Tiden her efter og til Nytaar 1675 blev der ham den
19 Januar dette Aar af Rigens Marsk Kristoffer Kørbitz
og af Sten Hundorf givet en Anvisning l) paa 12 Rdlr.
8 5, der mod Kvittering
skulde udbetales ham ved
Krigskommissær
Kristen Andersen.
Den 19 Maj 1675
1
havde han endnu 10 Rdlr. til gode af denne sin Pension. )

') Krigskommissar.
") s. SI. Nr. 365.

Protokol

1675 B Nr.

20.

1675-1679.
Den gamle Kaptajn drager atter ud
og bliver Major.

Krig

Kampen for at vinde de tabte ældgamle danske
Landskaber
hinsides Sundet tilbage stod for Døren.
Og snart kunde Svend Povlsen forlade Lundbygaard l)
for aldrig tiere at vende tilbage dertil igen.
') Lundbygaard havde efter Kirkehistr. Saml. III R. 3 B,
Side 1 15 været en gammel Adelsgaard.
1423 havde Væbneren
Niels Galt den til Leje af Agnete Kloster i Næstved. Og i 1484
ejede Peder Sten den; han nævnes 1477 som «Høvedsmand
paa Helsingøre Krop.
Gaarden gik derefter i Arv til Peder
Stens Slægt, saa den 14~)3 ejedes af Sønnen Sten Pedersen og
siden hen af Sønnesønnen Knud Stemell.
Nu - efter Svend Povlsens Tid - skiftede Gaarden ofte
Ejere. Den førnævnte Løjtnant Kristian Sivertsen ejede den endnu
25 April 1681, da han paa Hammer Herredsting begærer sig
udmeldt fire Mænd til at syne og besigtige Lundbygaard,
som
nu findes ved Magt paa Bygning og Gærder, baade i Mark og
By. Sivertsen havde vel ved Skøde af 12 September 1680 overdraget Lundbygaard til sin Svoger Hans Hansen Velsonius eller
VlIschonius; men det synes, at denne Handel kun har været en
Skinhandel, hvorved Løjtnanten vilde prøve paa at dække sig
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til Kongen:

,,5tormed)tigfte
Konge, aUernaaCligfte UrffllJe-qene!
WCli Clybefte WIlClerClanigl]eCl I]affuer jeg <!:Clers Kong!.
UlayE. at anClrage, Clet jeg Ilafner tienClt ~Clers liongL
111ayU·
111'. ,faCler ;od)
q1'. ,farfaClcr, I]øylofrige Jqll'
fommelfe, lionger nCliDanncmarel) nCljlirigstog od) I]nerffuet
ett <l:ompagllie Dragoner for quer af Clj iL qøyloflige qener;
od) Clerfom Clet naaCligftt maatte bellage ~Clers Kong!. ma.,
qafller jeg enClnn ~yft at qllerffllJe et <l:ompagnie at føne

rL

rL

mod sine mange paatrængende Kreditorer;
thi da han sagsøges
til Tinge, gør hans Sagfører Klemens Nielsen gældende, at
Gaarden er bortskødet,
og at Løjtnanten intet havde med den
at bestille eller svare for, saa meget mere, som han længe havde
været i Kongens Tjeneste.
Men Ridefogdens Fuldmægtig
Ras·
mus Lang indvender herimod, at Sivertsen jo alt længe forhen
har været i Kongens Tjeneste, men derfor alligevel har holdt
Hus paa Lundbygaard,
eller - naar han drog udenlands - da
hans Kæreste, og Gaarden var ej heller bortskødet til bestemt
Tid, hvorhos Løjtnanten havde forbeholdt sig et Hus med J ord.
Sivertsens Svoger fik dog ikke Gaarden.
Den overgik nu til
Knud Gregersen, som indsatte en Bestyrer (H. H. Tb. 8 Oktober
168 J); men han betalte hverken Skatter eller Afgifter.
1686
vare de resterende Skatter lige fra I Januar 1680 derfor løbne
op til J 5 7 Rdl. j li 6 li, og Lundbygaard
var fast øde, saa
der ingen Køber vilde melde sig, da den bliver opbudt til Tinge.
Endelig tilbyder dog Ritmester Johan Hendrik Smidt at ville give
I 10 Rdl.
(Topogr.
Saml. Lundbygaard
10 a.) Dette Tilbud
bliver forelagt Rentekammeret
til Betænkning.
Og Kammeret
minder da i dets Indstilling til Kongen .allerførst om, «at det vel
er en stor Gaard, der har 20 Tdr. 2 Skpr. Hartk. eller nyt
Hartk. 16 Tdr.; men dernæst fremhæves der, at den er slet paa
Ejendom og Brug, saa Ejermændene 'ikke have kunnet svare til

imoCl Rigcns ,fienCler, omb Clet fOl'lløClen giønis.
Q)d) Clerfom Clet er ~Clers Kong!. mayt.
naaCligfte <3eqaeg, at jcg
ct <!:ompagnie Dragoner fd)a(/ querfnc, er min unClerClanigftt
<3egiering, at jeg ,fo leI)et, ClcnCl5tnnCl jeg querfuer, maattc
I]affne tiU Jnqnarterillg
IlClj UefteCl.
Jcg el' bcreeCl, fom
fd)yIClig, <!:Clcrs ROllgL ma. at tiennc imoCl :Rigens ,ficnClcr
Uatt od] Dag, faa Icngc ieg qafncr \tif oel) <3loCl, od) llJi(/
jeg ftraE allfangc at qnerffuc, naal]1' pengennc
mig uorCler
lecffncrit, :od) qaabcs neft <DuClS qiclp illClcn maannitClag
at qaffuc <l:ompagniet complet i tj qer el' mangc fed)e Karle
qer nClj \ta 11 Clet, fom giel'lle llJiU llJene q05 mig. <DuClaUcr
mcgtigfttc opqolClC ~Clcrs Kong!. Ulayt. ubj langnarig WelftanCl at florene od) giffue ~Clcrs Kong!. Ulayt. ett lyd),

Skatterne,
Bygningerne
vare meget brøstfældige,
og Avlingen
saa vidtløftig, at Amtmanden ingen Bonde kunde faa til dens
Befatning; han kunde ej heller faa Jorden pløjet og besaaet, fordi
der dertil hverken havdes Bæster, Kvæg eller Redskab; og hvis der
skulde gøres Bekostning til Bygningens Reparation,
og Hus til
Avlingens Drift gøres fornoden, saa fattedes dog Folk til at tage
Vare paa Gaarden og indhøste, hvis der kunde blive efter Sæden
at vente».
Kammeret indstiller derfor, at « Ritmesteren
bør at
have Gaarden for de I loRd.,
naar han har Middel og Vilje
til at bygge og besætte den, og han tillige vil betale Skatterne
fra sidstforleden
I Januar
af». Den 1o April 1686 resolverer
Kongen derpaa, at Ritmester Smidt ved det sjællandske, nationale
Regiment til Hest - for sin tro Tjeneste skal have den forladte
Lundbygaard
for 1 loRd.
- dog uden nogen Konsekvens for
andre.
Den 2 J April 1687 fik Smidt Skøde paa Gaarden, som
han beholdt til sin Død; men hans Enke Maren Pedersdaatter
afhændede snart efter, 10 J uni 1705, Lundbygaard til Dr. Hector
Cot/rid Masius til Ravnstrup.
Senere gik den over til Kronen.
Og da Ryttergodset
solgtes her fra, den 16 September 1774,
blev Lundbygaard
med Hammer Sogns Konge og Kirketiende,
samt tillagt Hartk., i alt 477 Tdr., købt af Kammerherre Casp.
Vi/h. Munthe MorgellStjerne for )4,000 Rdl.

faligt Spir, l)ltild)et tqro[]ierHig ønfd]es af cl:bers Kongl.
mayt.3. tqroe Wnberfaatt.
Kiøbenqafn
ben 20 mayns ~lnno \ li) 7 5.
StDenb pofftDe[snen."
l)

Da det forekom Svend Povlsen, at der tøvedes for
længe, før han fik Svar, og da han under Ventetiden
idelig gik i en mægtig Spænding og Forventning
efter
at høre, om han fik Lov til atter at træde i Kampen
for Fædrelandet
eller ej, saa kunde han til sidst ikke
holde Uvisheden ud længere, men dristede sig til at
skrive til Kongen paa ny, idet han fremsendte følgende,
omtrent med det første ligelydende, Brev 2):
Stormed)tigfte Konge, allernaabigfte Urffue<qerre!
Dbj bybelle Unberbanigqeb qaffuer jeg cl:bers Kongelig
mayft. at aenbrage,
bet jeg l]affuer tient cl:bers Kongl.
may. qr. ;fabel' od) ;farfabel', fa[ig JI]ufomelfe,
Kouger
ubj Danmarcr,
o. f. O., od) ubj qans maYll. l1:ienefte Obj
Krigs l1:ib querfnet to ([ompanier Dragoner, fom jeg imob
([ronens ;fienber qaffner ført, od) nu ubj gifte Beleiring
qer ubj Byen it ([ompanj til ;fob3 l]affuer querfnet;
od)
imiblertib bleff jeg aff qans Kongelig may. qøyloff!ig f!.
qr. ;fabel' ub comanberit od) ([ompaniet unberftocren.
Q)d)
berfom cl:bers may. bet faa beqager, od) fornøben giøris
at motte qnerfue it ([ompanj,
Dragoner
eller till ;fob3,
effter maYll. goebe Beqag, od) imiblertib qnerffuinge fd)ier.
motte qaffue min Ilouplas ubj ne f t e b, eller bog l]uor
cl:bers mayft. beqager, forl]obis inben to monebel' ([om<
paniet complet at l]affne, effterfom qer finbis ennu mange
ubaf mit forige ([ompanj,
fom opuarter od) fig unber mit
([ompagni giene oille inftiUe od) følgactig oere. Q)d) naar

l) Aarsber. fra Gehej. Arkiv V, 234.
2) Indk. Sager til Krigskoll. Juni 1675 Nr. 438.

([ompaniet fan oere complet, od) Stmnbnacten
bliffner aell<
orbnet, jeg ben b'l motte bliffne aenbetrobt
intil oibere
Uenorbning,
l]uilrl'en ieg f!ittigen fd)al opuarte fom en
erlig fongelig I1:romanb od) CLienner, qer effter fom tilforn,
neractenlle ()erpaa en naabig Eefolntion.
Q)c effterfom ieg nbj Dag l]affner talt met Konngen,
ba qaffuer qanb befaUit mig ben l)øye ([omifaritebty([oUegio
bette at aennife od) qerpaa qos bi qøyæble ([omifaritebt.3<
qerrer en cort 2'\efolution.
BefaHenbe bi qøyæble ([omi<
f,uitett.3~5errer C5nb3 goebe Befd)iennelfe.
Dale
Snen poueljen.

