreland og dets Konge. Han mente sig forurettet,
følte bittert, at den stolte Magtstilling var gleden ham
ud af Hænderne, og nu betænkte den faldne Stormand
sig ikke paa at forraade og sælge sit Fædreland til
Fjenden. Ulfeld havde betydelige Pengemidler mellem
Hænder, og han sparede hverken disse eller sine store
Evner for at faa slukket sin Hævntørst. Først ind-
smigrede han sig hos den højtbegavede, men lunefulde,
Dronning Kristina, hvem han vandt ved at forstrække
hende med Laan paa Laan. Denne usikre Hofgunst

') Dan. Mag. III, R. 4: 297.
2) s. SI. 299.
3) Ny kgl. Saml. Nr. [033 c.



maatte han købe i saa dyre Domme, at hans Fordring
hos Dronningen til sidst rakte op imod 300,000 Rdl.
Og det blev endda ikke herved. I Aaret 1652 kom
nemlig en landflygtig, polsk Stormand til Sverige netop
i et lignende Ærinde, som Ulfeid, han vilde ophidse
det fremmede Folk imod sit Fædreland, blotte dettes
svage Sider og bevirke et Fredsbrud. Herved opstod
et formeligt Kapløb mellem de to Landsforrædere.
Ulfeld mente at vinde Prisen i denne æreløse Kamp,
da han kunde gøre det højeste Bud: Han skal endog
have lovet Dronningen en Sum paa 8 Tønder Guld,
naar blot Krigen kunde komme til at rase i hans Fædre-
land' men de svenske Statsmænd satte sig herimod. Og,
Danmark fik Lov til at sidde i Fred endnu for en Tid.

Imidlertid blev Dronning Kristina ked og træt af
Regeringens Byrder og overdrog Kronen til sit Søskende-
barn Karl Custav, en fattig, tysk Rigsgreve , der i
Fædrearv kun havde faaet to Landsbyer, en Flække og
et Par Slotte; men en Mand, der var besjælet af et
sandt Heltemod, og som havde gennemgaaet en fortrinlig
Krigerskole under sin navnkundige Morbroder Gustav
Adolf i Trediveaarskrigen. Allerede mens han var
Dreng, havde det krigerske Sind ytret sig hos ham;
han kunde da efter Læsningen om de gamle, romerske
Helte udbryde: «Med Værget i Haanden vil jeg søge
min Lykke!» Og nu, efter at han havde tilkæmpet
sig Hæder og Ære paa Tysklands Valpladse, lagde han
sig efter det Mundheld: «Jo flere Fjender, desto rigere
Ære».

Karl Gustav vilde Krig, skønt Landets Pengesager
vare bragte i en ynkelig Forfatning ved Kristinas

Ødselhed, og skønt flere af hans betydeligste Stormænd
raadede fra; Krig vilde han alligevel - saa kastede
han sig over Polen. «Kongen antager nok, at Lykken
er firkantet, medens alle andre anse den for rund rund,
som en rullende Kugle!» sagde en vittig Svensker i et
Flyveskrift. Det lod virkelig fra først af til, som
skulde Karl Gustav naa dette, at faa Lykken til at
ligge, hvor han pegte, som var den firkantet; han vandt
glimrende Sejre, Lykken stod fast; men saa paa een
Gang drejede Lykkehjulet sig: Sværd, Savn og Sygdom
formindskede hver Dag Svenskehærens Rækker. Det
var i Begyndelsen af Aaret 1657.

I Danmark begyndte man da at løfte Hovedet og
tænke paa Oprejsning. Svenskerkongen sad fast i Polen,
hvor han havde fuldt op at gøre; nu maatte Tiden
være kommen tii at vinde det tilbage, som før var
tabt. Men de gamle Rigsraader og flere af Landets
høje Herrer holdt igen, saaledes Kristen Skel der,
sagde: «Saa Gu', Bro'er lille, vi vil have Fred, Krig
er et forlorent Værk og vil fortære os selv; vil Kongen
have Krig, maa han selv skaffe Penge». 1) Disse gamle
erfarne Mænd forudsaa, at Krigen maatte bringe For-
dærvelse og Ødelæggelse over det ganske Land og
Rige. Og Midler til Krigens Førelse var der ingen
af. <<1Skaane», sagde Fredspartiet, «er Folket endnu
saa udpint fra forrige Krig af, at der ikke er til at
opdrive en Skilling derovre, med mindre en Veksel bank
paa nøgne Kvinders og Børns gule Haar Penge vil
forstrække». Og hvor vilde det ikke knibe med at

l) Fryxell XV, 5: Brev fra DureJl til Per Brahe 9 April 1657.



skaffe Soldater, da vort Folk hverken var· øyet eller
krigsvant. «Men Svensken», sagde de, «er født Soldat,
Bonden der, tag ham lige fra Ploven, han er dog bedre
Krigsmand end andensteds Kaptajnen med Fjeder i
Hatten». l) « Svensken ligner Fanden, naar han har ind-
taget et Hjerte, kan han ikke drives ud af det igen».")

Alle de erfarne og forsigtige Mænds Betænkelig-
heder nyttede dog intet. Krigsvennerne fik mere og
mere Vind i Sejlene, nu da Kongen ikke længere yilde
taale nogen Modsigelse eller Hindring. Admiralen paa
Bremerholm, Kristoffer Lindenov, fik dette at føle, da
han lnaatte smage Kongens Stok og blev forvist Hoffet 3).

Den 23 Februar 1657 aabnedes en Rigsdag paa
Raadstuen i Odense, hvor Kansleren Kristen Thommesen
Sehested blandt andet ytrede, «at det nu var højeste
Tid at oplukke øjne og Hænder og med Æren skikke
sig i Tiden». Krigsstyr blev bevilget til over en
Million Rigsdaler, Soldater skulde hverves, og en Del
Adelsmænd tilbøde at oprette frivillige Regimenter.
Enkelte Steder var Folket helt krigerisk: Skomagere og
Skræddere raabte paa Krig, snarest muligt skulde der
begyndes; og denne Stemning tog æring ved Rygterne
om, hvor misfornøjede Hallænderne vare under det
svenske Aag. Nu kunde Danmark genvinde sin tabte
Krigerære ved at tage Bremen og Halland tilbage. Derfor
drog Marsken Anders Bilde ad Jylland til med sine Tropper
og slog Lejr der; medens 5000 Mand stode·i Skaane

under Axel Urups Kommando, der havde Ulrik Kristian
Gylden/ove ved sin Side som Generalmajor.

Og dog, trods alt dette - var der kun lidet Haab' ,
thi Tilliden til Adelens Styrelse, saavel under Fred,
som under Krig, var borte. Derfor synger Spottefuglen
ogsaa paa ny l):

« Thi skal de længe bær Rigens Taske,
da maa snart Kongen gaa udi Aske,
skal de saa herske over al' Stand,
nodes vi snart at lobe af Land.

Skal de saa længe i Riget raade,
vil det gaa Danmark i onde Maade,
skal de saa bær' Officers Navn,
vil det ej vorde Danmark is Gavn.

De fromme her ikke tænkes bør,
langt mindre tilføjes nogen Vanær.
De andre lade sig gaa til Gemytte
at søge deres Fædrelands Nytte.

o, Gud, du for dit hellige Navn,
søg Æren din og vor Riges Gavn,
bevar dit hellige, rene Ord,
og bryd Tyrannernis grumme Mod.

Bevar vor Konge, giv hannem Lykke,
og driv hans Anslag efter hans Tykke,
at du maa æres, Riget udbredes,
og Landsens Fjender de kan bortspredes ».

') Fryxell XV, 5: Brev af 5 December 1656.
2) s. SI. Brev af 12 Februar 1657.
3) s. SI. Side 4: Brev fra DurelI til Per Brahe 22 Januar 1657

Men Adelen havde Magten, og den vilde de ikke
give' Afkald paa. Da Fjendtlighederne begyndte i Maj



Maaned, idet nogle svenske Saltskibe stoppedes
Sundet, valgte Rigsraadet den I Juni 1) Ove Gjedde,
Otte Krag, Peder Redts og Kristen Skel til at blive i
Kjøbenhavn og tage Vare paa Udrustningen og Ord-
ningen af samtlige Krigsfornødenheder. Samme Dag
sendtes en Herold til Sverige; med Scepter i Haand og
i fuld Ordensdragt drog han over Grænsen med Fejde-
brevet. Krigen var begyndt.

haand, saa skulle VI nok komme frem og piske paa
Svensken». 1) Andre Bønderkarle snege sig derimod
ind over Grænsen og toge svensk Tjeneste, fordi de
troede at have bedre Haab om Sejr der end under deres
eget Fædrelands Faner 2). Men Gjøngerne vare som
sædvanlig kongetro og stillede sig som altid tilforn i
de Danskes Rækker. Som udmærkede Skytter kom
'00 Mand af dem over til Kjøbenhavn, hvor de bleve
øvede i Brugen af et egent Slags Bøsser, som ved een
Ladning kunde skyde 50 Skud 3).

Under disse urolige og trange Forhold i Skaane
var der et stort Arbejde for Krigsstyrelsen, dels med
at bringe en Hær paa Benene og dels med at skaffe
Underhold til Veje for den. Holger Vind til Gundestrup,
Guvernør i Helsingborg, der gjorde Tjeneste ved denne
Lejlighed, fik blandt mange andre Hverv ogsaa det, at
skulle gøre Aftale med Svend PovlseIZ om Hvervningen
af et Kompagni Dragoner. Aftalen blev gjort, og efter-
staaende Bestallingsbrev 4) givet:

Skaane var der et stærkt Røre. Bønderne be-
gyndte at true med Holger Danske, der skulde komme
frem og hjælpe sine Landsmænd. «Det turde nok
hænde», svarede Smaalændingerne dem, «men forinden
have vi naaet at jage alle Danskerne ud i Øresund». 2)
Skaaningerne søgte dog at opildne sig selv og holde
Modet op, medens deres Sindelag overfor Svensken
vekslede mellem Frygt og Had. Naar Frygten fik Over-
vægten, skyndte hver Mand, der kunde, sig med at faa
Gods og Kostbarheder bragt til nærmeste Fæstning;
og mangen Bonde solgte sine Kreaturer for ·Spotpris
af Frygt for, at Svensken skulde føre dem ind i Smaa-
land. 3) Da 260 skaanske Karle skulde føres fra Kri-
stiansstad til Kristianope!, løb '40 af dem bort paa
Vejen. «Vi hæle os i Skovene saa længe», sagde
Rømningsmændene, «indtil vi se, at Dansken faar Over-

,,<l:ffter Welb. qerrers Dannemarcl1is Riges Raab faa
weU fom <.Beneralens Welb. qer U~fell Wrups illrbre
qaffuer ieg onber[cI1reffuen capitulerit meb S u e n b p off-
uelfien om et iompagnie paa \00 Dragoner at werffue
tiU qans Kong!. lliay[t3. li:ienne[te paa effterfcl1reffuene
ionbitioner, at qannem fcl1aU giffues for quer .Dragon ob.
munberet meb q eft, SabeU, ~ifiell od) 8yfie \0 Rbr., men
for een omunteret \ Rbr. Utt qannem fd)aU foronbes

') Dan. Mag. III, R. 4: 3 10.