Hvor snart disse Svend Povlsens
indtrængende
Bønner og Forestillinger
- først baade skriftlige og
mundtlige hos Kongen og nu sidst tillige hos de høje
Kommissarietetsherrer
-,
have fundet Ørenlyd,
kan
ikke ses. Men da den gamle Krigers Ønske om at
kunne være til Nytte under det tilstundende Hærtog
var saa brændende, og da ingen som helst Hjælp turde
lades ubenyttet,
er der al Rimelighed for, at man
snarest har taget hans gode Kræfter i Brug, vel allerede
endnu før Kong Kristian V den 12 September
1675
erklærede Sverige Krig.
Medens Hæren i det første
Aar under den «skaanske Krig» kæmpede nede i Tyskland, kan da Svend Povlsen efter sin indtrængende
Begæring have faaet Ansættelse ved Strandvagten
og
der virket som Kongens ærlige og tro Mand.
Eller
han er - hvad der er end mere troligt - som saa
ofte forhen, bleven afbenyttet som Spejder l) ovre i de
gamle danske Landsdele Skaane og Halland.
l) Indk. Sager til Krigskollegiet
1676. Februar, Pakke F.
viser, at Skipper Svend Pave/sen fra Kjøbenhavn,
der var arresteret i Helsingborg, den 25 Januar fordres udleveret af Fangen-

Alt dette er imidlertid kun Gætninger.
Men hvad,
der vides med Sikkerhed, er, at da den danske Hær i
Slutningen
af Juni Maaned 1676 gjorde Landgang i
Skaane og straks derpaa slog Lejr uden for Landskrone, da var Svend Povlsen med her.
Han havde nu naaet at være bleven udnævnt til
Major og var ivrigt i Færd med at hverve Tropper,
hvilken Gerning synes at være lykkedes vel for ham
og at være gaaet rask fra Haanden.
Allerede den 16
Juli kunne nemlig Korbit:: og von Stocken der i Lejren ved
Landskrone give Kommissarius Povl Jæger Befaling om
at udbetale 200 Rdlr. til Major Svend Povlsen for
Hvervningen af noget Mandskab, samt 10 Rdlr. for en
Maaneds Traktement.
Og Svend Povlsen meddeler
straks Tilstaaelse for Modtagelsen heraf.!)
Omtrent fjorten Dage derefter var han naaet saa
vidt, at han havde et Kompagni af hvervede Tropper
paa Benene, Folk, der baade kunde føre og bruge
Vaaben. Dette ser man deraf, at hans Løjtnant Povl Smidt 2)
skabet, imod at Svenskerne faa udleveret Skipper Niels Michelsen.
Kunde det ikke være den kendte Svend Povelsen, som her paa
et af sine Spejdertog
er optraadt under Skipperskikkeise,
er
bleven nappet af Fjenderne
og nu bliver løst hjem igen af
Danskerne.
l) Zahlmester Povl Jægers «Skaanske Krigsregnskab» Juni
til September 1676. Under Kvitteringen staar Navnet Swend J1
Paulszetl) og der under igen i rødt Lak et Segl med Navnebogstaverne S. P. s. og en Hammer, der er omgiven af fire
Roser og to Kugler.
2: I .Sager indk. til KrigskoiI.» Februar 1676 Pakke D.
findes et Andragende fra Pauell Schmeth om at faa en Plads i
Hæren.

den 2 August i Lejren ved Landskrone
faar udleveret
til Major «Schwen Paulszen » I 2 Pund Jagtkrudt
og
24 Pund Pistolkugler fra Felttøjmesteren Joachim Kruse.!)
Hermed ende alle paalidelige Efterretninger
om
Gjøngehøvdingen
Svend Povlsen. - Som han fra første
Færd dukkede frem fra en ukendt Stilling og ukendte
Forhold, paa samme Vis gik han bort igen - ud i
Mørket.
Det vides ikke, naar, hvor eller hvorledes
han døde; og lige saa lidt kendes der noget til hans
Families Skæbne efter den Dag.
Der anføres vel i flere yngre Beretninger, at Svend
Povlsen i den «skaanske Krig» skal have været en af de
ivrigste Snaphaneførere
og som saadan have tumlet sig
lystigt paa sin gamle Plads, Hallandsaas, hvortil endnu
føjes, at han skal have været Snaphanernes Anfører, da
de den 24 Juli 1676 ved Løshult Kirke overraskede
en svensk Deling og borttoge en Hob af Kong Karls
kostbare Ejendele og flere Tønder Sølvmønt ; men alle
disse Opgivelser savne sikker Hjemmel.
Derimod kan
det ses, at Svend Povlsens Løjtnant Povl Smidt den
20 December
1676 er tagen til Fange af den ædle og
mandhaftige Jes Gejsing) Løjtnant ved Aschenbergs Regiment. 2) Maaske Svend Povlsen ved den samme Lejlighed, da hans Løjtnant blev gjort til Fange, selv kan
have fundet sin Død paa Valpladsen.3)
l) Skaanske Handlinger
1676. Nr. 894. Joachim Kruses
Feltartilleriregnskab
Bilag 121.
2) Landetatens Regnskaber
B. Nr. 44: Danske Officerer
fangne i Sverige.
S) s. SI. hedder det: 3o December 1676 indkom blandt
Fangerne til Joh. Røddeling i Malmø en Person, som formentes

Snaphanerne

rejse sig og kæmpe for
sidste Gang.

Da Kong Kristian V den 29 Juni 1676 ankrede
med sin Flaade ved Raa Fiskerleje i Skaane, jublede
Folket ham i Møde.
En Kvinde sprang frem ved
Stranden og raabte til Danskerkongen : « Kom hid, kom
hid! Her er ingen Fare.
Alle S\'enskerne ere dragne
til Ystad.»
Glæden var gensidig.
Kongen udstedte et aabent
Brev til Skaaningerne,
hvori han gav dem det Løfte,
at han snarlig skulde fri dem fra det tunge Træl.leaag,
hvorunder de nu i Aaremaal havde sukket.
Dette Budskab fløj som en Løbeild gennem det hele Landskab
og vakte baade Haab og Mod. Og snart rejste Snaphanerne i det nordlige Skaane sig for endnu en Gang
at slaa et Slag for deres gamle Venner, Danskerne.
Kristian V, der allerede førend sin Ankomst ved
Breve og Udsendinge havde stræbt at vinde Skaaningerne, særlig' ved at minde dem om den gode gamle
at være Kaptajnløjtnant
til Hest. Fangen var saa syg og udmattet af sine svære Saar, at han ikke kunde mæle et Ord eller
give sit Navn til Kende.
Hos Røddeling blev han vel plejet,
fik en kristelig Betjening og blev med Ære stedet til J orde.
For sin Ulejlighed fordrer Røddeling 30 Rdl.; og Barberen, der
havde prøvet paa at helbrede de farlige Saar, som dog snart
viste sig at være dødelige, skulde have 4 Rdl. At den afdøde
danske Dragonofficer
var bleven ærligt begraven af Hr. Lars
Kosoht, det bevidner den svenske Løjtnant Esaias Warius, samt
Fændrikkerne:
Moritz, Lycke, Hiibener og Johan Roddeling.
Denne Officer var maaske ingen anden end Svend POl'/sen.

Forbindelse
med Danmark, men ogsaa ved rige Løfter
om at ville være dem en mild og naadig Hersker i
Fremtiden, benyttede sig nu af den gunstige Modtagelse
og venlige Stemning til end yderligere at styrke det
gode Forhold:
Han mødte frem ved Skaaningernes
Gilder og Sammenkomster,
og overalt optraadte han
med naadig Mildhed og Venlighed.
Følgen heraf var,
at han blev hilset med Jubel og Fryd, hvor som helst
han kom frem.
Men Svenskehæren,
der maatte trække sig tilbage,
brændte af Harm og Vrede over de jublende Skaaninger,
som nys havde vist sig saa ydmyge og venlige lige
over for Hæren, og som nu lige del'{lvenpaa toge imod
Fjenderne med aabne Arme, som vare de deres bedste
Venner.
Der maatte og skulde tages Hævn over dette
falske, fejge Folk, der saa brat brød den svorne Troskabsed og vendte Kappen efter Vinden.
Hæren plyndrede og røvede derfor saa grumt og grundigt, hvor
den drog frem, at dens Vej kunde spores ved brændende og rygende Gaarde og Huse.
Karl XI, der
straks klarligt maatte indse, at disse Voldshandlinger
kun yderligere vilde vende det skaanske Folks Hjerter
fra ham, udstedte derfor, baade 4 Juni og 10 Juli,
skarpe og strenge Forbud mod slig Fremfærd;
men
Soldaterne lystrede ikke deres Konges Befalinger.
Intet
nyttede mod de vilde, hævngerrige
Mennesker,
der
havde faaet Blod paa Tanden, og som nu ustandseligt
fortsatte med deres skrækkelige Plyndringer
og Hærgninger, som vare de besatte Ildgerningsmænq.
Følgen
heraf blev, som Kong Karl havde anet, at Skaaningerne
sluttede sig end inderligere til Danskerne, for at de

sammen med disse kunde bekæmpe den fælles Fjende,
de frygtelige Voldsmænd.
Paa den her omtalte Tid sendte Kristian V Sten
Brahe op til Gjøngerne for at opfordre dem til flittig
Deltagelse i Snaphanekrigen.
Ærindet var næppe vanskeligt at fuldføre; thi Hadet imod Svenskerne
brændte
netop nu allerhøjest.
Store Skarer vare derfor ogsaa
snart rejste og ordnede, og deres Antal voksede siden
hen med rivende Fart, vel især fordi deres første Tog
løb saa heldigt af. Det var det førnævnte Tog til
Løshult Kirke den 24 Juli 1676, ved hvilket Snaphaner
fra østre Gjønge Herred, fra Gjemsøe i Blekingen samt
fra Willands Herr~d l), sammen med danske Ryttere,
overfaldt en svensk Førselsdeling
og fratoge den ikke
mindre end 50,000 Rdl. i Plader og hvid Mønt, der
var indpakket i Tønder og bestemt til Hærens Lønning
og Forbrug, og endvidere toge de ved samme Lejlighed
Kongens Krigskasse og Telt. 2)
Fra den Tid af kan det regnes, at Snaphanekrigen
begyndte for Alvor.
Overalt færdedes de vilde Karle
til Skræk for mindre svenske Troppedelinger ; og da
Bønderne med Liv og Lyst sluttede sig sammen med
og af al Evne stode Skovens djærve Sønner bi, var
til sidst hverken Vej eller Pas sikker at færdes paa
for nogen svensk Soldat.
l det nordlige Skaane, langs hele den gamle Rigsgrænse, dannede Snaphanepartierne
et Bælte, som det
var baade vanskeligt og voveligt for Fjenden at bryde
') Gillberg: Kristiansstads Len 1767, Side
F. F. Carlson: Sveriges Histr. II, 190.
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igennem. Her stode deres gæveste Førere, saasom Ubbe
paa Fris1101men, 'nær ved Witsjø, iViels Tidel1lan, inde paa
Hallandsaas l), og Gjøngen Peer Stensson.2)
De vare alle
Mænd, der fore frem med saa stor Grumhed, at det
ikke sjældent indtraf, at mindre svenske Delinger bleve
overraskede
og nedhuggede paa den gyseligste Maade.
Den 28 Juli blev saaledes Ebbe Ulfeids Staldmester
Johan Korth paa Rejsen fra Smaaland mod Midaften
skudt ved Kumble Bro i Gjønge Herred af Snaphanen
Niels Skyue3),
medens Staldmesterens
Medfølgere bleve
ilde medhandlede.
Men til Gengæld fore Svenskerne
frem med en ganske lignende vild og grum Haardhed,
naar Lejlighed tilbød sig, at de kunde naa til at vinde
Hævn over Snap hanerne.
Det var især den unge og virksomme Axel Hummerhjelm, der idelig var de raske Friskytter paa Nakken.
Han fik til Stadighed Underretning
om Snaphanernes
Foretagender
og Smuthuller
fra den listige og snu
Gæstgiver Niels Nielssoll i Markerød ; og naar Friskytterne
mindst anede nogen Fare, faldt han over dem og slog
ned iblandt dem som et Lyn.4)
Imidlertid kunde man dog ogsaa i visse Egne træffe
Folk, der vare lede og trætte af det vilde Krigsliv,
eftersom de kun alt for godt kendte Krigens Uroligheder, Rædsler og Tryk fra fordums Tid af. I disse
Egne, særlig ved Rigsgrænsen,
oprettede Folkene saa
l)
")
25 Maj
3)
4)

Mankell : Svensk Krigshistorie !II, 755.
Rigsarkivet i Stockholm: Sperlings Skrivelse til Kongen.
1678.
M. Weibull: Saml. til Skaanes Histr. 1874. S. 78.
Fryxell: Berettelser af Sveriges Histr. XV, 186.

paa gammel Vis en· Bondefred mellem Nabosognene
paa
hver sin Side af Grænsen,
hvorved de tilsagde og
lovede hverandre god Fred og ærligt Naboskab.
En
saadan Bondefred sluttedes 1676 mellem de to skaanske
Sogne Ousby og Loshult paa den ene og det smaalandske
Sogn Vijresta paa den anden Side.
Fredsbrevet l) fra Ousby lyder saaledes:
«Ousby Sogn ved sine Fuldmægtige:
Kronens
Lensmand,
Fjerdingsmændene
og Kirke\'ærgerne,
gøre
hermed vitterligt for alle, som dette vort aabne Brev
læse eller høre, at saasom Vijresta Forsamling
haver
besluttet og indgaaet med os en almindelig og sikker
Bondefred, saa vidt Bønderne selv aleneste vedkommer,
villende efter Kraft og Formue afværge al Ulempe,
baade hvad Snaphaner saa og anden Krigsbesvær anlanger, saa vidt vi skulle intet have os for dem at befrygte; da love og vi paa vor Side, i dette Brevs
Kraft, som fredelskende Naboer, vore kære Grander,
Vijresta Sogns Indbyggere,
alle og hver det samme
igen, at vi i denne besværlige Krigstilstand ville holde
med dem saa god og sikker Bondefred, som de med
os, og afvende efter vor Formue fra dem al Ulempe,
som disse Tider kunne medføre.
H vad Øvrigheden og
Militsen vil have frem, præjudicere vi ikke; men hvad
VI her love Almuen i bemeldte
Vijresta Sogn, det skal
af os ubrødeligen holdes.
Actum Ousby, den 17 September 1676.
Paa hele Ousby Sogns Vegne:
Kronens Lensmand, Fjerdingsmændene,
Kirkeværgerne. )}

Men det var kun de færreste Steder, der herskede
Fred og Ro, Snaphanerne sværmede tværtimod om saa
godt som overalt og øvede alle Haande slemme Streger.
Og da den danske Hær i Sommeren 1676 drog op i
Halland, fik de vilde Karle rigtig frit Spillerum bag
Hærens Ryg og gjorde omtrent rent Bord lige fra
Aasen og op til Halmstad.
Efter Slaget ved Fyllebro
den 17 August bleve Folkene der i Egnen endog
plagede saa grumt af Snaphanerne,
at de ikke kunde
nære sig i Hjemmene, men maatte sælge deres Huse
for Spotpris
og løbe deres Vej.
I Knærøds Kirke
røvede Snaphanerne alle Sølvkarrene og en Brudekrone,
som opbevaredes
der, hvorhos de ødelagde Kirkens
Arkiv og Kirkebøgerne.
Det var ligeledes paa denne
Tid, at de store Skove i Weinge Sogn, især Skovene
ved Mørkhult, bleve lagte øde, da Svenskerhæren
vilde
fordrive Friskytterne
derfra. Ved samme Lejlighed blev
ogsaa Købstaden Laholm helt og holden opbrændt.1)
Og i Karup Sogn nedhug man flere større Skovstrækninger for at holde Snaphanerne borte; men intet hjalp,
stadigt kom de vilde Karle igen og lagde baade Gaarde
og Byer øde.
Oppe paa Hallandsaas blev Ejendomsgaarden
Hulrugered (Hulgerid), der havde Postholderi, trods sine gode
Jarder dog lagt i fuldstændig øde Tilstand; og den henlaa
saaledes i lange Tider. 2)
Men deroppe paa Aasen
havde Snaphanerne
ogsaa til enhver Tid deres bedste
Tilholdssted.
De spærrede her Vejen mellem Halmstad
') Bexell: Hallands Histr. III, 59, 91, 113, o. s.
2) J. Richardson: Hallands Histr. S. 226.

V.

og den svenske Arme, saa der i Juli 1676 slet ikke kunde
finde nogen Forbindelse Sted, men saa snart et Ilbud viste
sig, blev det straks nappet af Snaphanerne l). Svenskerne
udskreve de unge Karle og vilde føre dem til Hæren
og putte dem i Soldatertrøjen,
men saa snart de naaede
frem til Aasen med dem, forstak Karlene sig og gik
til Friskytterne
i Aasens Skove.
Fra Hasløf Sogn> var
der ikke mindre end otte Karle, der løb den Vej og
bleve Snaphaner.
Man skulde tro, at et saadant Sogn,
der kunde tælle saa mange af sine Sønner i Snaphanelavet, maatte være vel forvaret, saa Friskytternes Venner
og Frænder der i Egnen ikke kom til at lide nogen
Overlast;
'!len det var dog saa langt fra Tilfældet:
Sognet var tværtimod saa udpint og udspist, at der
alle Krigsaarene
igennem hverken kunde ydes Tiende,
Landgilde eller Jordskyld deraf.
I 1676 var det dog
ved den danske Arme, at Sognets tillige med Nabosognenes hele Aarsafgrøde blev fortæret.
Hæren stod
nemlig iII
Dage, fra 23 August til 4 September, ved
Herregaarden Wallen og Byen Vokstorp, medens Laholms Bro blev sat i Stand.2)
Efter at Karl XI den 19 Oktober havde' holdt
Krigsraad i Ljungby i Smaaland, besluttede han at rykke
ind i Skaane.
Og da Folkene i Oderlj"unga og Fagerhult havde stængt Vejene ved Forhugninger,
afkastet
Broerne og derpaa begivet sig til Skovene for at lægge
sig i Baghold der, medens Snaphanerne
trofast holdt
Vagt ved Forhugningerne
og forsvarede disse kækt og
Cronholm: Skaanes Histr. II,
, Efter Hasløf Kirkearkiv.
1\
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tappert, fandt Kongen det fornødent at skikke Ebbe
Ulfeld og Pontus de la Gardie i Forvejen med en stor
Hob Bøndertropper
for at lægge nye Broer og rydde
Vejen. Men da Kongens Fortrav den 25 Oktober drog
forbi Fagerhult,
blev alligevel Ritmester Hammerschiøld,
øverste over Kongens Drabanter, skudt, og der opstod
et voldsomt Røre i Drabantskaren.
Det var Snaphanerne under Anførsel af Roloi! Hanssan, Jons Tyggessan
og et Par Bønder, som her dreve der-es Spil igen og
forvoldte Kongens Drabanter den store Skræk. l)
Dagen tilforn, 24 Oktober, medens Karl XI endnu
stod i Markerød) havde han faaet nøjere Underretning
om , hvordan Forholdene
stillede sig i Blekingen og
Skaane, hvor saa godt som hele Almuen skulde have
forladt Hus og Hjem, og da han nu tillige fik Syn for
Sagn ved hvad, der mødte ham ved Fagerhult,
hvor
Folket stod i fuldt Oprør og skød hans Drabantfører,
saa udstedte han straks den 25 Oktober herfra en Pardonsplakat for at drage Folket til sig paa ny ved Løfte
om Naade og Mildhed; men han sluttede dog Plakaten
med den Trudsel, at de, der ikke vilde tjene ham tro,
kunde sikkert vente at blive straffede som svigefulde
Undersaatter
og aabenbare Fjender. 2) Alle Lokkelser
og Løfter hjalp dog kun saare lidet; thi den gamle
Kærlighed til Danmark var alt for stærk og levende
til, at nogen fredelig og venlig Forstaaelse med Svenskerne skulde kunne komme i Stand. Dog skal det ikke
l) Rigsarki\et
Karl, 18 December
" Cronholm:

i Stockholm:
Sperlings
1676.
Skaanes polit. Histr. II,

Skrivelse
180.

til Kong

dølges, at Lysten til Plyndring og Ønsket om at drage
Fordel af de lovløse Tilstande under en Krig vel tillige
tyngede betydeligt i Vægtskaalen for manges Vedkommende.
De misfornøjede inde i Landet sluttede sig
sammen med de ligesindede Grænsebeboere,
og Følgen
ble\', at de svage og enligtstillede kom til at lide forfærdelig Nød.
Fra Østreheglinge
i Gjønge Herred
skrive 1) saaledes to enlige Kvinder, Elne Peder Eriks
og Beritte Glldmar Rytters,
8 August 1676 til den
danske Konge og bønfalde om Hjælp, da de formedelst
Ufred og Snaphaneri ere frarøvede deres ringe Middel
og staa uden Raad eller Hjælp, ene og forladte med
deres fattige, umyndige Smaabørn.
Den sørgelige Tilstand hørte ikke saa let op igen.
Endnu den 7 November klager Karl XI over, at Fol·
kene ikke ville indfinde sig, men holde sig borte fra
Hus og Hjem. Og han befaler derfor paa ny, at Pardonsplakaten skal kundgøres,
idet han lader den Tilføjelse
medfølge, at dersom Bønderne ikke vende tilbage til
deres Bo, da maa de dydige og tro, som ikke ere
bortrømte,
frit raade over de genstridiges Gaarde og
Ejendele 2).
Imidlertid var Grev Pontus de la Gardie skikket
ud for at holde Styr paa Snaphanerne.
En Tid stod
han i Egnen om Løshult, men i Begyndelsen af November drog han ind i Blekingen.
Derinde stødte han
den 6 November sammen med et Parti ved Gallrya
Bro neden for Mørum; men Snaphanerne gii( af med
l) Breve til Generalkommissariatet
1676, Pakke 60.
') F. F. Carlson: Sveriges Historie II, 407.