') Fryxell XV, 6: DurelI til Per Brahe.
3) s. SI. Februar 1657.

') Fryxell XV, 6: Brev af 22 April 1657.
') s. SI. Spionbrev 22 April 1657,
3) Becker: Fr. III-I, 194: Brev af 13 Mai 1657,
4) Rigsarkivet : Afregninger 1666. S. 2 I.



<Qvarteer Hll fig od) finne Dragoner effter qanben, fom be
werbet vorbel', ubj <.l:n g e 1[1o l mb. Utt qanb fd)Ulle bliffue
munftert od) giffuet ,faqne, faa fnart qanb funbe bringe
be 50 Dragoner op; att qannem Werbepenge fd)ulle gifflle§
effter qaanben, fom qans Werbing gaar for fig.

Datum qelfingborg, ben 29 Uprilis Unno (657.

q. Winb".

Svend Povlsen tog straks fat paa Hvervningen.
Han begyndte i Halland ; og naar han gjorde det, var
det vel for en Del, fordi han var bedst kendt der, men
næn~est dog fordi Stemningen der var saa god for
hans Foretagende. Danskerne havde nemlig hele Tiden
søgt og naaet at holde Hallændernes Misnøje over for
Sverige vedlige. Og da nu den svenske Regering netop
paa denne Tid vedtog at afvæbne Almuen i de under-
tvungne Landskaber, hvilken Beslutning de havde fattet
af Frygt for, som det hed 1) sig, at de ellers alle til
Hobe vilde blive Snaphaner der, saa bleve Bønderne
for Alvor forbitrede. Hvervningen gik derfor let og
rask for sig. Og alt som Svend Povlsen samlede
Mandskab, hvoraf han fik største Parten i det sydlige
Halland, førte han de hvervede Dragoner til Engelholm,
hvor Løbepladsen var. Efterhaanden, som hans lille
Skare her voksede, fik han Hververpengene udbetalte i
Henhold til følgende Ordre til Kommissærerne i Skaane,
given af Rigsraadets Udvalg:

'Kiere qerr Uiels 'Krabbe, Jffuer 'Krabbe mo,
genfen od) 'Kielb 'Krag, fønberlige gobe Venner!

Ueft woris wenlig qilfen, ([ad'figelfe for beuifte <5oebe,
meb qosføiebe voris berebwillig <.l:rbybe!fe till alb We!,

beqag, begieris qermet wenlig od? gierne, att J vba~ l?af'
llenbe mibler ville leffllere Hl <5eneral 'Krigs ([ommlsfano
6err Uiels 'Krabbe faa mange penge, fomb Sl1enb
p o w e l f e n llbj <.l:ngelqolmb er fororbl:~t ~il .att ~erbe fi~
0:ompagnie Dragoner complet fore. Wt) ~nbt§ alttb <.l:ber
til ~re ocb ([ienifte berebwiUig. Q)d? wil! 11ermet qaffue
<.l:ber <5ub ~llermed)Hgfte trolige befaqlitt.

qaffniæ 6 maij (657.

Q)fflle <5ebbe, m. p. p. ([qriften Sfiel. Us1)

Men det kneb med at skaffe Pengene til Veje.
Allerede den 22 Marts 1657 havde den svenske Resi-
dent Magnus Durelf fra Kjøbenhavn skrevet hjem til sin
Regering: « Indenrigs er hverken Konduite, Kur~ge,
Orden, Penge, Kredit eller Soldater». Og snart vIste
det sig, at det rejste Krigsstyr ikke vilde slaa til. Den
26 Juli skriver Krigsudvalget til de øvrige Rigsraader,
at de have Bud fra Axel Urup og Iver Krabbe i Skaane
om at der hverken· er Brød eller Underholdning til
An~een som selv maa fouragere og sørge for sit Op-
hold; ~er mangler Proviant til Flaaden, der mangler
Penge, og Folket er uvilligt, intet Forraad haves paa
Ammunition Gevær eller andet, som behøves, Folket
gaar en H~b nøgne og barfodet 2). Og den 3 I Juli

') Skaanske Handl. Nr. 888. Conv!. 5 I. Nr. I., Hvor Ordren
bærer følgende Udskrift: Erlige och welbyrdige Mend, Herr Niels
Krabbe till Schellinge, Rider, Iffuer Krabbe Mogensen till Weg-
holmb och Kield Krag till Trutsholmb, Ko.: Ma.: Befalingsmand
offuer Sølfuitzborg Slott, Frosteherrit och Hellne Kirches Lehne,
och bestalter Commissarier udj Schaane och Blegind, wons søn-
derlige gode 'vVe~ner gandsch wenlig.

2) Chr. Bruun: Gunde Rosenkrantz 144.
') Fr. Carlsen: Sv. Histr. I, 399 efter Brev til P. Brahe

8 Mai 1657.



skriver Kristen Skel til Otte Krag l): «Kære Otte Krag
og kære Broder! Tal med Hofmesteren om Penge -
alt maa gøres for at salvere Rigerne, endog det nu er
sildig tagen, thi sker det ikke, da tør eller kan jeg
ikke blive her i Byen, medens vil retirere mig paa mit
Gods og tage af Guds Haand, som en anden tager sit;
thi jeg skammer mig ved, at jeg saaledes baade af
fremmede og indenlandske idelig skal manes og plages,
og jeg haver aldeles intet at fornøje dennem med. I
Aftes, siden jeg havde lagt mig, maatte jeg af mit Skrin
faa Hans Bertraen 50 Rigsdlr., inden han vilde fort; i

. Dag, inden jeg kom i mine Klæder, var Kongens Lakaj
to Gange hos mig, at jeg skulde skaffe Gjøngerne Sko
og Bukser og lade Klæderne sy, foruden Kjolerne, som
jeg tilforn havde skaffet Klæde til. Jens Lassen, Tøj-
mesteren Klavs Hønicke og mangfoldige andre komme
daglig og tigge. Her er i denne Tilstand ikke eet
Skaalpund Krud paa Tøjhuset'>

Det var vel ikke naaet saa vidt med Jøden endnu,
som her skildres; men Svend Povlsen maatte dog klage
til Rigsraadet, før han fik de lovede Penge til Hverv-
ningen; saa kom der den 16 Maj fra Krigsudvalget føl-
gende Skrivelse til Niels Krabbe:

bred) ranb gerabe, ba wiUe wy berfore !)afue <l3eneral'Krigs
<[ollllllisfarius qerr 21 i els 'K r a b b e !)erlllet venlig om-
bebet, att bete S u e n b p o vel f e n, naar !)anb intet vben
got ,fold) antager, !)annem ba effter voris forige fd1riftlige
Begiering ti[ fant.<[omlllisfariel'1le, baterit 6 may neft for-
leben, tiU !)ans anloffuebe <[ompagnie meb at completere
fembqunbrebe Ri~baler Illaatte leffuerijj imob !)ans Beuijj,
at !)anb fig meb fame Derbung od) ,folrets feffuering forber-
ligft inbftiUer.

qaffniæ \6 may \657

Q)ffue <l3ebbe m. p. p.
<[!)riften Sriel Us. (Unberfen)').

Efter Modtagelsen af denne Skrivelse sendte iViels
Krabbe den 26 Maj følgende Ordre til den skaanske
Kommissarieskriver 2):

21eft wenlig qeljjenb! Befa!)lis Rajjmus Søffrenjjen
<[ommisfarij Sd)riffuer wbj Sd)aune at labe qolger Winb,
<l3oueneurer ubj qelfingborig werre følgagtig femb qunbrebe
Ri~blr., bel' wnber beregnit be t!)re qunbrebe Ri~blr., fom
aUerebe ere annammet til Suenb poeljjenns Werbung.
Q)d) berpaa tage welbemelte <l3ueneuers ~uitering.

Uff malmø e, ben 26 may \657.

niels Krabbe. <Eg!).

cEfterfomb Suenb powelfen i <Engel!)olmb fig
!)affuer ptlattlget et <[ompagnie Dragoner vbj qaUanb at
werbe, od) !)anb fig nu fd1riftlig berIager, at !)anb fame
Werbung formebelft penges Defect eij ranb til Weye bringe,
faa effterbj Illeb bette eragtes at fd1ee qans 'Ko. ma. od,
<[ronen bobbelt lIienifte od) voris naboer berimob til Uf-

Holger Wind, der havde modtaget disse Penge ad
to Gange, gav følgende tvende Tilstaaelser for Mod-
tagelsen a):

\; qolger Winb t!)il <l3unbeftrup, 'Ko. ma. Befalings-
man b offuer B r u e f o u g s fe!)ne, !)ermeb befienber att

I Skaanske Handl. Nr. 888. Convolut 5 I Nr. 2.

2, s. SI. Nr. 3.
"' s. SI. Nr. 4 og 5·



11affue efftl1er Di goDe qerrer, qr. Eigens ~øyuisfe EaaDfJ
Q)rDre annammet aff De welb. qr. fanDt <[ommisfarier
WDj Sd)aane t~o qunDreDe Ei6Daller UDj gangebar mØnDt,
fom fd)al til S u e n D poul f e n s Dragoner ltlerbing i
<Engell]olmb . .for 11Ui1d)e forfd)r. 200 EDIt .. welb. qr.
fanDt <[omisfarier ~erl11et quiteris. ([[)illtlitterlig~eD meD
egen qaanD wnDerf d)reffuet.

Uctum funD, Den \5 may Unno \195'1.

q. ltl i n D m. p.

2) l{ienDi§ ieg VnDerfd)refne at ~affue laDet annamme
af E a smu § S ø Tf r e n § en, <[ommisfari Sd)tifuer i Sd)one,
effter erlig od) welb. manD, qer rr i e l § K r a b e til S d) i e I·
I i n g e, EiDer, <5eneral Krigs od) fanDt <[ommisfari uDj
Sd)onne od) Befallning§ manD offuer S ø II e § b ° l' g fæ~n,
~anfi Q)rDer: penge t~rei qunDreDe Eit:Daller, fom el' til
S u e n D p °u e lf en, fom werber Dragoner i <Enge1I10Imb.
.for l]uilcI'e forne penge ~ermeD quiteres.

qelfingborig S[ott, Den 219 may Unno \1957.

q. ltlinD') m p. p.

') Holger Wlnd) født 3 I Maj 1623, gjorde i sin Ungdom
en længere Udenlandsrejse, hvor han i Rom var med ved Pave
Urban VJlJ's Begravelse, kom til London samme Dag, som
Biskoppen af Canterburry halshuggedes. Han siges at have været
en stor, velskabt Mand af et smukt Ydre, der havde et aabent
Væsen og var af Naturen dygtig og begavet med en stor Forstand.
Mindre kønt var hans Forhold til hans første Fæstemø: Sofie Ellsa-
beth) Kristian IV og Kristine Munks Datter, og Enke efter Grev
Pentz. - Ved Ulfeids Fald og Svigersønnepartiets Ydmygelse
forlod han hende; men hans Trolovede blev herover saa harm,
at hun sendte ham hans Portræt tilbage, efter at hun først havde
stukket øjnene ud paa Billedet. Wind lo kun herad og giftede
sig med Ove Gjeddes Datter Margrete. Han havde Gundestrup
til 166 I, da han for at undgaa at blive svensk Undersaat solgte
Gaarden til sin Svoger Kristoffer Gjedde. Holger Wind døde 1683.

Svend Povlsen fortsatte sit Arbejde med at samle
Dragoner. Og alt imedens dette skete, og Krigen
nærmede sig med stærke Skridt, bleve Folkene i det
sydlige Halland og i N ordskaane mere og mere urolige,
dog ingen Steder var Røret saa stærkt, som netop lige
ved Grænsen - paa Hallandsaas. - Denne Fjældryg,
der tillige med den nærmeste Omegn nu snart skulde
danne Skuepladsen for Krigens Omskiftelser, er meget
ejendommelig og huser en sjælden Rigdom af Nat ur-
skønheder. Den tager sin Begyndelse ude ved Katte-
gattet og strækker sig mod Sydøst fra Baastad, gennem
Karup Sogn og Hasløf Pastorat, indtil den taber sig
inde i Skaane, hvortil under hele Strækningen dens
Sydside hører. Den har ikke alene en saa anselig
Højde, at den er synbar i flere Miles Afstand, men den
er tillige paa nogle Steder over en Mil bred. Vejrlaget
er koldt der oppe; men i meget varme Somre, naar
Sæden tager Skade af Hede og Tørke i de lavere lig-
gende Egne, staar Kornet dog godt oppe paa Fjæld-
ryggen; medens i vaade Somre det omvendte Forhold
finder Sted. Regner det i Omegnen, sner det ofte paa
selve Aasen, og stundom falder der oppe Regn, eller
der opstiger tætte tykke Taager, medens det nede ved
Foden er klart Solskinsvejr. Vinteren paa Aasen er
langvarig og streng, og Vaaren kommer saa sent, at
Træerne ofte fryse helt bort; tidt sker det, at der
endnu er Slædeføre der oppe, medens der nede i Om-
egnen ikke findes Spor af Sne. Intet Træ kan paa
Fjældryggen maale sig med Bøgen, der her kappes med
Egen baade i Størrelse og Frodighed; hvorfor det ogsaa
er de store, herlige Bøgeskove, der afgive en af de



bedste Prydelser for den stolte og anselige Hallandsaas.
Og disse prægtige Bøgeskove klæde ikke alene seh'e
Fjældryggen, men tillige dens Sider og strække sig
langs med dens Fod, hvor talrige Gaarde og Byer ligge
spredte i den fortryllende Egn. Det, der dog frem for
alt andet er Aasens herligste Smykke, er de vidunderlig
skønne Søer med deres dybe, blaa Farve, fyldte, som
de ofte ere, med smukke, skovklædte Holme. Naar
Aasens mægtige Bøgeskove kaste deres mørke Skygger
hen over Søerne, eller, naar om Vaaren Bøgen med sit
lyse, grønne Blad spejler sig i Søen, danner der sig
her Malerier, som ingen Kunstner, men kun Naturen
selv kan male dem.

Hallandsaas var i Krigstiden et udmærket Skjule-
sted for Spejdere og Strejfpartier, og i Fjældryggens
mørke Skove, i dens Grotter, Kløfter og Huler fandt
Snaphanernefortrinlige Tilholdssteder, hvor de grundede
deres Røverreder, og hvor de fandt et ypperligt Skjul
for det Bytte, som de hjembragte fra deres Plyndrings-
tog. Snaphanerne kunde altsaa ypperligt bjærge sig
her. Saa meget mere, som Egnens Folk ofte stode i
deres Sold og villige gik dem til Haande, dels som
Spejdere og dels som Hælere. Det var et Folkefærd,
som boede her omkring, der fra ældgammel Tid havde
et daarligt Lov paa sig for deres Rapseri og Snatteri.
Stednavne, som iViddil1gstorp og TyvhoLt, bære Vidne
derom. Og et Ordsprog, der endnu er gængs der i
Egnen, og som tillægges Folkene ~ Tyvholt, synes ogsaa
at forudsætte et mindre redeligt Tankesæt, det hedder
nemlig: «Lad gaa til Gaarden, sagde Bonden, han satte
Ild paa Skadereden».

Paa Aasens Sydside, ikke langt fra Røssjøholm,
nær Røssjøen og de smukke Troldehaller, findes et
Sted, kaldet Sl1aphal1estaLdel1. Fra en stejl Bjærgryg
skyder her et Klippestykke frem og danner et o\'er-
hængende Skjul som et stærkt fremspringende Tagskæg,
under hvilket Snaphanerne fandt et godt Tilholdssted,
naar de under Klippen søgte Ly for deres Heste.
Snaphanestalden var tillige paa anden Maade godt
skærmet: Mod Syd, helt ned mod Rønne By, havde
den nemlig til Værn et Bælte af store øde Hedestræk-
ninger, hvor øjet atter og atter kun mødte det hvide
Sand og den brune Lyng. Naar der er ringet Marie-
klokke, og det begynder at mørkne, gaar endnu den
Dag i Dag ingen gerne ene hen over den vide, tavse
Hede, om hvilken Vallhjonen (Vogterdrengen) ved helt
underlige og sælsomme Hændelser og Sagn at fortælle;
og hvor man for ikke langt tilbage endnu kunde se
Ulven strejfe om ved Vintertide 1),

Oppe paa Aasen, tæt ved Gaarden HeL/ede, ligger
ligeledes en Snaphanegrotte, der kaldes Sl1ibestugari. For
en Menneskealder siden stod den endnu hel og holden
og kunde rumme indtil 3o Personer 2); men nu er Hulen
styrtet sammen, Klippestykker ligge strøede rundt paa
Pladsen, Slyngplanter og Slaaentjørn bryde frem gennem
Revnerne og danne et uigennemtrængeligt Net hen der-
over. En smal og stejl Vej snor sig ad Aasens N ord-
side, ofte langs Randen af bratte Fjældvægge, ofte paa

') Ljunggren: Skaanske Herregaarde I, Røssjoholm.
") Efter Meddelelse fra Hr. Kammerjunker Gyllellskøld

til Vallen.



skrøbelige Broer over dybe, kratbevoksede Kløfter op
til Snibestugan. Det skulde synes at være en hals-
brækkende Vej at færdes paa med et Køretøj; men Hal-
lændingen kører dog med sine smaa, rappe Heste i fuld
Fart, sikkert og uforknyt opad den ubanede Vej, hen
over de rystende og gyngende Broer over Afgrundene,
op til det gamle Snaphanehjem, af hvilket der nu dog
ikke er stort andet tilbage end Navnet.

Mindet om hine urolige og farefulde Tider, da
Snaphanerne havde deres Tilhold oppe paa Fjældryggen
og derfra gjorde Strejftog til Byerne ved Aasens Fod
for at plyndre og røve, lever endnu. Det hedder sig
saaledes, at der i Snaphanetiden kom en Flok af disse
Krabater ind i den af Menløsegaardene i Hasløf Sogn, der
ligger nærmest Aaen. Pakket krævede ind baade Mad
og Drikke; og da der kun var en enlig Gumma (gammel
Kone) hjemme, mente hun, at hun stod sig bedst ved
at give dem alt, hvad de forlangte; og hun bar derfor
frem, alt hvad Huset formaaede, gav dem fuldt op i
alle Maader; men især skænkede hun for dem af Brænde-
vinen, og det saa ofte og rigeligt, at efter en Stunds
Forløb laa alle Krabaterne døddrukne og sovende paa
Gulvet. Nu vare gode Raad dyre. Gumman skulde
have Bud til Lensmanden (Sognefogden); men hu turde
ikke løbe bort fra Gaarden; thi det vilde tage Tid,
eftersom Fogden boede et længere Stykke borte, og
sæt, at Gavtyvene vaagnede og mærkede, at hun var
borte, saa kunde de godt faa i Sinde at brænde Gaarden
ned. De ejede vel der i Gaarden en eneste Hest, og
kunde Gumman faa den frem, vilde hun selv ride efter
Lensmanden; men det lod sig kun vanskeligt gøre at

faa Hesten ud af Stalden, da der kun fandtes een Ud-
gang, som netop gik lige igennem det Rum, hvor Snap-
hanerne laa og sov, saa disse efter al Rimelighed vilde
vækkes, naar Hesten skulde føres der igennem. Kvinden
hittede dog paa Raad. Hun tog og trak Strømpesokker
over. alle Hestens fire Hove og førte derpaa Dyret forsigtigt
forbI Røverne. Aldrig saa saare var Gumman lykkeligt
og vel kommen ud i Gaarden, før hun steg til Hest
og red til Lensmanden, der straks fulgte hende tilbage
med fornødent Mandskab, og i en Fart fik bastet og
bunden de sovende Snaphaner, saa de siden hen kunde
faa deres fortjente Strafl).

Endnu en Beretning om Snaphanernes Færd op-
bevares i Hasløf Sogn 2). Skælmerne skildres heri at
have været saa nærgaaende mod deres Sognepræst Hr.
Anders Brunchman, saa de toge Kjolen eller Frakken
fra ham. Men han forstod at tale saa indtrængende
til dem, at de bleve mere bange for hans mørke Tale
og dunkle Spaadomsord, end de vilde være blevne for
haandgribelige Vaaben. De gik kyste og skræmte bort
og paa Vejen kunde de ikke lade være med at tænk~
paa Præstens Ord, til sidst kom de endog til den Be-
s~utni~g, at det !)ok var bedst, de bare Kjolen tilbage
tIl Ejermanden igen. Den fornemste af Snaphanerne
blev imidlertid fortrydelig over, at Hr. Anders tog saa
koldt og overlegent imod dem, som vilde han give til

. I) Meddelt i Sommeren ,890 af en Gumma i Hasløf SoO'n
J Sydhalland, der tillige udpegede den Gaard, hvor Tildragels~n
skulde være hændet.

2) Af Dr. Osbecks Samlinger i Hasløf Kirkeakiv.



Kende, at han havde tænkt sig det som en selvfølgelig
Sag, at de maatte komme tilbage med Frakken. « Vil
du», sagde Tyven, «maaske sætte dig højere end jeg!»
«Nej», svarede Præsten, «Gud bevare mig for at komme
til at sidde højere end du». En otte Dage derefter
blev Tyven hængt i Nabosognet, i Hjærnarp, hvor han
var henne paa Fangst. Hr. Anders kunde dog spaa
ret, sagde Snaphanerne ; og da tænkte de paa Præstens
dunkle Ord om at sidde højt, som de nu udlagde som
en Forudsigelse af deres Kammerats Skæbne.