Sejren, saa Greven mistede flere Soldater og tillige
nogle af Bønderne, som han havde under sig; herover
blev han saa harm, at han samme Aften gav Befaling
til at afbrænde Bjørknæs.
Den 8 November traf Greven
imidlertid sammen med Ebbe Ulfeid, og de angrebe nu
i Forening paa ny Snaphanerne, der med en Forstærkning af Soldater fra Kristianopel havde sat sig fast ved
Ol senge og Aspenæse Broer og havde til Førere Jon
1
Maansson fra Olsenge og Bønderne Peer og Lange-Haakon. )
Det gik vel Greven bedre denne Gang, han fik endog
Snaphanerne
adsplittede;
men han skriver 2) dog til
Rigsraadet,
at han mistede en Fændrik,
nogle menige
Soldater og havde tillige over 40 saarede, hvorhos han
slutter sin Skrivelse med den mismodige Udtalelse, at
der i det ganske Landskab næppe findes et eneste tro
Menneske, hverken blandt Præsteskabet
eller iblandt
Almuen.3)
Snaphanerne fortsatte ogsaa med deres vilde Færd;
den 14 November toge de Hr. Povl i Glimaakre og
førte ham som Fange til Kristiansstad,
hvorpaa de udplyndrede Præstegaarden.4)
Slaget ved Lund den 4 December blev imidlertid
et Vendepunkt.
Vel vare adskillige Danske, hvis Fodested laa oppe ved den gamle, svenske Grænse, straks
efter Slaget dragne op til Skovbyerne omkring Markerød,
hvor de fortalte om det haarde Nederlag, som deres

l) Weibull: Saml. til Skaanes Histr.
') s. SI. 1871, Side 62.
3~ s. SI.
4) s. SI. 1874, Side 81.

1874,81.

gode Venner Danskerne havde lidt i den dræbende Strid
ved Lund, og ved deres farvede Skildring stræbte at vække
Medfølelse og ægge til Modstand og Hjælp; men Karl XI
tog nu med langt større Strenghed fat paa alle, der
vare ham ulydige: Han forbød Almuen, under Tab af
Liv og Ejendom, at bringe nogen som helst Underretning til Fjenden, han paalagde Skaaningerne
- vel
noget, fordi han trængte dertil, men ogsaa for en Del
som Straf - meget betydelige og byrdefulde Ydelser,
og han endte til Slutning det gamle Aar med ved den
19 December fra Bæltebjærg at udstede en Plakat, der
baade var streng og truende, men ogsaa tillige mild og
lokkende.
Dog, intet Middel kunde stille Uroen og
den gærende Utilfredshed.
I Begyndelsen af Aaret 1677 fortsatte Svenskerkongen igen med lignende Plakater, som vekslede med,
dels milde og dels strenge Paabud, baade 14 og 22
Januar talte han gennem saadanne aabne Brev~ til
Skaaningerne
mod Snaphanevæsenet.
. Den sidste af
disse Plakater er den strengeste,
heri paabyder nemlig
Kongen, at hvis der øvedes Vold eller Fortræd,
eller
der tilføjedes en Embedsmand eller Soldat nogen som
helst Skade, da skulde det Sogn, hvor sligt var hændet,
bøde 1000 Rdl. for hver af Kongens Folk, der var
dræbt, og efter Lodkastning skulde hver tredje Mand i
Sognet gaa til Døden. Siden hen udgik der et Kongebud, som lød paa, at den, der kunde bringe en Snaphane, død eller levende, skulde have al dennes Ejendom, og tilmed skulde der udbetales ham 10 Rdl. i
Sølvmønt.
Endnu

for allersidste

Gang

vilde

Karl

XI dog

prøve Mildhedens Vej, og i den Hensigt skikkede han
20 Februar
fra Ljungby Professor Stobæus ind til de
urolige Gjønger.
Professoren, der selv var en Gjønge,
skulde i sin Fødeegn tale sin Familie, Kendinge og
nære Landsmænd til Rette, saa de afholdt sig fra al
Forbindelse med Danskerne, levede rolige og stille, afstode fra Mord og Røverier paa Veje og Stier og viste
Lydighed mod den svenske Krone - vilde de dette,
da kunde han forsikre dem om fuldstændig Tilgivelse
og Naade, straks de underkastede sig; men al Tale var
forgæves.
Her skulde mere til end Ord.
« Der maa
skarp Lud til skurvede Hoveder!» sagde Svenskerkongen,
og nu greb han til Brugen af Vaabenmagt. - Allerede
den 14 Januar var dog Rigsraad Johan Gyllens~'erne rykket
ud fra Wæ for at tugte Snaphanerne i Blekingen;
og
i Slutningen
af Maaneden var han naaet saa vidt, at
han med nogle Hundrede Soldater og et Par Tusinde
væbnede Bønder fra Møre Herred kunde drage derind
og gaa imod Kristianope! og Karlsham, som han ogsaa
begge indtog, men rigtignok kun først efter at have
lidt et betydeligt Tab af Mandskab.
Rigsraaden drog
frem med stor Strenghed og skaanede ingen. Ved Indtagelsen af Kristianope! havde han saaledes faaet Fingre
i 70 Snaphaner,
som han lod stejle alle til Hobe.l)
Og nu lod han hvert Sogns Almue samle til bestemte
Steder, hvor han tvang dem til at afgive en skriftlig
Troskabsforsikring.
Løftet var nogenlunde ens for de
fleste Sognes Vedkommende.
Og her skal derfor, som
et Eksempel,
kun anføres, hvad Aserums Befolkning

maatte love I I Marts, efter at de først allerunderdanigst
havde bedet Kongen om Naade og Tilgivelse for hvad,
de i Uforstand maatte have' øvet:
I) Under Ed og Pligt at være Kongen og Kronen
tro og lydige Undersaatter.
2) Ikke at taale nogen omstrejfende Snaphane i Sognet,
samt endnu mindre med Vilje eller Vidende at huse
eller hæle saadanne; men saa snart de traf nogen,
da skulde de straks give Øvrigheden Underretning
derom og af al Evne og Kraft være med til at
fange dem. Men i det Tilfælde, at nogen med
fri Vilje og Forsæt handlede mod denne Forpligtelse, da skulde Sognet udrede 1000 Rdl., og
hver tiende Mand hænges. Dog, hvis nogen Snaphane sneg sig hemmeligt ind i et Hus ved Nattetide eller trængte der ind med Vold og Magt, da
skulde dette ikke falde Sognemændene til Last.
3) Af al mulig Evne skulde Sognemændene
yde de
paabudte Afgifter og fremskaffe den Proviant, der
blev affordret dem.
4) Ikke paa nogen som helst Maade gaa i Ledtog
eller Samkvem med Fjenden.
5) Naar Kongen fordrede det, skulde de være villige
til at yde deres Bistand til at uddrive Rigets
Fjender af Landet.
Under denne Forsikring maatte hver enkelt Mand
sætte sit Bomærke, hvorpaa Sognepræsten Blasius Thesmar til Slutning maatte unders,krive Dokumentet
som
Vitterlighedsvidne l).

Enkelte Sogne, saasom Gammalstorp,
Gemsø og
Næsum, der baade havde slaaet sig sammen med Snaphanerne og sat sig til Modværge, og som først efter et
lidt Nederlag kom og bade om Naade, maatte give en
særegen
Erklæring
og love at udlevere alle deres
Vaaben, af hvad Navn de have kunde, saasom Bøsser,
Pistoler og Bæltebøsser,
og dertil « Lod og Krud».
I
alle deres Levedage maatte de derefter aldrig nogen
Sinde have eller bruge Bøsser eller Vaaben i deres
Huse, og hver den, der handlede herimod, skulde have
forbrudt baade Liv og Velfærd.
Gyllenstjerne fordrede
endogsaa ved Mødet, at de skulde lade 6 Mand af
deres Midte blive tilbage som Gidsler, indtil de den
følgende Dag havde afleveret alle deres Vaaben.1)
Den 20 Marts vendte Gyllenstjerne
tilbage til
Hovedkvarteret
i Wæ og modtog der stor Lov og
Ros af Karl xI: Derefter blev han udsendt paa ny
i et lignende Ærinde,
som det, han nu havde fuldført; men denne Gang gjaldt det Folkene i de nordlige
Herreder af Skaane. Allerede den 2 April fik han den
første Forsikring,
nemlig hos de urolige Gjønger; og
han drog derefter fra Sogn til Sogn, stedse længere
mod Vest, samlede Folkene paa visse bestemte Steder
og afkrævede dem Troskabsbreve,
indtil han helt ude
ved Engelholm modtog det sidste den 2 I April.
Folkene her i det nordlige Skaane fik vel Lov til at beholde deres Bøsser; men de maatte til Gengæld love,
at de skulde bruge disse Vaaben til en fuldstændig
Udryddelse og Ødelæggelse af Snaphanerne,
og at de

aldrig skulde skade nogen Svensker,
men tværtimod
støtte og staa disse bi som Medbrødre.
Samtidig hermed havde Generalguvernøren
Fersen
fordret lignende Troskabsløfter
af Bønderne i hele den
øvrige Del af Skaane, Postgangen
og Gæstgiverierne
bleve ordnede paa ny, og alt forventedes at ville komme
ind i den gode gamle Gænge.
Men for fuldt ud at
faa Bugt med Snaphanevæsenet
blev der oprettet en
særskilt Domstol, bestaaende af l!."'bbeUlfeld, Hofmarskallen
Rosenhane, nogle Officerer og tre Bønder, som skulde
dømme og fuldbyrde Straffene i alle Snaphanesagerne.
Og til Slutning udfærdigedes der en Pardonsplakat
til
Gjøngerne,
hvori der lovedes dem Guld og grønne
Skove, naar de blot rigtig kraftigt vilde udrydde de
vilde Udyr, Snaphanerne.
Dog, alle disse Forholdsregler
kunde kun for et
Øjeblik neddæmpe Stridslysten,
Skaaningens gamle og
stærke Hengivenhed
for Danskerne lod sig paa ingen
Maade undertrykke.
Derfor skete det ogsaa, at saa
snart Svenskerne vare borte fra et Sted, Armeen var
rykket til en anden Kant af Landskabet,
straks rejste
og samlede Snaphanerne sig der igen og førte Kampen
med forøget Heftighed. - Den «lille Krig" vaagnede
paa ny. Allerede i. Maj ytrer Kong Karl, at Snaphanerne
nu rase værre end nogen Sinde tilforn. 1)
Ebbe Ulfeld begærede og fik derfor ogsaa snart herefter
Tilladelse til at oprette et Korps paa 1000 Skytter for
dermed at tugte Oprørerne;
hellere tage fat paa den