Det skønne Herresæde VaLLen ligger henrivende
smukt paa et skovklædt Bakkedrag, spejlende sig i en
blank og dyb Sø, kun en ringe Kende mod Nord for
Hallandsaas. Her til gik et af de første Snaphanetog
i de urolige Dage. Vallen tilhørte Magnus DureLL, der
foruden at være svensk Resident i Kjøbenhavn tillige
var Landsdommer i Halland. Sin Post i Kjøbenhavn
forlod han dog nu i 1657, da Tvistighederne om Tolden
ikke kunde bilægges ad fredelig Vej, og da der blev
nok at gøre for Landsdommeren hjemme i Halland,
hvor U roen havde grebet alle Sind, og Plyndringer og
Røverier hørte til Dagens Orden. DurelI tænkte først
og fremmest paa at redde, hvad der kunde reddes fra
hans egen Ejendom Vallen, og lod i den Hensigt Hov-
bønderne tilsige til at føre alt hans rørlige Gods til
Halmstad.

Da var det, i Vaaren, lige ved Krigens Udbrud,
at Gudmand i Torp kom ridende over til Sefued Knudsen
i Vokstorp, og de to sloge Følge op til Ejler Ladefoged
paa Vallen. Det kunde synes, som red de kun deres
eget fredelige Ærinde til Besøg hos Ladefogden, thi

her sad e de og pratede og drak en Kande Øl eller to,
som Ejler hentede frem til dem; var det da Øllet, der
løb Gudmand til Hovedet og gjorde ham balstyrig, eller
havde han en Ræv bag øret, red Snaphanernes Ærinde
og kun gjorde sig kruset for at forhale Bortførelsen af
Landsdommerens Gods. ok er det. Da Gudmand
saa, at Svend i Esperød og Bent i Birkholm, der havde
holdt og ventet paa de andre Hovbønder, nu begyndte
at læsse en hel Hob Vinduer og Vinduesbeslag paa en
af Vognene, for han op imod dem med Banden og
Skælden, truede dem med sin Bøsse og raabte: «I
skulle intet føre noget her fra Gaarden eller køre noget
videre, I have alt kørt nok!» Siden hen, da der blev
holdt Forhør angaaende dette Snaphanetog, vilde Gud-
mand vel gaa fra, at han skulde have truet med Ord
eller Vaaben, og mente, at de, der vidnede imod ham,
gjorde det af Avind. Hvor skulde vel ogsaa han enlige
Person have kunnet kyse saa mange! Han indrømmede
vel at have sagt, at Godset kunde blive, men det
gjorde han kun, fordi han troede, det var vel bevaret
der paa Gaarden. Han havde ej heller set nogen som helst
Krabater den Dag, hverken da han tog til eller fra
Vallen; og derfor burde ingen vidne ham noget usand-
færdigt paa, eller hans Mund fra og hans Drukkenskab.
Men der .var Vidner nok, som baade havde hørt og
set, hvad Gudrnand sagde og gjorde. Der var Tred-
ningsfoged Svend Pedersen fra Vokstorp , som kom
hjem. af Marken og ind paa Vallen, netop som Gudmand
stod og tumlede med «Frælsebønderne» (de Vornede); han
saa altsaa, hvordan det gik til og kunde vidne derom;
men Svend Foged anede tillige straks, at der stak noget



bag ved Gudrnands sære Opførsel, hvorfor han gik op
paa Slottet, lige straks Gudrnand var reden af Gaarde ,
for at se, om der skulde vise sig noget mistænkeligt
i Omegnen; og aldrig saa saare var han kommen op i
Fruerstuen og saa ud af Vinduerne mod Vest, før han
blev var en stor Flok, der kom ridende op mod Gaarden.
De to Bønder, der stode og læssede nede i Gaarden,
fik ligeledes i det samme øje paa det store Parti af
Krabater, der kom Vester fra, forbi Vokstorp Kirke og
red lige op imod Vallen, og de bleve ved dette Syn
grebne af Frygt og Rædsel, og for at redde deres
Heste spændte de i Hast fra Vognene, lode disse bli\'e
staaende, og rede Norden omkring ud af Gaarden ad
Skræmmerød til. Svend Foged oppe i Fruerstuen blev
lige saa ræd, som de andre, han ilede ned og sprang
over et Gærde, hvor han forstak sig; og da var han
saa bange, at han næppe turde se op; men som han
alligevel stjal sig til at titte over Gærdet, blev han
var, at Krabaterne nu joge af Sted efter Svend og
Bent, hvorfor han forstak sig ad en anden Vej hen ad
Skræmmerød til.

Snart vendte Snaphanerne tilbage og tvang Bøn-
derne - som dog nok ikke vare saa uvillige - til
at bortkøre en Mængde af Gaardens Varer. Menløse
Mænd maatte køre med flere Læs Rug, Byg, Havre og
Malt, andre fik nogle Tønder Øl eller Vineddike til
Læs, medens Ingel i Udemose agede bort med et Læs
Mel og fire Jærnskovle, og Mons i Heilede fik nogle
Kalveskind, Jærngryder og andet Køkkentøj, samt en
Kurvfuld af Vinflasker at køre med.

Snaphanerne rede derefter bort, som de \'are

komne, under Anførsel af Lensmanden (Ridefogden)
Niels Jensen fra Herregaarden Demmestrup,

. Dette skete om Mandagen. Men om Fredagen
derefter kom Ridefogden igen for anden Gang med
samme Parti Krabater for at tage, hvad de havde levnet
sidst. Alle Haande løse Varer og Sager, de kunde
finde i Ladegaarden og de øvrige Steder paa Vallen,
bleve tagne med. Og denne Gang' var det Vokstorp
Bønder, der maatte gøre Ægtrejserne, Eskild Gundersen
kørte med tre beslagne Hjul og en «skøn» Kane til
een Hest; men hvor nøje alt blev pillet med, kan ses
deraf, at Sefueds Søn i Vokstorp, Peder, bekender, at
han agede et Læs bort, bestaaende af nogle tomme
Tønder og et Fuglebur.

Det følgende Aar havde Dansken nok at gøre ovre
paa ,Sjælland ved Kjøbenhavns Belejring, saa at Magnus
Durell nu fik frie Hænder til at kunne tugte de dansk-
sindede Hallændere. Den 7 December 1658 lader han
da ogsaa for Høgs Herredsting indstævne ikke mindre
end 18 Personer, som skulde have været Deltagere i
Toget til Vallen. Og paa de følgende Tingdag~ bliver
der af Vidnerne navngivet i alt 22 af Snaphaneflokken,
som skulde være Hallændere, Landsdommeren lader
disse 22 Mand tiltale for i den sidste Krig at have
røvet og. plyndret hans Gaard Vallen, og til Slutning
lader han sætte i Rette, at «efterdi disse Røvere vare
Landets egne Børn, ja edsvorne Børn, og Lemmer
under Sveriges Krone, som efter deres Eds Pligt burde
have forhindret og afværget sligt, men i Steden for ere
optraadte med letfærdigt Rø\'eri, da bør de derfor
samtlige, hver for sig, naar de ertappes og paagribes
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kunne, da at straffes som Røvere og Landsforrædere,
efter Lovens mangfoldige Punkter, paa deres Liv, andre
saadanne letfærdige, menedige Skælmer til Mærke, Eks-.
empel og Afsky». Men kun tre af Mændene kunde
findes. Den før nævnte Gudrnand fra Torp, der svor
sig fri for al Deltagelse i Toget; dernæst Skovfoged
Lasse Jensen, ogsaa kaldet Flemmen Lasse, som i sit
skriftlige Indlæg siger: <<Jeg, Landsdommerens egen
Skovfoged, benægter ved min Sjæls Ed at have taget
noget af min gode Herres Gods»; og endelig den
forhenværende Tolder i Karup, Oluf Pedersen, der i
sit Indlæg højlig benægter at have været paa Vallen i
Krigstiden og meget mindre at have taget eller røvet noget
af den gode Herres Gods, og heller ej tror han, nogen
skulde kunne overbevise ham derom. « Mens», slutter
han sit Indlæg, « naar den Herre Landsdommer fore-
giver, at jeg skulde være en Landsforrædere, da er
mit Svar derimod saaledes: Jeg blev med Vold og Magt
tagen af Swend Pouelzen og hans Medfølgere, imod min
Vilje, at jeg skulde drage med af Halland ; hvilket jeg
vil bevise, om fornøden gøres».

Alle de øvrige vare og bleve borte. Men de
dømmes alligevel af Herredsdommeren Bent Gudrnansan
i Kjøflinge med Skriveren Svend Svenningsen fra Laholm.
Dommerne erklære, at egentlig skulde disse Snaphaner
efter Jydske Lovs II Bog 45 Kap. dømmes for Ran,
men da Sagen ikke, som samme Lov krævede, var for-
fulgt med Ransdele til Ting, saa kendes nu for Ret,
at enhver af de indstævnte betaler sin Kvotadel af det
bevist borttagne Gods; hvorhos der paakendes dem
Bøder. For øvrigt indstiller Dommeren Sagen til Lands-

tinget for efter Kristian IV's Reces dermed at gaa,
som Retten er 1).

Snaphanerne vare altsaa dømte; men Dommen
naaede dem aldrig; thi de iblandt dem, der ikke allerede
vare faldne i Træfningerne paa og om ved Hallandsaas,
stade nu, da Dommen faldt, i de kæmpendes Rækker
paa dansk Side. De havde nemlig saa godt som alle
ladet sig hverve som Dragoner ved Svend Povlsens
Kompagni 2), og efter at dette var sket, skulde de nok
vogte sig for igen at vende tilbage til deres Hjemstavn
i Halland, hvor kun Dom og Straf ventede paa dem.

Med Hvervningen var Svend Povlsen for øvrigt nu

l) Afskrift om «Ransakninger over Snaphanur 1658» i Dr.
P. Osbecks Saml. Hasløf Kirkearkiv.

2) Af Deltagerne i Toget til Vallen fandtes ved Svend
Pov1sens Kompagni Karl Ennertsen af Laholm, der var ansat
som Vaabenmester; Tolderen Oluf Pedersen af Karup, der tjente
der en Tid som Sergent; dennes Søn Peder, der, som Korporal,
fandt sin Død under en af Kompagniets første Træfninger;
Peder Nielsen af Hisholt, forrige «Kaldstjener» (Tingløber), der
paa Grund af det fortrinlige Kendskab til Egnen, som han ved sin
nævnte Stilling. havde erhvervet fik Ansættelse som Kvartermester'
en Søn af Gudmand i Torp,' Peder,. oftest kaldet « Udekuld~
Pederen», der blev Gefrejder; og senere indtraadte Peder Mik·
kelsen af Barremose som Sergent i Kompagniet. Af de øvrige
Snaphaner fra Vallenstoget, der nu som menige Dragoner stode i
Svend Povlsens Tjeneste, kan nævnes: Bent Olsen af Vinderup,
de tre Brodre Ingvar, Peder og Gudmand fra Vrangerup, Povl
Jyde, født i Gødstrup i Vejnge Sogn, Torbjørnsønnerne Ingvar
og Jeppe fra Grimmelundshuset i Karup Sogn, Peder Skrædder
fra Vestilt, samt Rasmus Andersen i Egerød og Svend Kristensen
i Aalstrup; de to sidste faldt begge i en af Kompagniets første
Træfninger.



naaet saa vidt, at han Søndagen den J o Juni kunde
stille i Helsingborg med et Kompagni paa 60 Mand,
nemlig 50 Dragoner, 9 Befalingsmænd og Stifsønnen
Niels Lavridsen som Mønsterskriver, der vare udrustede
saaledes, at hver Mand havde· Hest og Gevær eller
Bøsse. Efter General Axel Urups Ordre optog og
underskrev Guvernøren Holger Vind her en Rulle 1)
over Kompagniet, overleverede det en Fane og lod
Mandskabet sværge til denne. Naar der skulde sværges
til Fanen, var det - i det mindste senere hen i Tiden
- Skik at medens Fanen blev holdt op i Vejret,,
traadte Mand for Mand frem og gentog med oprakte
Fingre højt, langsomt og tydeligt Ord for Ord den Ed,
som blev dem forelæst. Soldaterne bleve derhos ad-
varede mod Mened; og de Punkter af Krigsartiklerne,
som handlede om de groveste Forbrydelser, bleve op-
læste, og det blev herved særligt lagt dem paa Sinde,.
hvilke haarde Straffe der vilde ramme de tvende grove
Forseelser Fejghed og Rømning. Faneedens Aflæggelse
blev altsaa gjort til en saa højtidelig Handling som
muligt; og det var vel ogsaa derfor, at den for Svend
Povlsens lille Trops Vedkommende blev henlagt til en
Søndag, sandsynligvis med forudgaaende Gudstjeneste og
Altergang for hele Kompagniet. . Men saa snart den hele
højtidelige Handling var til Ende, drog Svend Povlsen
og hans Dragoner med den nye Fane i Spidsen tilbage
til Engelholm, hvor Kompagniet skulde have sit faste
K varter. Af og til maatte Anføreren dog ride til

Helsingborg 1) for at hente Ammunition og Fødemidler
samt for at modtage Ordrer ved Hovedkvarteret.

Der. var allige\-el ikke lidet tilbage at gøre i Engel-
holm, før Kompagniet blev saaledes udrustet, at det
kunde drage i Marken, thi daglig fremkom Klager,
baade over den ene og den anden Mangel ved Udrust-
ningen. For at afhjælpe de største Savn gav Over-
generalen derfor følgende Anvisning 2):

1\iere qerr re iel s 1\ ra b be od} tiere ~rober!
<Er min wenlig ~egiering, at min gobe ~rober wille

well giøre od} forftrecfe <!3eneral Ubjutanten paa qans ~e>
folbing, fom qannem fiben fanb affortis: Jt !jllnbrebe Ei!>
baler. Jtem 5 u e n b p o 11 el g e n ti[ qans J)ragllners Vb.

1) Efter Skaanske Handl.: "Ditleff Borcherts schonske Rech-
nmg fra II Juni 1657-6 SepL 1658» Bilag 43 har: «Efter-
nævnte Swen Poulszen bekommen et Hundrede Pund Krudt
sambt 70 Pund Bly den 15 Juni Anno 1657". Og efter Bila~
44 har ,,5well Poulszel1) bestalter Kaptajn, den 30 Juni der mod-
taget 85 Pund Krudt og 4 Lispund Bly». Paa begge Kvitterin-
gerne sætter· han forneden, uden Navns Underskrift, følgende Segl
~. d .
~ 1 ro t Lak. Ligeledes modtog Svend Povlsen i Følge

Pr-oviantskriveren i Helsingborg, Søren Nielsens Regnskab,
(Skaanske Handl. Nr. 890. Pag. 128, 129 og 133) fra 23 Juni
til 19 Juli 1657, Fødevarer for 181 Rdr. I $.. I den sidste
Del af dette Tidsrum har han dog rimeligvis ~odtaget Varerne
i Engelholm. For at kunne se Tidens Priser, og tillige hvad
Dragonerne da fik til deres Underhold, anføres her Varerne med
vedføjede Pris, nemlig: Brød 15 Td. a 9 li, Malt 18 Tdr. a
10 li, Humle 17 Skpr. a 48 \3, Rug 4 Tdr. a 10 y,,-, Byg
6 T dr. a 10 [L-, norsk Sild 6 Tdr. a 8 SIdr., tysk Sild 3 Tdr.
a 20 [L- og Kommis-Øl 6 Tdr. a 5 [L'; i alt 181 Rdr. I li.

2) Skaanske Handl. Nr. 888, Convl. 10, Nr. 2.



i Vernemo, hvor han var til Stede for at mønstre
Krigsfolket, begav han sig paa staaende Fod med et
Følge af kun 50 beredne Musketerer til Grænsen ved
Markerød for at bese Posterne. Siden mønstrede han
igen og samlede Tropper af det nærmest for Haanden
værende Mandskab, baade til Hest og til Fods, ved
Lyngby.

Generalmajor Linderod stødte til her med Hjælpe-
tropper. Og nu rykkede _ Grev Brahe ind i Halland
for at holde Styr paa Hallandsboerne, der plejede hem-
melig Korrespondance med Danskerne. Rigsdrotten stod
en Stund ved Laholm og sankede sammen en Styrke,
der til sidst løb op til 3700 Mand; men da han paa
den Tid fik Meddelelse om, at Axel Urup og Gylden-
løve vare gaaede frem til Engelholm, og «den Snaphanen
Sven Pålszen» laa med sine Dragoner ind paa Hallands-
aas, og da han desuden, der hvor han laa, led stor
Mangel baade paa Foder til Hestene og Føde til Sol-
daterne, hrød han op med Armeen og drog ad Skaane
til. Paa Vejen søgte Greven at bibringe Svend Povlsen
et grundigt Nederlag; og han lod i den Hensigt Søn-
dagen den 17 Juli henimod Aften en større Fortrop
snige sig op mod Aasens Nordside. Svend Povlsen laa
den Nat med sine Dragoner lidt ovenfor Passet ved
Hemsle (Himmelsiøf), og her blev han ved Daggry den
følgende Morgen pludselig overfalden af Svenskerne.
Det var ham umuligt at holde Stand mod den store
Overmagt, hans Dragoner spredtes til alle Sider, og
selv trak han sig tilbage mod Engelholm ; men inden
han naaede Byen, havde han den største Part af sit
Mandskab samlet hos sig igen. Et føleligt Tab havde han

muntering tou qunbrebe RiEbaler. J)esligfte paa min
Regimeuts Babid)ers Kiite: Jt qunbrebe EiEballer 1).

qe![ingborg, benb '\ Julij i(;57.

2lEe[ Drop, m. p.

For Modtagelsen af de nævnte 200 Rdl. gav Svend
Povlsen følgende Tilstaaelse 2), der anføres her, efterdi
det er det· første skriftlige Vidnesbyrd, der foreligger
fra ham:

Kienbes jeg tDnberfcl)t"efne Suenb pofelfen, J)raguHer
<!:apitain, att 1)aifue anammitt aif ~rlig od) tDelb. manb,
qer 21ielsKrabbe t1)il Sd)elbinge, Ribber od) <Beneral.
Krigs.([ommisfarius tDbi SLi)one: penbing t1)ou qunbrebe
RiEballer t1)iU att com plettere mitt ([ompagnie for, og berfor
at gøre nøyagtig Regenfd)af, 1)uorfor tDe[beme!tte goebe
qerre t1)ilbørligenn fd)al tDerre quitteritt, bet jeg meb min
qaanb eller Siilgenett befreffter og l1enligen ombeber
<!:1)riften fu nb, proniant Sd)riffuer, odl fauris Jen.
15 e n, Byefouget i <Engel[10Im, meb mig H)ir Ditterlig1)eb at
onberfd)riffue.

2lctum cEngel1)ohnb, benb i5 Jnrj i(;57

J)ette til !1Jitterlig1)eb
([1)riftell fnnb. fandt Jenfcn.

<Egen qaanb.

I Sverige var der nu et stærkt Røre, og Krigs-
udrustningen dreves med stor Iver og Skyndsomhed.
Saa snart det danske Fejdebrev, som Herolden havde
bragt til Halmstad, kom Rigsdrotten Per Brahe3

) i Hænde

l) Niels Krabbe giver 4 Juli 1657 Anvisningen følgende
Paategning: Haffuer lVlunsterschriffuern Jens Michelszen denne
Generalens Begiering alt effterkomme.

2\ Skaanske Handl. Nr. 888. Convl. 10, Nr. )2.

3) Efter «Beretning om Grev Per Brahes tapre Konduite
imod de Danske», trykt 1657.



dog lidt her i den første Træfning; var det end ikke
slet saa galt, som Grev Brahe fortæller, naar han siger,
at hans Tropper ned hug største Delen af Svend Povl-
sens tvende Kompagnier og forjog Resten, saa var det
alligevel haardt nok at miste 14 Mand af den lille Flok,
og det skete dog, 14 Mand forsvandt, og tilmed ere
sikkert de fleste af disse dræbte i Kampen, thi ingen af
dem vendte senere tilbage til Kompagniet.

Rigsdrotten drog straks frem til Baastad, der
næsten stod folketom, kun nogle faa Kvinder og Børn vare
blevne tilbage, medens alle Mændene med den øvrige Be·
folkning vare flygtede ud paa Skibene i Havnen.' Her-
fra rykkede han videre fremad mod Engelholm, indtil
han i Nærheden af denne By stødte paa danske Tropper,
der her havde besat et Pas; men han trængte sejrrigt
gennem Passet. Gyldenløve, der førte de danske Sol-
dater, maatte trække sig tilbage til Byen, men kastede
dog først Broen af og udsatte en Forvagt. Inde i
Engelholm laa Axel Urup med 2000 Mand, Gyldenløve
med 3 Kompagnier Dragoner og Svend Povlsen med
sine; men ved Rigsdrottens bratte Fremrykning havde
de helt tabt Modet, og Forvirringen og Skrækken var
saa stor, at det blev besluttet over Hals og Hoved at
rømme Byen. Dette skete. Og alle Oplag lades i
Stikken, deriblandt Fødevarer til en Værdi af I 176 Rdl.
3 lt 61Is li 1). Allerede den følgende Dag drog Per

') «5øffrell Nie/sell5 skaanske Regnskab)) se Skaanske Handl.
Nr. 890, Side 28. Af de Varer, der bleve tilbage, «da vor Arme
hastelig maatte rømme fra Engelholm den 18 Juli., kan nævnes:
45 Tdr. Mel å 10 l!: Td., 23' 2 Td. Smor å 20 Dl. Td., 47 Td.
Brød å 9 1>: Td., 2 Sk'iii 12 L'iii Humle å 36 Rdl. Sk'iii, 9 Tdr.
Salt å 3 Rdl. Td. og 36 Tdr. Havre å 8 ~ Td.

Brahe imidlertid bort igen. Og Axel Urup fik nu Mod
til at vende tilbage til Byen og besætte den. Nogle
smaa Skærmydsler forefaldt i de følgende Dage mellem
de tvende fjendtlige Hære; men snart derefter drog
Greven helt tilbage til Baastad, og side? gik han ind
i Halland for at finde Fourage og holde Styr paa Folket,
der nu overalt i Landet Sønden for Lagaaen gjorde eet
med Danskerne, medens Snap hanerne rumsterede alle
Vegne.