Vis igen, mente han, end sidde paa Dommerstolen,
hvor han intet kunde udrette.
Straks i Aaret 1677 vare vel en Del Snaphaner
kaldte bort fra Hallandsaas og ind til Landskrone, men
flere bleve tilbage, og længere hen paa Vaaren sværmede de om paa Aasen, i Egnen omkring Baastad, og
satte Angst i mangen en af de mindre, svenske Troppedelinger, der kom her forbi. l) En anden Hob overfaldt 2 Februar Oberst Kronhjort, Major Aallongren, Løjtnant Creut: og nogle Dragoner paa Finjasøens Isflade.
Obersten blev som Fange ført til Landskrone ; men
af de øvrige, der vare nedskudte,
toge Snaphanerne
og sønderhug Ligene, hvorpaa de stoppede disse ned
under Isen paa Søen.2)
Faa Dage herefter blev imidlertid Snaphanen Bendix Klasson greben, henrettet og stejlet
ved Lyngsøen,
og samtidig hermed bleve tvende andre
henrettede
ved Ønestad.
Men i September kom den
egentlige Straf: Ascheberg, og under ham HUl1lmerhjell1l)
rykkede med en større Troppedeling ind i Egnen omkring Finjasøen, hvor de sloge ned som Hævnens Engle,
i Sognene Finja og Matterød bleve saa godt som alle
Gaardene brændte, og en stor Hob af Almuen, der
havde vist sig saa blodtørstig,
og som nu ikke havde
faaet Tid til at søge Skjul i Skovene, faldt for Fjendens
Sværd.
Det er let at forstaa, at Snaphanerne ikke havde
noget godt øje til disse eller nogen anden af deres
Tugtemestre,
saasom Ebbe Ulfeld eller Gyllenstjerne.
') Sperlings
2) Weibull:

Skrivelse til Karl XI, 4 April 1677.
Saml. til Skaanes Histr. 1874, S. 86.

Til enhver Tid stræbte de derfor ogsaa af al Evne og
med ihærdig Flid efter at spille deres Forfølgere alle
tænkelige Puds og volde dem den størst mulige Fortræd.
Den 30 Maj lykkedes det dem at faa Fingre i
UlfeIds Tjenere i Nærheden af Løshult; de toge en Del
af Rigsraadens Gods, dræbte flere af Folkene og af de
medfølgende
Dragoner og Skytter.
Faa Dage efter,
4 Juni, plyndrede de saa paa Vejen mellem Aakarp og
Widsjø Gyllenstjernes Gods, som hans Folk førte med
sig.
Men efter at Karl Xl havde slaaet Lejr ved
Rønneberga Høje, var det især den raske og kække
Partigænger,
Generalmajor Svanevedel, der, stadig bragt
til Kundskab om Fjendens Stilling af Snaphanerne
og
støttet af disse, gjorde Svenskerne de betydeligste Afbræk.
Den 17 Maj tog han saaledes flere Fanger, deriblandt Avditøren Jonas Rooth med en hel Hob Dokumenter, som Rooth førte med sig. Den 24 Maj tog
han en stor Mængde Proviantvogne
ved Billeberga,
dræbte eller saarede en Del af Besætningen
og førte
Resten, over 40 Ryttere og Soldater, tillige med Byttet
ind til Landskrone.
Paa samme Tid (2 l Maj) havde
den før nævnte Snaphane,
Peer Stensson, bortsnappet
et større Parti Proviant
fra en svensk Førselsdeling
ved Kævlinge ; den 23 Maj var han igen paa Spil og
tog ved Lund 14 Kanoner, der skulde have været førte
til Lejren ved Rønneberga.
Da Karl XI ud paa Ef teraaret drog mod Nord,
og den 9 Oktober kom til
Engelholm,
vovede Snaphanerne
endogsaa her at byde
selve Majestæten Trods.
De havde kastet Broen af og
sat sig fast i Byen, hvorfra de' løsnede en livlig Ild
mod Svenskerne;
men da disse hurtigt fik Broen lagt

til Rette igen, maatte Snaphanerne
med Tabet af to
Mand trække sig tilbage til Skovene paa Hallandsaas.
I Oktober havde om ved 300 Snaphaner slaaet
Følge med Oberst Basse fra Landskrone,
som var paa
Vejen ned mod Ystad for at afhente noget af Thotternes
Gods.
Men da Fjenden havde faaet Nys om Toget,
var Oberst Bobert fra Helsingborg
dragen ud og laa
paa Lur ved Getinge Bro, hvor han pludselig overfaldt
Basse, skød 7 eller 8 af dennes Folk og tog nogle
Fanger.
Snaphanerne vare imidlertid sendte en anden
Vej, saa de kom ikke til at deltage i Kampen.
Dette
Uheld ved Getinge Bro hævnedes i December, da et
mindre dansk Parti, støttet af Snaphanerne, paa samme
Sted tog en svensk Løjtnant tillige med 78 menige
Soldater, uden at de selv mistede en eneste Mand.
I Slutningen
af Aaret tilbød Karl XI igen Bønderne ved en Pardonsplakat Tilgivelse og Fred, naar de
blot vilde holde sig stille; men alt var forgæves.
Kun
Blekingerne
lode sig bevæge til at holde Vagt ved
Vejene og udlevere Snaphanerne, hvilket dog faldt dem
haardt nok, især i Begyndelsen,
da det var for dem,
som skulde den ene Haand afhugge den anden.
Ellers
faldt det let nok at faa Tilgivelse og Naade, naar de
paagældende
blot vilde holde sig i Ro; og at selv
aabenbare Snaphaner da kunde faa Forladelse for deres
Skyld, ses af følgende:
Frihedsbrev.
«Al den Stund jeg for menige Almue haver forkyndt
Hs. Ko. Ma., min allern. Koning og Herres Pardonsplakat, at de skyldige Personer,
som. fremstille sig og
blive tagne til Naade og forlades den Skyld, som de

have forbrudt imod deres allernaadigste Øvrighed, hvoriblandt og findes efterskrevne
Person, Jøns Ottesol1 i
Swedale i Oksie Herred, som haver været Snaphane
og det nu paa to Aars Tid forøvet ; altsaa paa min
allern. Konges og Herres Vegne samt efter den allern.
givne Pardonsplakat
pardoneres og tillades samme førnævnte Snaphane at blive og bo ved sit Hus og Hjem,
ukrænket
som andre Kronens tro Undersaatter,
dog
med den Forpligtelse,
at han aldrig efter denne Dag
lader spørge nogen Utroskab, hverken med Snaphanerivæsenet eller andre ulovlige Foretagender.
Til Vitterlighed under min egen Haand.
Datum Frenninge, d. 28 December AO. 1677.
Anders Perssol1.
CL. S.))

Aaret endte med Suk og Klage fra de allerfleste
skaanske Hjem og ikke mindst fra Hjemmene i Præstegaardene og paa Herregaardene.
Præsterne fik nemlig
skiftevis Bud og Befaling fra begge Kongerne, som hver
paa sin Side fordrede Lydighed og Troskab af Kirkens
Tjenere, og de truede i modsat Fald med de haardeste
Straffe.
De ulykkelige Præstemænd vidste derfor ikke ,
hvad de skulde gøre eller lade, thi hvilken Part de end
holdt med, og hvad de end gjorde, saa var det galt.
Og Adelens Stilling var lige saa ynkværdig.
Om denne
giver følgende Brev fra Holger Thot til Jørgen Krabbe et
tydeligt Vidnesbyrd:
«Jeg sender dig et Brev til Sperling, hvorudi
jeg bønfalder om, at jeg maatte tillades med min
elendige HusJ[u at komme til Malmø og ikke til
Sverige med dette Parti, om ikke længere, da indtil

hun bliver frisk af sin Barselseng.
Mag det selv
eller ogsaa ved andre - for Jesu Javns Skyld -,
at det maatte blive os tilstedet, at jeg ikke skal
være saa ulykkelig og se min stakkels Hustru død
for mine Fødder.
Jeg vil spendere derpaa, hvad i
Verden begæres.
Hjælp, hjælp, for Jesu Døds
Skyld!
Vale.
Marsvinsholrn, den 30 September 1677.
H. Thoth, mp.» 1)
Begyndelsen af 1678 hørtes der ikke videre om
den «store Krig», Hærene laa stille; men den «lille
Krig», Snaphanefejden,
fortsattes.
Antallet af dem, der
sloge sig til Snaphanepartiet,
øgedes stadigt, og deres
Djærvhed
og Vildskab
kendte
ikke længere nogen
Grænse.
Den 26 Februar gav derfor Karl XI Rigsraad
Gyllensij·erne og Landshøvdingen
Løvenskjold Ordre til, at
de skulde drage gennem alle Herrederne
i Skaane,
samle Bønderne og give dem Befaling om at holde Vagt
ved hvert Pas paa Landevejene og i Skovene og frede
disse for Snaphaner.
Men dette frugtede ikke stort.
Ved Landskrone
stod der kort Tid efter et Parti paa
200 af disse vilde Karle;
de vare vel kun slet udrustede, men af og til hentede de sig saa Heste, Klæder
og Vaaben, de toge det, hvor de fandt det, alt som de
trængte
dertil.
Den flinkeste iblandt dem var Peer
Stensson, der ofte bragte Fanger ind til Byen, som han
havde taget nær ved den svenske Lejr, og til andre
Tider drog han bort for at samle flere Snaphaner til
Partiet.
Sperling foreslog da Kong Karl, at man paa

en Tid, naar Skoven stod nøgen og bar, skulde anfalde
disse Røverhorder
med smaa Troppeafdelinger
paa 30
Ryttere og 24 beredne Knegte l).
Oppe paa Hallandsaas
færdedes Kaptajnen
iVi/s
TOl11l11eSSOIl
Tidel11all
med sit Snaphaneparti ; han frygtede
ej heller hverken Kongebud
eller Bondehær,
men
sendte endog følgende Trudselsbrev 2) til Kommandanten
Engelholm:
Dibe maa bu Smen Broer,
fom berømmer big af at
uære 1iomntllltbant
ubi Il:ngelqolm og beroner, (at bU) meb
bine Sfæhns.prafferier
og bine falffe Q)rb qafner onertalt
en ftor Del af t10riS 1iarler, fom qafner fulgt partiet, fom
er 1iongens ;friffytter af Danmarf,
og big tiltænf! qafuer,
at be nu ffu[be tjene og uære Snenffen
unberbanig
og
tjenftagtig,
fom nu ingenlunbe
fl'e fan. mens be famt.
lige ffulle uære meb os anbre, fom irre parbon
begært
qafner, og ffaa paa Suenffen,
uoris ;fjenber, og bem an·
tafte og føge, og bennem (faa) ubarmqjertelig
mebfare og
qaanbtere, fom be nu paa en Del af uoris ;folf gjort qafuer,
og uærre - om ui nogen ffemmere eller forfmæbeligere
Døb optænfe fan.
Q)g berimob, at J qafner ftejlt og far.
terit og brænbt ub af uoris ;folf, fom er gemene, berimob,
næft <13ubs qjælp, qaabes ui til, at ni fl'ulle faa af be
Suenffes 2lbels.perfoner,
faa uel [om qøje Q)fficerer, fom
fl'u li e libe meget ffemmere Døb, enb nogle af ;friffytterne
qænbt er, og louer, bes qøjere Q)fficer qan er, bes fnarere
ffy qannem
en meftermanbS
pas.
mens
nu ere ni faa
ftærfe, at ui befrygte os flet intet for nogle fnenfl'e par.
tier, for ben Sfylb, (at) imob een, (fom) tilforn qafner
uæ~et unber ;friffytterne,
er nu 3~bobbelt, og qaabes til
quer Dag at bliue ftærfere, faa længe, fom Iler er frifl'e

') Cronholm: Skaanes polit. Histr. I!, 193.
2) Nordiska Saml. Nr. 205 i Upsaia Univ. BibWothek.

;folf ubi fanbe, fom qafner enbnu banff Blob ubi flt fiu. Saa
bel' fl'al mange umynbige Børn jamre fig og græbe ubi Sne·
riges Rige, faafremt J irre qanbler meb no ris ;folf, om
J nogle funne antræffe eller faa til ;fange, at ni maatte
nybe en l{rigsmanbs
Ret, og bel' befomme bennem til
Ranfonnering.
paa famme Dis, fom be nu meb ;friffytterne
11anble, faa qafne ni, fom ere tilfatte og orbineret til at
nære Q)fficerer ubaf 1iongelig majeftæt
ubj Danmarf,
faa
nel fom major, Rltmefter, føjtnant
og anbre Unberofficerer
oner famme ffynenbe parti - (bejluttet), at ni irre uille
gaa efter nogen ;fjenbe paa morbifl'e Dis, men ribe meb
13eft og munbering
og gaa paa ærlige parti, mens ui be.
fnærger os paa neb <13ub i qimmelen,
at ni bisfe fore.
ffrenne Q)rb nille qolbe, og albrig nogen fl'al gaa og fnige
fig paa nogen, fom irre uil følge ærligt paa parti _. faa
fl'ulle ui famtfige føge qannem op og qannem feln ftraffe paa
flt fin, (I)nab) eller qan er Bonbe·1iarl
eller ubaf ;fri.
ffytterne; mens efterfom ui ingen anben Befæftning qafner
at føge, ben ('[ib ni ere ubj Stilftanb,
qnile uoris qefte og
anfe ') noris <13enær og munbering,
enb at ni maa føge
Sfonen.
Q)g ybennere
lab e ui noris ;fjenber nibe, at Bon ben
irre bør at libe nogen Straf for uoris Sfylb, for Bon ben
fan flet intet gøre os nogen mObftanb; mens om ui fpørge,
nogen Bonbe gør uoris ;fjenber
nogen 1iunbfl'ab,
faa
fl'al qan intet nybe bebre ;færb enb ;fjenben
Q)g ni irre
qeller begære nogen 1iunbfl'ab af bennem, for ui tør nel
feln nanbre omfring og føge 1iunbfl'ab nof. Q)g ui begære
qerpaa et Snar fnart, (qnor) efter ni fan nibe at rette (os).
Actum ut supra \ 6,8.
nils
OCommesfon
OCiibcman,

I Ystadegnen havde det sydlige Skaanes Snaphaner
deres vigtigste Tilholdssted ved Søfdeborg og Marsvins-

holm, hvorfor Sperling lod disse Herresæder
besætte
med Krigsfolk.
Iblandt Snaphaneførerne
her nævnes
Jøns Bo/ring, Anders Farbror, O/a Tørn, Bengt Blanck og
Hans Unoson, men den gæveste var dog «Lille Mats»;
han var født i Røddinge Sogn og havde været Kvartermester i syensk Tjeneste, før han blev Kaptajn her
blandt Friskytterne,
hans Mod og Dristighed gav ham
Magt over de yilde Karle, og han forstod godt til enhver Tid at haandhæve og bevare denne Myndighed over
Stalbrødrene.
Engang aflagde saaledes Lille Mats med
nogle af sine Folk et Besøg i Me/by Præstegaard,
og
da skete det, at en af Snaphanerne overstrøg KakkeloYnen der i Stuen med Smør, medens Anføreren var
gaaet ud; men da Lille Mats kom ind igen og fik
Grunden til den fæle Røg og Stank at vide, tvang han
Ophavsmanden til med Tungen at slikke den brændende
varme Kakkelovn ren igen. Siden traf det sig engang
ved Blentarps lille Vang, at han og en Flok Snaphaner
bleve angrebne af Svenskerne og efter tapper Modstand
maatte flygte; ved Søfde Møllebro blev Hesten skudt
under ham, saa han maatte blive staaende; men han
besluttede straks, at han vilde sælge sit Liv saa dyrt
som muligt.
Under det hurtige Ridt havde han tilmed
tabt Skruenøglen
til sin Hjulbøsse, men saa vred han
Laasen op med sine Tænder og skød lige kvikt. Svenskerne trængte ind paa ham, og da bleve begge hans
Fødder skudte af ham, og dog vilde han ikke give sig,
men liggende paa Knæ kæmpede Lille Mats saa tappert,
at Soldaterne, som gerne vilde have haft ham levende,
dog til sidst nødsagedes til at slaa ham ihjel.
Den s\'enske Anfører over Krigsfolkene nede paa

Søfdeborg hed Svend Er/andsen, men var adlet under
Navnet Ehrenf/ycht.
Folkene der omkring paa Egnen
kaldte ham dog aldrig andet end «Banketrøje» , fordi
han havde en saa uimodstaaelig Lyst til at prygle Bønderne.
Der var dog den Underlighed ved Manden, at
saa snart han havde banket en Bonde, gav han ham
altid straks bag efter rundeligt baade af Penge, Øl og
Mad; saa mange syntes endog helt godt om at faa
Trøjen banket af Hr. Banketrøje.
Samme Ehrenflycht
var en af Snaphanernes
værste Forfølgere,
tidligt og
silde var han paa Farten efter dem. Ved Sørebro nedlagde han saaledes engang en stor Hob, fangede 7, som
han straks lod hænge op ved Fødderne i et Bøgetræ,
der lange Tider derefter bar Navnet Snaphanebøgen.
Senere tog han paa det samme Sted fire' Snaphaner,
hvorefter han tvang den ene af dem til at hænge sine
tre Kammerater.
Snaphanen gjorde det, og da han var
færdig med sit Arbejde, skal han have udraabt:
«Jeg
har nu gjort min Skyldighed. - Gid nu hver skaansk
Bonde hængte saa vel som l».
Men derefter maatte
Snaphanen, der havde ageret Bøddel, selv lade sit Liv.1)
Omkring Cimbritshamn
tumlede Snaphanerne
sig
ogsaa lystigt.
Sperling mener, at de paa denne Tid
overalt regerede værre, end de. havde gjort nogen
Sinde tilforn.
De skaanede hverken Ven eller Fjende.
Det saas, da de ved Rolfsberga endog plyndrede selve
Kong Kristians Tros aldeles paa samme Vis, som de
forhen havde plyndret Kong Karls ved Løshult.
Det
hedder sig ogsaa, at da det saksiske Sendebud Birckholt;;
1\
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skulde rejse gennem Skaane, frygtede han slet ikke for
de danske Krigere, men for Snaphanernes Skyld fik han
af Sperling svenske Soldater med som Sikkerhedsyagt.
Det syntes, som om der intet fandtes, der kunde aye
de vilde Snaphaner.
Svenskerne
fore dog ellers nu
frem med udsøgt Haardhed over for dem, fangede de
nogen, bleve de grusomste Straffe anvendte: Efter forudgaaende Tortur
og Radbrækning
bleve Snaphanerne
nemlig enten hængte, halshuggede
eller skudte.
Til
sidst nøjedes Svenskerne
end ikke med disse Gyseligheder, men de toge da og spiddede de fangne Friskytter langs Rygbenet med glødende Jærnspyd, hvorpaa
de stillede de spiddede Fanger op langs med Alfarvejen
til Skræk og Advarsel.
Der fortælles, at Snaphanerne
kunde udholde denne rædselsfulde Stilling i flere Dage,
og at de endog, medens de hang paa Spydene og lede
de frygteligste Pinsler, brugte skrækkelige Ord, samtidig
med at de udstødte Eder og Forbandelser
over deres
Bødler l).
l Ørkeneds Sogn havde Snaphanerne
skudt en
Officer. Straks sendte Karl XI den 22 April Grev de la
Gardie og Ritmester Skytte dertil med en Hob Tropper;
de fordreve Røverne, dræbte een, hvorefter de afbrændte
alle Byer og Gaarde der i Egnen paa de tvende Gaarde
Edema og Lønsboda nær, hvis Ejere betalte en høj Brandskat for at slippe for Straffen og for at beholde deres
Hjem.
Alle de øvrige Indbyggere
vare flygtede til
Skovene.
I Maj blev der fra dansk Side udstedt Paabud om,