Mellem de tvende Hære forblev derpaa alt roligt
indtil den 4 August, da Rigsdrotten paa ny ~rog ad
Skaane til; hans Vej gik forbi Karup Kirke, lige over
I-{allandsaas, saa han endnu samme Dag naaede Erarp,
en lille By, der ligger en halv Fjerdingvej fra Engel-
holm. Her blev han staaende. Kong Frederik III
og Dronning Sofie Amalie havde været i Engelholm, .
men vare lige rejste igen; saa Rigsdrotten kom ikke til
at hilse paa Byen med sit Krudt og Bly, medens Maje-
stæterne vare der, hvad han ellers nok kunde have haft
Lyst til. Grev Brahe blev liggende ved Erarp en halv
Snes Dage; og i den Tid forefaldt et Par Smaatræf-
ninger; sidste Gang var den I 5 August om Aftenen,
da Gyldenløve drog ud med 300 Ryttere og foretog et
Angreb paa Fjendens Lejr, hvor Tropperne kom paa
Benene i stor Forvirring, og ved hvilken Lejlighed der
en kort Stund blev kæmpet hidsigt og vildt paa Mar-
kerne om Erarp; men snart igen hvilede Nattens Stilhed
hen over Valpladsen.

Rigsdrotten syntes dog nu ikke længere om det
nære l aboskab med Fjenden, han frygtede for et nyt
Udfald fra Engelholm, og derfor brød han pludseligt op



og skyndte sig saa ilsomt med Tilbagetoget, at han
allerede den 17 August stod i Halmstad.

Svend Povlsen, som i den forløbne Tid til Stadig-
hed med sine Dragoner havde staaet sammen med den
øvrige Hær i Engelholm l), drog nu Jgsaa. ud med
denne, da den fulgte efter Rigsdrotten ll1d l Halland
til Laholm.

Fjenden trak efterhaanden større Troppemasser sam-
men ved Halmstad, og da dette var sket, brød Hæren den
30 August op for at gaa imod Danskerne. Axel Urup
og Gyldenløve rykkede samtidig ud fra Laholm for at

') Efter Proviantskriver Ckristen Lunds skaanske Regnskab
i « Skaansk Handl.» N r. 890, Bilag 89, fik Kaptajn Svend Povlsen
til sit Kompagni Dragoner som Proviant og Forplejn1l1g fra
6 Juli til 14 August i alt for 285 Rdl. 3~: II 13, nemlig:
Kaufringbrød 18 SkE a L'i:b I Rixort, 24 Tdr. «gem~ent 0ell,
Tønden femb ~. siuf 0xsne tilsammen 36 Rdr. I li, 9 Tdr.

1"'" 6
'

L~norsk Sild a Td. 8 Sldr., Torsk 6 Tdr. a 6'/2 Sldr., /2 Ib
Smør for 9 Rdr. I li I I 13, 6 store Oste for 5 Rdr., 3 Skpr.
Salt for 1'/2 Rdr., I Td. Kød for 7 Sldr., 2'}2 SkE Torsk for
25 Rdr.». For Modtagelsen har Svend Povlsen givet en KVit-
tering, udstedt i Engelholm den 14 August 1657, hvormed han,
som han anfører: «Christen Lund tilbørligen qUlterer, og haffuer
jeg till Witterlighed her neden wnder teignet med egen Haand
och mit Zeianet derhoes trytt, saa och vennlig ombedet Lauritz
Joensen och bNiels Olszen i Engelholmb med mig till Witterlighed
att vnderschriffue».

Under Kvitteringen findes hans sædvanlige Segl i rødt Lak
oa ved Siden deraf hans Bomærke A.

b Liaeledes ses det efter «Borcharts Regnskab» I Skaanske
b

HandL, at Svend Povlsen den 24 Juli i Engelholm fik 1/2 Centner
Krudt og 600 Kugler. Og efter samme Regnskabs Bdag 33
fik han atter den 5 August i Engelholm 5o Pund Krudt og 500

Kugler.

hindre Fjenden i at gaa over Lagaaen, paa den Maade
mødtes Hærene den 3 I August ved Genellads Bro. Her
kom Slaget til at staa. Svenskerne havde Fordelen af
Vinden, og Danskerne, som stode højere, skøde ofte
over dem. Til Slutning, KJ. 100m Aftenen, trængte
den svenske Hær, efter en haard Strid, paa begge Fløje
over Aaen. Den danske Hær, der havde et betydeligt
Mandetab, maatte vige; skærmet af Natten fuldførte den
Tilbagetoget og standsede ikke ved Laholm, men drog
straks over Passet ved Himmelsløf tilbage ind i Skaane.

De hallandske Bønder stode nu raadvilde; blive
ved Hjemmene turde de ikke, hvorfor mange flygtede
til Skovene, medens Resten sluttede sig til de danske
Tropper og gik over Hallandsaas ind i Skaane.

Svend Povlsen havde fulgt Hæren og deltaget i
Slaget ved Genevads Bro l); men efter Til bagetoget laa
han en Tid med sine Dragoner paa Forpost i Karup
og Baastad 2), indtil han fik Ordre om at støde til
Hovedhæren inde i Skaane 3), hvor den laa og ventede
paa at tage imod Svenskerne.

') Efter Borcherts Regnskab, Bilag 61, fik Kaptajn Svend
Povlsen den 25 August ved Laholm 55 Pund Krudt og 40 Pund
Bly. Og efter Chr. Lunds Regnskab ligeledes i Lahalm 2 Skpr.
Salt den 26 Aug.

2) Efter Borcherts Regnsk., Bil. 66 modtog bestalter Kap-
tajn Svend Povlsen den 7 September i Karup 5 L'i:b Krudt og
3 Lt6' Bly. Efter Bilag 69 fik han 14 September i Baastad
100 Pund Krudt og 4 L16 Bly, og efter13il. 74 ligeledes i
Baastad den 26 September 60 Pund Krudt og 3 L7i; Bly.

3) Efter Chr. Lunds Regnskab (Skaanske Handl. Nr. 890,
Bil. 90) fik Sl"end Povlsen den 25 September i Helsingborg ud-
leveret 3 Tdr. Brød, og den 27 September 4 Tdr., paa Lunds-



Efter Slaget ved Genevads Bro var Rigsdrotten,
der nu mente at have løst sin Opgave fuldt ud, gaaet
fra Hæren til Stockholm. Og Feltmarskal, Grev Sten-
bock, der havde indtaget Per Brahes Stilling som An-
fører, tænkte nu paa at gæste Skaane for maaske at
tage fast Ophold der inde. Fra Smaalandssiden rykkede
han ind i Skaane; men kom ikke længere end til Ørke-
y'unge, hvor Gyldenløve tog saa varmt imod ham, at han
straks vendte tilbage ad Fagerhult til, ide(ig fulgt lige
i Hælene af Gyldenløve, der skilte ham af med en stor
Hob Folk, hvorfor Feltmarskallen skyndsomst trak sig
tilbage ind over Grænsen.

Kong Frederik III, der for at styrke sine Soldaters
Mod, selv var mødt ved Hæren, satte over Aasen ind
i Halland ; hvorefter Stenbock, der ved idelige Skær-
mydsler var bleven holdt varm, bestræbte sig for fra
Knærød at komme foran Danskerhæren paa Vejen til
Laholm; men han fandt til sin Overraskelse den 3 Ok-
tober ved Kattalp, at denne allerede var gaaet over
Lagaaen. Her, en Mil fra Laholm, stødte begge Hærene
igen for Alvor sammen. Svenskens Fortropper og
højre Fløj, som bestod af nysudskrevne Folk, vilde ikke
fægte, men flygtede i vild Uorden. Det lykkedes vel
Stenbock ved snild Benyttelse af en nærliggende Høj

med Fodfolket at faa Dræbningen hovedsagelig standset,
men han maatte dog ilsomt trække sig tilbage, først til
Knærød, siden til Traheryd i Smaaland. Svenskerne
mene, at de kun havde 70 døde og 40, der vare tagne
til Fange; men Holberg anfører derimod, at Stenbock
mistede over tusinde Mand, deriblandt Baron Liljehøk,
og at hans Styrke desuden led stor Skade, hvorhos han
maatte lade flere Kanoner blive tilbage paa Valpladsen.
Holberg bemærker endvidere, at «Kongen af Sverige
var meget ilde fornøjet, og talede den svenske General
Banner siden 'haardt til, efterdi han sammesteds havde
ført saa slet Konduite» 1). Karl Gustavs Vrede gik
dog nærmest ud over Stenbock, hvem Kongen den
26 Oktober tilskriver saaledes: «Jeg har fornummet,
hvorledes det er gaaet ved den sidste Recontren (Fægt-
ning), og er jeg i højeste Forundring over, at Fjenden
j et saa konfust Værk ej nyttede sin Lykke og kastede
Eder ganske over Ende. Det undrer mig, at I ej før
vidste af Fjendens Ankomst, og at han sig fra Sjælland
havde' forstærket, da I gik Eder ind over Grænsen.
Her maa holdes en skarp Eksamen (Forhør) over dem,
som ej vilde fægte». 2) Stenbock, der savnede sine
gamle Kærnetropper, var meget forknyt og klager den
7 Oktober i en Rapport til Per Brahe: «Gud give
Kongelig Majestæt snart kom til Sverige og førte nogle
gamle Ryttere med sig, saa skulde man snart vise Jyden
Vejen tilbage igen» 3).

gaard fik han den 29 September 6 Tdr. Brod, 6 LW røget Kød
og 4 LW Ost. I hele denne urolige Tid, da han maatte flakke
om fra Sted til SteCl, fik han indtil 4 Oktober udleveret Føde-
varer for 73 Rdr. 5 lb 4 li, hvorfor han giver Kvittering i
Helsingborg den 6 November. Han forsyner sin Kvittering med
sit Bomærke A og har Proviantskriveren Søfren Nielsen til
Vitterlighedsvidne.

1) Holberg: Danm. Histr. VII, 35 3 efter Puffend: Carl
Gustav IV, 33 7.

2) F. F. Carlsen : Sv. Histr. I, 408.
3) s. St.



der endnu fandtes lidt. J Væri Præstearkiv findes en
Optegnelse fra den daværende Præst, hvori han siger:
«Anno 1657, den 27 Octobris, kom det danske Folk
og drak for mig 3 Tønder Øl, og takkede de mig, da de
rejste bort; men den 28 Oktober, som var Søndagen,
kom de tilbage og betalte mig for Traktementet, og
det ilde, thi de droge mig af Sengen, og siden truede
og pinede mig til at vise dennem, hvis jeg havde, saa
de borttoge Sølv, Klæder og Penge og næsten alt,
hvis jeg ejede» l).