at samtlige Indbyggere
i Skaane skulde med Børn,
Kvæg og Gods drage over til Sjælland, men alt Korn
og Hø skulde enten føres til Helsingborg eller til Landskrone ; og 10 Juli forbydes det endvidere Almuen, Mand
og Kvinde, under Livsstraf at drage ind til Malmø og
handle der, sælge eller købe nogen som helst Vare;
men traf de nogen Spejder eller Budbringer fra Malmø,
da skulde de øjeblikkelig anholde saadanne og føre dem
til Landskrone.
Da disse Paabud ikke bleve fulgte nøje nok, betænkte den danske Overbefalingsmand
General ArensdOlf
sig ikke paa at kalde paa Snaphanerne.
Den 9 August
udstedte han fra Lejren ved Riseberge Ordre til Snaphanekaptajnerne
Jens Jenssan) Severin) Simon Anderssan og
Løjtnant
Tue Krop om, at de hurtigst mulig skulde
drage ned til Malmøhus Len og opbrænde alt Hø,
Korn og Halm, som maatte findes der, hvad enten det
var paa Marken eller i Husene.
Præsterne havde forhen bekendtgjort, at ingen maatte hjemføre noget, fandtes
der nu alligevel nogen, som havde handlet herimod,
skulde deres Gaarde afbrændes, og de selv til ydermere
Straf fuldstændigt
udplyndres,
deres K væg og Fænød
føres ind til Landskrone,
og den, der førte det ind,
skulde have en Tredjepart deraf som Belønning.
Friskytterne skulde med det samme ødelægge alt Bryggertøjet der paa Egnen og borttage alle Bryggerkedler l).
En Ordre af den Art og til et sligt Foretagende
skulde nok give Snaphanerne Vind i Sejlene.
Ovennævnte' Kaptajn Simon Anderssall skriver da ogsaa straks

herefter, 4 September,
fra Landskrone et meget højtstilet Trudselsbrev
til Inspektøren Teingelein paa AndraTllms Alunværk ; han fordrer i Brevet 300 Rdr. udbetalte
fra Sognet, truer Inspektøren, Præsten og Sogneskrædderen haardelig, hvis ikke Pengene ere leverede i Landskrone inden otte Dage, og han lover at traktere dem
saaledes, at de aldrig skulle glemme det, ja, før skulle
de kunne glemme Herren selv, end de skulle komme
til at glemme ham. Samtidig hermed skriver Snaphanen
Niels Maansson til Hr. Niels og Lensmanden
Lars i
Wanstad, at de den følgende Dag Kl. 12 skulle møde
med deres resterende
Kontribution
18 Rdr. og Løn
14 Rdr.; møde de ikke, vil han falde over dem med
Ild og Sværd, saa de skulle komme til at tage Skade
for Hjemgæld 1). I en Efterskrift
føjer han til: « Og
lader jeg Eder vide, at jeg desforuden skal have til mig
og mine underhavende Folk 4 Rdr., og det skulle I
levere mig i Morgen i Jullerød.»
Men ogsaa paa andre Steder rørte Snaphanerne
sig. I Juni overfaldt de ved Spangøre i Hør Ritmester
Ankerspit:, der kom ridende fra Kristiansstad
med 60
Ryttere; de skøde en Korporal og 13 menige for ham
og toge alt Byttet, som han bragte med sig. Den
5 August angrebe de Hønningeru111s Skanse i Ousby Sogn,
toge Fændrikken,
som laa der med samt hans 30 Ryttere og Dragoner og førte dem sQm Fanger til den
danske Lejr ved Ønestad.
Og da Ritmester Johan Rant:olV den l I August
med 60 Ryttere sendtes op i Bjærre Herred for at

efterspore et svensk Parti, der havde vist sig nede ved
Kvidinge Bro, kunde han ingen Vegne komme, før han
fik Snaphanerne til Hjælp; men støttet af disse og vejledt ved deres skarpe Sporsans, fik han snart at vide,
at Svenskerne,
140 Mand stærk,
vare dragne til Ba'lstad. I Følge med 16 Snaphaner drog Rantzow med
sine Folk straks paa Vej til Baastad, hvor han traf
Svenskerne siddende ved et Drikkegilde midt paa Torvet, 3 Tønder Øl havde de stukket Hul paa og sade
nok saa lystige, jublende og drikkende,
da Rantzow
kom bag paa dem. Forvirringen
blev stor, Svenskerne
tabte baade Næse og Mund og glemte at gribe til
Vaaben, saa 5 I af dem bleve straks fældede paa Stedet
og 26 toges til Fange; Anføreren Ritmester Jes Vissing
undslap med 24 Mand, og de øvrige løb ud i Markerne
og skjulte sig i Sæden, hvor de laa gemte til næste
Dag; men da saa deres Ritmester kom tilbage, kom de
med, nu da Faren var ovre.
Den 12 September vare Ebbe Ulfeid, Oberst Skytte,
Oberstløjtnant
Spar/elt med flere andre høje, svenske
Herrer paa Jagt ude ved Fjelkinge.
Imidlertid fik de
lidt efter Middag øje paa nogle Snaphaner,
som de
derpaa straks satte efter og forfulgte lige til Haastad i
Østerløfs Sogn; men her stode 200 Snaphaner under
deres Major Henrik Ovesen Pflllg, der hurtigt vendte sig
mod de svenske Herrer; disse løsnede vel nogle Skud,
men toge derpaa Flugten over Nosaby Bro ind til
Kristiansstad,
stadig fulgt saa nær i Hælene af Snaphanerne, at disse nappede fire af Ulfeids Tjenere, hvis
Heste vare blevne dødtrætte ved det stærke Ridt.
Inde i Odery'llnga Sogn havde Menighedsmedlem-

merne i de tvende forudgaaende Aar været saa foruroligede af Krigens Tummel og Vold, at de havde
maattet forlade deres Kirke og nu holdt deres Gudstjeneste en halv Mils Vej fra Byen oppe i Skoven ved
en stor, flad Sten, der senere hen altid er bleven kaldet
Alterstenen. Da Snaphanerne fik noget at høre om denne
Gudstjeneste i Skoven, vilde de gøre Løjer dermed og
kom derfor i et stort Antal ved Nattetide til Sognepræstens Gaard, nogle af dem sadlede Præstens Hest,
medens andre gik ind i hans Soveværelse,
tvang ham
til at staa op, klæde sig paa, forsyne sig med Vin og
Brød og derpaa slaa Følge med dem op til Alterstenen.
Præsten kendte helt vel en Del af disse Snaphaner,
nogle af dem vare endog hans Sognebørn,
men han
kunde intet stille op imod den ustyrlige Hobs Forlangende og maatte ride med. Da de kom op i Skoven,
truede de ham til at holde en Skriftetaie
for dem,
hvorefter han skulde tage dem til Alters der ved Stenen.
Præsten maatte adlyde.
Under de vilde Karles frække
Grinen
og Haanlatter
begyndte
han skælvende
og
bævende at tale, men snart fyldtes han med Aandens
Styrke, og det var, som voksede han højere og højere,
den Guds Mand, alt som han talte, der kom Varme og
indtrængende Alvor i hans Ord, som de løde der i
Skoven gennem den stille Nat, og det milde Ord fandt
Vej til Snaphanernes Hjerter; en mærkelig Forandring
skete med dem, endnu før Præsten havde sluttet sin
Tale, faldt alle Skælmerne bedende og bønfaldende paa
Knæ, der var Angerstaarer i deres øjne, og de haarde
Halse bade mindeligt om, at Sjælesørgeren vilde tilsige

dem Syndsforladelse,
idet de lovede alvorlig Bod og
Bedring - da bleve de tagne til Alters.
Derefter fulgte de Præsten
hen til hans Hest,
ærbødige og tjenstvillige hjalp de ham til Hest, fulgte
ham hjem til Gaarden, hvor de gave ham et hjerteligt
og velment Farvel til Afsked; men siden den Nat sloge
de sig fra Snaphaneriet og levede et stille og fredeligt
Liv.l)
I Blekings Skove dreve Snaphanerne ligeledes deres
vilde Spil, her vrimlede det formelig af dem; men hvert
eneste Sogn kunde ogsaa tælle Medlemmer i det vilde
Snaphanelav.
En af disse Friskytter holdt engang paa,
skjult af Skovens Træer, at skyde selve Kong Karl XI,
Bøssen var lagt til Kinden, Hanen spændt, da et Blad
fra Træerne faldt for Sigtet og frelste Kongen, idet
Skuddet fejlede.
Dette skal have hændt sig i Mønlm
Sogn.
Men Nabosognet Jemshøj var dog end mere berygtet
for sit Snaphanevæsen ; her dreves det nemlig i saa høj en
Grad, at Kongen til sidst maatte lade udgaa Befaling
om at brænde og ødelægge alt i Sognet, og kun Sognepræstens
ihærdige Forbønner
naaede at afvende den
truende Fare fra de oprørske Sognefolk.
Der var paa den Tid en Kronefoged
der i Blekingen ved Navn Kønig, som til Stadighed laa i Krig
med Snaphanerne.
De kaldte ham Blekingekongen og
vare idelig paa Jagt efter ham for at faa taget en
ordentlig Hævn over ham. Da var det engang, at de
fik opspurgt, at han var i Besøg hos sin Svigerfader,