Det blev dog ikke til noget med de forventede
nye Sejre. Og hjemme fra Danmark lød der kun idelige
Klager over Pengemangel : Allerede den 15 August
skriver Rigsraadets Krigsudvalg til Hofmesteren : (<Ingen
Penge! Hvor man før kunde faa 10,000 Rdl., kan man
nu ikke faa 10 Snese til Laans; Tøjmesteren mangler
Penge til at gøre Lad for til Kanonerne; der er intet
Forraad eller Krudt eller Gevær i Tøjhuset. Proviant-
skriveren har hverken Ved til at brygge eller bage ved,
Bagersvendene løbe bort, Møllerne ville ikke male mere ,
og Hestene, som slæbe til og fra Mølle, ere fordærvede
eller døde; thi der er intet Hø til dem. Skibene-
fortsætte de deres Klager - kunne hverken gaa til
Jylland efter Korn eller komme af Sted med Proviant
til Hær og Flaade». De ende Skrivelsen med det
Udraab: « Gud hjælpe vel og straffe ikke for haardt!» 2)

Værre blev det, da hver ny Tidende bragte Kongen
Melding om Karl Gustavs Fremgang i Jylland. Fyn

« De Danske savnede», siger Holberg, xblandt andre
Knud Alefeld og nogle faa gemene». Men Sejren havde
givet Hæren Mod, og Tropperne førtes nu til Halm-
stad, hvor de sloge Lejr med det Forsæt, snart at kunne
støde sammen med den norske Hær, for derefter med
samlet Styrke at gaa frem til ny Kamp og Sejr. Var-
bjærg blev opfordret til Overgivelse, og stolte Fremtids-
planer lagdes ..

Svend Povlsen og hans Dragoner havde ogsaa
været med her i Slaget ved Kattarp l), og de vare lige~
ledes med til at glæde sig over Kampens Udfald; men
Glædesrusen varede ikke længe, thi endskønt det var
deres egen Hjemegn, hvor de nu færdedes, blev Op-
holdet her Dag for Dag pinligere. Det ulykkelige Hal-
land var fuldstændig udsuget og plyndret, Gaarde og
Huse laa paa mangfoldige Steder øde, Folkene vare
flygtede til Skovene, til Aasens Kløfter, eller hvor som
helst de noget andet Sted kunde finde Skjul. Svenske
Tropper havde gjennemstrejfet Landet i alle Retninger,
og overalt viste Sporene sig af deres Færden i de
grummeste Ødelæggelser. Og nu kom Danskerne bag
efter og skulde finde deres Fødemidler der, hvor saa.
godt som intet var levnet. Det er derfor ikke til at
undres over, at de Stakler, der vare tilbage, klynkede
og klagede, naar de danske Soldater med Vold og Magt
delte med dem de Smuler, der vare igen, eller naar de,
som Røvere, kaade og raa plyndrede de Steder, hvor

') Efter Borcherts Regnskab, Bilag 75, fik Svend Povlsen
den 3 Oktober i Katf<lrp udleveret 120 Pund Krudt og 900

Kugler.

') Bexell: Hallands Histr. III, 272.

t) Her efter Chr. Bruun: Gunde Rosenkrantz S. 145.



maatte dog sikres. Og Frederik III ilede derfor til
Kjøbenhavn, for straks derpaa at rejse over til det truede
Land, til Fyn. Imidlertid brød Hæren op fra Lejren
ved Snidstrup Gaarde foran Halmstad, hvor den havde
staaet siden 3 Oktober, og drog sig den 20 ·Oktober
over Knærød og Markerød tilbage til Skaane. Fra den
Stund af var Krigen stilnet af for 0sthærens Ved-
kommende.

Folkene i Halland og Skaane, i Smaaland og Ble-
kingen vare trætte og ønskede Ro; hvorfor der her
efter gammel Skik sluttedes Bondejred.

Hvorledes en saadan Bondefred kunde komme i
Stand, derom fandtes der Oplysning i en gammel, nu
forsvunden Kirkebog 1) fra Vissefjerda i Smaaland. Det
er den gamle Kirkehyrde eller Sognepræst til Vissefjerda
Pastorat Magister Niels Bock, der fortæller, at da Krigen
med Danmark begyndte Anno 1657, sluttede han Fred med
Almuen i Blekingen paa den Maade, at han med Sogne-
fogden, Oldermænd og Tilsynsmænd i Vissefjerda mødte
Kirkehyrden Hr. Mikkel Kolding med Fridlefstad Sogns
Foged og raadende Mænd lige ved Rigsgrænsen paa
Fuhrsbro, hvor begge disse Præster med deres Sogne-
mænd bleve enige om at leve i Fred og god Forstaaelse
med hverandre, som det sømmede sig for Naboer, og
de gave hinanden indbyrdes Forsikring om, at, trods
Ufreden mellem Sverige og Danmark, skulde dog ingen
af disse to Sognes Mænd falde ind over hverandre,
eller med Mord, Ran eller Brand tilføje hinanden nogen
Skade, rrien der skulde fremdeles, som tilforn, holdes

godt og redeligt Naboskab imellem dem. Denne For-
ening blev kaldet Bonde/reden. ' Overenskomsten blev
optegnet og derpaa underskrevet af alle de paa Fuhrsbro
mødte Mænd; \:!vorefter Fredsbrevet toges i nøje For-
varing af Mag. Niels Bock. En ganske ·lignende Bande-
fred havde Mester Niels allerede faaet sluttet i Aaret
1644, medens «Gustav Horns Krig» rasede i Skaane.
- Hvor gammel Hævd den Sædvane havde, at Folkene
i Sognene paa de modsatte Sider af Rigsgrænsen kunde
leve i Fred og god Forstaaelse med hverandre, trods
Krig og Ufred mellem Nabolandene, finder man ligeledes
oplyst i nævnte gamle Kirkebog: Vissefjerda Kirkes
Regnskaber vise nemlig, at i Aarene 16 1,1 - I 6 13, altsaa
under KaIrnarkrigen, levede Vissefjerdafolkene i Venskab
og Fred med Naboerne hin Side Grænsen, med Ble-
kingerne, af hvilke de nærmestboende gik til Kirke ovre
i Vissefjerda, lode deres Børn døbe der og gave For-
æringer til Kirken.

Det er et kønt og lysende Vidnesbyrd· om Nabo-
venskabets Styrke, ogsaa under hine ellers saa stridbare,
ufredsommelige og mørke Tider, da Konger og Stor-
mænd sloges paa Land og Sø, Landskaber, ja, hele
Riger og Lande lagdes øde, og store Skarer af Tidens
kraftigste og bedste Sønner nedmejedes paa Slagmarken,
eller hentede sig fra det raa Liv i Lejren en Smitsot,
der blev til ubodelig Skade for Legeme, som for Sjæl
- at man samtidig hermed kunde se Folkene i de
afsides liggende, fattige Grænsebyer, Folk, der gik for
at være halvvilde, dog endnu, mens Krigen raser vildt
og ødelæggende rundt omkring dem, holde fast paa det
gamle, gyldne Nabovenskab og slutte Bondejred. .
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Svend Povlsen havde med sine Dragoner fulgt den
øvrige danske Hær, da den fra Halmstad drog over
Smaaland l) til Skaane. Hidindtil var der, lige fra
1 April af, beregnet ham 56 Rdl. for hver Maaned i
Lønning samt 32 Rdl. til at holde fire Rideheste for
og til de to Knegte, han havde til Hestepassere ; hertil
var der tillige for den Tid, « han var i Marken}), det
vil sige, saa længe det egentlige Felttog varede, nemlig
fra 4 Juli og nu till November, beregnet ham endnu
16 Rdl. maanedlig til at holde tvende Vogn heste og en
Kusk for; men da han i samme Tid havde modtaget
Forplejning baade til sig selv og Karlene, samt Havre
og Foder til Hestene, maatte han lide en bestemt Af-
kortning herfor i sin Lønning 2). Nu efter Tilbage-
komsten til Skaane fik Bønderne i, Bjerre Herred Ordre
til hver Uge at yde en vis Pengesum til Proviant for
Svend Povlsen og hans Dragoner. Selv fik han af 5
Gaarde i Finderup 9 SId r. om Ugen til Kød og Brød;
og pa3. lignende Maade maatte to eller tre Gaarcle i
Forening udrede det ugentlige Bidrag til hver af hans
Befalingsmænd og Dragoner: Fændrik Oluf Pedersen
fik 14 1/., Vaabenmester Karl Ennertsen, Sergent Peder
Mikkelsen, Kvartermester Peder Nielsen, Gefrejder-
korporal Knud Andersen og Mønsterskriver Niels Lav-
ridsen skulde hver have 7 I/. om Ugen; 5 Korporaler,
10 Gefrejdere og Trommeslageren Anders Bendtsen hver
5 I/. 4~, og endelig hver af de 100 Dragoner 3 I/. I 5 ~ S).

') Efter Borcherts Regnskab, Bil. 79, fik Kaptajn Svend Povl·
sen den 23 Oktober i Markerød : 82 Pund Krudt og 70 Pund Bly.

") Afregninger 1666. Side 2 I, Bilag 3.
3) s. SI. Nr. 6.

Engelholm var nu atter Svend Povlsens faste Stade;
og gjorde han end stundom en lille Afstikker ned til
Helsingborg l) for at høre Ordre ved Hovedkvarteret,
saa vendte han dog hurtig igen tilbage til Engelholm,
for derfra med sine Dragoner at gøre Spejdertog ind
paa Hallandsaas og holde øje med Fjenden inde i Hal-
land, eller for om muligt at hente en eller anden god
Tidende om Iv~r' Krabbe, der til Stadighed ventedes at
skulle komme ned fra Norge og gøre lyst i Fjendens
Rækker; hvor de maatte være at træffe. - Længselen
efter et glædeligt Budskab i den Retning var stor, thi
Tiderne vare onde. N iels Krabbe melder 2) til Rigs-
raadet, at der i Skaane herskede grænseløse Tyverier og
Røverier, og det var endda mest Officererne, der øvede
disse Voldsgerninger, skønt de menige Soldater ej heller
kunde siges fri. Paa Sjælland var Tilstanden slet ikke
bedre. Rigsraadet skriver den 9 November til Kongen,
at Bønderne i Sjælland ikke ville betale Skat, de prygle
Udriderne, som komme for at kræve Afgifterne. Der
skulde afsendes Krudt, men der er ingen Rustvogne,
og Bønderne' vægre sig ved at køre. Og Rigsraaden
Kristen Skel havde allerede I November sendt en
Skrivelse til Kongen, hvori han beder om Fritagelse for
at have mere med Landets Pengesager at gøre, da' han
frygter for Oprør: Bønderne paa Fyn og i Skaane be-
gynde at skyde paa hverandre, der tvistes og trættes
om alle Haande Drømmeværk, skammelige Smædeskrifter

') Efter Chr. Lunds Regnskab, Bilag 90, var Svend Povlsen
J Helsingborg 4 og 6 November.

2) Chr. Bruun: Gunde Rosenkrantz: 146.



føres paa Bane, og Forvirringen er saa stor, .at det
hele ender i den rene Galenskab og Fortvivlelse, saa
Landet bringes i største Fare.

Svend Påvlsen led imidlertid ingen Nød i Engel-
holm. Af en Kvittering, som han udstedte der i Byen
den 2 lovember, ser man, hvorledes det stod til hos
ham; han skri ver:

41nno \657 qafr jeg nm~erfel]reffne l{ongl. may ft.
welbeftalter <[apitein S u e n ~ p o ff u e l Be n offer betfel]onfel]e
geworben <[ompagnie Draguner w~j ~ngelqolmb logeren~e
annamme~ aff prooiant.Sel]riffer Je n 5 <[q ro n effter offuer.
leoerebe !tuUe paa et qunbrebe oel] fe~ gelneene manfel]afft,
l{ongl. mayft. prooiant paa tqrei Dage, bereignen~i5 fraa
ben uienbe !louember hU tolffte bito, paa quer perfon om
Dagen qalff an bet Sel]olpunb l{auring.Brøb oe!? qalff anbet
Sel]olpunb falteb l{iøb. Jtem fraa ben tqolffte hU tyug'
llen~e !louember paa lluer perfon qalff anbet Sel]olpunb
l{auring.Brøb. !lod) ben z \ !louember anname~ paa
<[ompagniet tqoe oel] førgetyuge ·lliBPunb l{auring-Brøb
od) fem b Sel]epper Salt, quilel]en offn fel]reffn prooiant
jeg faalebis qaffr t1nnameb oel] berfor ljermeb tilbørligt
quiterer me~ egen qaanb wnberfel]reffueb oel] 65ignet wnber'
trødlt.

<l:ngelqolmb, benb Z\ !look 41nno \(571).

4 Rdr., som han havde brugt under dette Ophold i
Engelholm. - Naar for øvrigt Rytterføreren baade denne
Gang og oftere siden· efter faar sig udleveret saa stor
en Del Salt, som han fik, har han formodentlig anvendt
s.tørste Parten deraf som Sundhedsføde fo~· Hestene for
dermed at værne dem imod de Forkølelsessygdomme,
som de let bleve udsatte for nu i den kolde Aarstid,
da Dragonerne færdedes saa meget oppe under Aasens
klamme og raa Vejrlag.

Indtil henimod Jul blev Kaptajnen ved at strejfe
om med Rytterne og holde Udkig. Det kneb med at
faa tilstrækkelig ·Ammunition·, saa han selv den I De-
cember maatte ride ned til Helsingborg og tigge og
bede om Krudt og Bly, som han nødvendigvis maatte
bruge, naar han med sine undergivne Folk skulde re-
kognoscere Passene i Hallandsaas og inde paa Valen
holde· vaagent øje med Fjenden 1).

Svend Povlsen var" sikkert helt vel fornøjet med
sin Stilling som Fører for Dragonerne; men han længtes
alligevel efter at komme til at sidde bedre fast i Sadlen
ved Hjælp af en kongelig Udnævnelse. For. at naa
dette Maal vidste han ingen nærmere eller bedre at
henvende sig til end Holger Vind) der i sin Tid havde
afsluttet Kapitulationen med ham og udstedt hans første
Bestallingsbrev. Flere Gange har han fremført sin An-
modning herom for Vind, og denne, som nu havde
forladt sin Guvernørpost i Helsingborg og var kaldt til

Samtidig hermed giver Svend Povlsen Skriveren
Jens Chron Kvittering 2) for 8 Skpr. Salt, beregnet til

l) Chr. Lunds Regnskab; se Skaanske Handl. Nr. 890,
Bilag 91; hvor det hele opgøres i Penge, til Beløb: 54 Rdr.
I $ 91/2 13.

2) Chr. Lunds Regnskab; se Skaanske Handl. Nr. 890,
Bilag 92.

l) Efter Borcherts Regnskab, Bilag 81, fik Svend Povlsen
1 December i Helsingborg «efter indstændig Opfordring» udleveret
120 Pund Krudt og 150 Pund Bly.



Kjøbenhavn, hvor der var meget at gøre for ham i den
besværlige Krigstid, glemmer dog ej heller over sit meget
Arbejde sin dygtige Hverver og kække Rytterførers
Bønner. Naar det da alligevel trak i Langdrag med
Bestallingsbrevet, tænkte Svend Povlsen vel til sine
Tider, at Grunden maaske kunde være af samme Art,
som den, hvor~m det i førnævnte Spottedigt 1) hedder:

saa højlig længes derefter og rægger saa stor Magt der-
paa» 1). Holger Vinds Brev maa have gjort god Virk-
ning, thi allerede tredje Dagen efter, at det var skrevet,
skete det, at

«Suend Poifuelsen fick Bestalling for Dragoner Capi-
tain» 2). Den var saaledes lydende:

«Kommer her frem en ærlig dansk Mand
af borgerlig eller af Bonde-Stand,
og han sin Tjeneste vil præsentere
sit Fæderland, saasom en Kavalere.

;friberi d] 3.

15iør alle vitterligt: at vj naabigft 1]affner antaget oe
beftiflet, faa oe !]ermeb antager oebeftiller 5nenb poff-
n e l f e n til at vere <[apitain offner et <[ompagnie Dragoner
nbj tJoris od] <[ronens Iiienifte. Ii!]i fe!)al !]anb i famme
fin BeftilIing vere os, vore Riger oe!) fanbe !]nlb ae!) troe,
begen <5aifn oe!) Befte aff yberfte magt oe!) ;formnfue
forbre oe!) fremme, 5e!)abe oe!) ;forberff berimob !]inbre oe!)
affverge, oe!) ellers fig ubi albting faalebis for!]olbe, fom en
tro od] oprid]tig Dragoner <[apitain tJel eygner oe!) anftaar.
Q)d] for fumme !]ans liienifte 1]affne roj !]annem naabigft
loffuit oe!) tilfagt ben famme liractament oe Befolbning,
fom anbre <[apitaiJle offner Dragoner i tJor liiennifte beo
rommer effter ben berom trycte ubgangne <[apitulations
]nb!]olb, fom fe!)al begynbe oe angaae fra benb 1 Uprilis
fibft forleben, odl jiben eontinnere, faalenge !]anb famme
<[apitains Beftilling betienenbis vorber

qafniæ, ben 28 Decembris 1637.

Hannom agter, som vi ser forsandt,
vor danske Adel som en Ab'gant,
og gør af hannom baade Spot og Spe,
hvilket maa gør' enhver Harm og Ve.

Det var den adelig Stand for nær,
skuld' han dem kommandere og lær'.
Men derfor sker her udi vort Land
hin galne Tog til Land og til Vand.

Nu skulde Svend Povlsen imidlertid ikke vente længe.
Holger Vind taler hans Sag hos Oversekretæren ; og Juledag
skriver han et Brev til denne sin « kære Broder og
elskelige Ven Erik Krag», hvori han lægger Oversekre-
tæren tre forskellige Poster paa Sinde; den tredje og
sidste af disse lyder paa, at « Kaptajn Svend P?vlsen
maatte meddeles kongelig Bestallingsbrev, efter som han

Nu havde Svend Povlsen foreløbig naaet sme
0nskers Maal, den kongelige Udnævnelse som Dragon-
kaptajn ; men ogsaa efter Modtagelsen af denne kær-
komne Nytaarsgave forblev han med sine Dragoner paa

l) Skaanske Ind!. 25 December 1657.
2\ Bestallingsbog fra 16\7-60.



Spejderposten i Engelhol'm. I den haarde Vintertid er
dog alt stille, der høres slet intet fra den nybestaltede
Kaptajn. Kun ved man, at han den 6 Februar havde
sin Vaabenmester med 24 Dragoner en lille S\'iptur
nede i Helsingborg; men hvad Ærinde, de have haft,
kan ikke ses 1).

Endelig, som Nøden var størst, syntes der at
skulle komme Hjælp, maaske Redning, netop fra den
Kant, hvor man saa længe havde ventet den - fra
Hæren i Norge. Medens der tiggedes og trygledes om
Naade og Fred hos Karl Gustav ovre i Taastrup Kro
paa Sjælland, hed det sig nemlig, at Bjælke og Krabbe
vare trængte ind i Sverige, havde slaaet Svenskerhæren,
hvorpaa de vare dragne lige mod Stockholm. Svend
Povlsen kommer til Helsingborg med Budskabet, og
Ridefogden der i Lenet, Jens Mouritsen, bringer med
ilsom Hast Efterretningen videre til Kjøbenhavn i føl-
gende Brev til Rigsadmiralen Ove Gjedde:

<Eble UJelb. qerre oc!l qosbonbe, !1er Rigens Ubmiral!
qer rom ([ibenbe i Dag fra 511enb pOl1lfen, at

S i e I d' e fra Uorge er meb fin Unne wel inbe i 511erige
mob 5tod'qolm. Q)c!I K r a b b e fc!ll1Ue 11affl1e erqolbet en
<5efec!lt oc!l be 511enfc!le forfl1lbt fe! mide i 511erige,
quo r Krabbe ftaar; oc!l fc!lal oere fc!leb i Dag oc!l morgen
\~ Dage. .

') I Søren Nielsens skaanske Regnskab - se Sko Handl.
Nr. 890. Pag. 28 - hedder det: .Effter Commedanten Jochim
Klings Ordre, dat. dend 6 Februar 1658: Leffuerit til Suend
Poelszens Capt. disz .Armis paa 24 Draguner-Hester Haufer
1'/2 Td. å 8 li ».

Jeg forqober, at bet.; continuerer. Dette i ftørfte qaft.
Q)d) <Ebers <EEeUent.; qermeb i <511bs trygge Sefc!lermelfe
itebte ynfc!let oc!l befalet.

<Ebers <E!eUentes ybmygfte oc!l plic!ltfc!lylbigite ([iener.
!1elfingborg, benb \9 Jebr. \658.

Jens mou riten.

Ove Gjedde har straks sendt Brevet videre til
Oversekretær Erik Krag; .men før Afsendelsen har han
egenhændig skrevet uden paa Brevet: «Kære Hr.
Sekretær, ret nu fik jeg dette Brev, men agter uraade-
ligt at lade sig mærke med noget, førend Svensken er
af Landet, og Broen brudt» 1). Ak, ja! bare Isbroen
brudt. Det var det, han sukkede efter, den gamle Sø-
helt, der all~rede som ung Mand i en Alder af kun
24 Aar med sit Skib havde pløjet Bølgerne den lange
Vej helt om til Cejlon, og som siden i mangen en god
Dyst havde ført an mod Svenskerne paa Havet. Bare
Søen var fri igen, det knugende Baand borte, saa
kunde det dog være, at Danmark endnu kunde hente
Oprejsning.

Bjælke og Krabbe gik frem i Sverige, og den
gamle Admiral lovede sig selv at skulle slaa et godt
Slag paa Søen og holde Sunde og Bælter fri for
Fjenden. Men det blev kun Drømme de lovende,

. Efterretninger om Sejre viste sig at være Lygtemænd,
Haabet blev til Gøglesyn ; og det varede mangen ond
Dag endnu, før Fjenden var ude af Landet. Der var
intet at gøre. For Svend Povlsen var der nu ej heller



længere noget a't gøre i Engelholm, efter at Skaane var
i fremmed Eje, afstaaet til Karl Gustav ved den sørge-
lige Roskildefred. Alt var tabt. Saa maatte Svend
Povlsen, hvor nødig han end vilde, med sine Dragoner
sige Farvel til det kære Skaane og drage over til
Sjælland.