Provsten i Hallaryd; de skyndte sig dertil, omringede
og gennemsøgte Gaarden, men da de ikke kunde finde
Kønig, toge de hans Svigerfader og slæbte den gamle
Provstemand
med sig mellem tvende Heste lige til
Kristiansstad,
hvor han siden blev halshugget I).
I Slutningen af Aaret stræbte de Danske efter at
faa samlet og indordnet Snaphanernes
løse og spredte
Flokke under oplærte og øvede Førere.
I den Anledning sendtes Borgernester Falk Larsson den 6 December
fra Helsingborg
til K vidinge Bro, hvor Friskytterne,
der nu mentes at udgøre 12 løse Regimenter, vare beordrede til at give Møde. Borgernesteren
fø'rte fire
Faner og de for Snaphanerne tiltænkte Befalingsmænd
med sig; men af Friskytterne mødte kun 500, og de vilde
hverken tage imod Faner eller Førere, men sagde, som
andre Snaphaner havde sagt mange Aar tilforn, at de
lønnede og udstyrede sig selv, og derfor vilde de ogsaa
være deres egne Officerer og ikke vide af nogen fremmed
Kommando.
Trods dette Svar var dog Forholdet mellem
Snaphanerne
og Danskerne ved Aarets Slutning som
ved dets Begyndelse, saa der endnu fra dansk Side
gjordes Regning paa, at naar det kneb, vilde Gjøngerne
gaa med dem, hver eneste Mand fra Hus som fra
Gaard, tro til Døden, som tilforn 2).
Men da Aaret 1679 oprandt,
begyndte Vinden
straks at' vende sig fOl: Snaphanerne.
Den førnævnte
Kaptajn Severin, der blandt sine mange slette Gerninger
ogsaa kunde tælle den, voldelig at have overfaldet den
') Fryxell: Sv. Histr. XV, 186.
2) Cronholm: Skaanes Historie II,
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fattige Præsternand
Hr. Albrekt Larsson i Høj, der alt
forhen var udplyndret af Svenskerne,
og som nu fik
gjort rent Bord af Severin, der tillige truede Præsten
med Sværd og Brand, hvis han ikke paa Øjeblikket
drog ind til Landskrone - denne Kaptajn blev nu i
Februar tillige med sin Løjtnant greben af Svenskerne,
og endskønt den danske General Merileim ved en Skrivelse
gik i Forbøn hos Ascheberg for dem, maatte de dog
begge lide den haardeste Dødsstraf.
En anden af Snaphanekaptajnerne,
den frygtede
Kasper Due, om hvem det hed sig, at han med sine
Folk skulde have dræbt over 70 Mennesker,
blev i
August udleveret af seks af sine egne Mænd; og straks
derpaa maatte han tillige med en af hans Kammerater
lide en kvalfuld Død. Kasper Due, hos hvem man
fandt et dansk Bestallingsbrev
samt hans Adelsbrev,
blev nemlig gennemstunget
med et Spyd og rejst op
paa dette.
Snaphanernes Fremgang havde hovedsagelig hvilet
paa den Understøttelse,
som de trindt om fandt hos
Bønderne; men nu, da den <<lille Krig» stedse tiltog i
Vildhed og bragte værre og værre Overlast og Vold i
Følge med sig, begyndte den fredelige Almue at ønske
Ro og lovlig Orden tilbage.
Fra en halv Snes Sogne
i Omegnen
af Engelholm
kom saaledes et Klageskrift til Kong Karl, hvori Bønderne fremføre, at de
vare fordrevne
fra deres Vagthold af Snaphanerne,
nogle haardt saarede, og mange havde faaet deres Gaarde
afbrændte,
hvorhos de alle vare blevne truede med, at
hvis de nogen Sinde igen kom paa Vagt, vilde Snaphanerne hugge dem i tusinde Stykker og opbrænde de

af deres Bygninger,
der endnu stade tilbage.
Deres
Agerbrug laa øde hen, ingen kunde drive eller føre
noget frem paa Grund af det ulykkelige Krigsvæsen ;
og de begærede og bade derfor hos Kongen om, at
Vagtholdet maatte blive overtaget af Krigsfolket l).
Ligeledes kom der i April fra Bønderne i flere af
Sognene omkring Finjasøen, saasom Melby, Tjørnarp,
Matterød, Brønnestad
og Hæglinge, Løfte om, at saa
snart Armeen kom nærmere, skulde hver eneste Mand
der i Sognene være villig til at gaa paa Jagt efter de
Skælmer, Snaphanerne. - Modet var vendt tilbage, og
den elskelige Fred maatte og skulde komme.
Selv Snaphanerne begyndte at. tvivle paa, om det
kunde kaldes klogt at fortsætte Fjendtlighederne.
I
Blekingen,
nede i Egnen om Sølvitsborg, var der saaledes et Parti, som frigav en Fange, de havde, en
Soldat af Garden, for at han skulde bringe den Forespørgsel til Kong Karl, om ikke Majestæten
vilde
skænke dem Tilgivelse og lade dem behandle paa Soldatermaner,
i saa Tilfælde gave de Løfte om, at de
aldrig igen skulde kæmpe mod de Svenske; men fik de
ikke Naade og Forladelse, var det derimod deres Tanke
at fare endnu værre frem, end de tilforn havde gjort.
De fik virkelig Kongens Løfte om Naade.
Hermed skal det dog ikke være sagt, at Snaphanerne helt havde tabt Modet og mistet deres gamle
Snildhed, eller at de havde nedlagt Vaabnene og tænkte
paa at give Køb overalt.
Tværtimod.
Mange Steder
vare de endnu paa Færde paa den vante Vis. Da saa-

ledes Svanevedel den 16 Juni drog ud fra Landskrone
for at faa Fingre i den kække, svenske Adjutant Hørmann, var det nærmest Snap't1aner, han havde med sig.
Hørmann, der flere Gange havde været paa Spil, og
som sidste Juleaften havde nappet tre danske Soldater
i Nærheden af Helsingborg,
var nu ude igen; Snaphanekaptajnen
Peer Stensson havde bragt Efterretning
om, at han var set inde ved Ringsøen.
Svanevedel
var derfor tidlig paa Færde, Kl. 6 var han allerede
ved Bæltebjærg i Ingelstad Skov.
De svenske Vagter
sade her paa Udkig oppe i de høje Træer, men de
passede kun daarligt paa, de sade og gabede efter hverandre og efter deres Kammerater, der tumlede løs nede
i Skoven med en Flok Bønder.
Svanevedel kom derfor
helt bag paa dem og lod sine Karle brænde løs, 18
Mand bleve liggende døde paa Pladsen, og flere Officerer
og 42 Ryttere toges til Fange.
Men Hørmann slap
alligevel bort med 29 af sine Folk.
Saa skete det, at
som han red bort derfra hen over Sønderaas og kom
til Kirkebyen Stenestad, at han der fik fat paa to Snaphaner, der af dem selv kom ud paa Gaden, da de ikke
vidste bedre, end at det var et dansk Parti, som kom
ridende.
Den ene af Snaphanerne, der straks mærkede
Uraad, var snild nok til at redde sig ud af Klemhærken,
idet han udgav sig for at være Sognedegn der paa Stedet,
hvilket han slog end bedre fast. ved at drage Salmebogen op af Lommen; dermed slap han. Kammeraten
kunde derimod ikke klare for sig, hvorfor Hørmann
tog ham med som Fange, idet han lod sine Folk sætt~
Synderen op paa et gammelt øg; men da de vare
komne Kristiansstad
paa tre Mil nær og rede paa en

smal Vej gennem et Mosedrag, saa Fangen sit Snit,
sprang af øget og pilede sporenstregs
af Sted ud i
Kærmosen, hvor han let 'fandt Skjul, saa han kunde
bjærge sig I).
Oppe paa Hallandsaas,
hvor Snaphanerne
altid
havde følt sig vel hjemme, færdedes de ligeledes endnu.
Der var to Partier, hvoraf det østlige stod under Kaptajnen Peder Larsson, som af og til sendte sine Underbefalingsmænd : Eskild, Ingel Knegt, Lindholm
ielsson
og Pærholte Aagen ned i Halland til Karup og Hasløf
Sogne for at kræve Maanedsskat.
Bønderne betalte
ogsaa Skatten, de turde ikke andet, thi de kunde ellers
vente en fuldstændig Ødelæggelse
ved Snaphanernes
Overløb.
En Aftenstund,
straks i Høhøsten,
mødte
saaledes Snaphanerne Eskild og Ingel Knegt Jon Svendson fra Floalt, som han gik hjemad fra Bundager, de
bøde og truede ham med al Landsens Ulykker, at han
skulde gaa til Hans i Græsry med Befaling om straks
at møde med Maanedsskatten.
Selv samme Aften mødte
de to Snaphaner ogsaa Knud Olsson i Fraasten, hvem de
truede med, at de vilde skyde ham ihjel med en Pistol,
fordi, som de sagde, han havde forbudt Hans i Græsry
at gaa til dem med Penge.
De lode ham dog fare i
Fred, og han saa dem derefter gaa op ad Aasbyerne
til. Det var dog ikke andet end et Paaskud af Ingel
Knegt med denne Opkrævning af Maanedsskat; thi Hans i
Græsry havde rigtig leveret dem Pengene, 14 Daler havde
han betalt som Maanedsskat for fire Maaneder i 1679,
og det skete i Kristians Stue i Holstorp i Hasløf Sogn.

Siden, da der gik Rygte om, at nu vilde Kong
Karl komme, truede Snaphanerne med at brænde Himmesløf Bro af. En stor Del af Karup Sognemænd
søgte derfor efter Eskild Snaphane for at bede ham om
at afstaa fra sit onde Forsæt, og endelig traf de ham
i Baastad, hvor de tingede med ham, for at han ikke
skulde brænde Broen af. Men nu kneb det igen med
at skaffe Penge. Og en Dag siger Jens Povlsens Kone
i Thyhage derfor til Hans i Græsry: «Kan I ikke betale
med de samlede Maanedspenger»
«Nej,» siger Hans,
«komme de saa over os som glubende Ulve, hvor tage vi
da Pengene fra, saa ere vi om en Hals.» Dog, de slap
lettere over det. Den 1 o Juli kom nemlig Karl XI
med sit Livregiment
til Karup, og da Kongen med
sine Tropper gik over Aasen ind i Skaane for at sætte
sig for Helsingborg,
løb Snaphanerne
bort i Hobetal
langs Søen; og siden var det kun ganske enkelte, der
strejfede om her og der. Men efter Krigen bleve de
Mænd, der havde løbet Snaphanernes Ærinde,
dømte
ved Høks Herreds Ret efter Irettesættelse
af Kronens
Befalingsmand Lars Brink l).
En malende Skildring af den sørgelige Tilstand,
som paa den Tid herskede i Halland, gives ellers i et
Brev, som Sognepræsten
i Hishult, Jons Børgeson, den
4 Januar 1679 sendte til Landshøvdingen
Svend Rank
i Halmstad.
Præsten skriver:
«Vi her i Kirkebyen
have haft en tung og bedrøvelig Nat. I Aftes i Mørkningen, før jeg vidste det allerringeste deraf, stod et
stort dansk Parti, hvis Fører siges at være General-

major Libssov, kommende fra Helsingborg,
ind paa os;
ved sin Ankomst berendte han straks og med strenge
Vagter omringede Byen, optog en stor Del af Sognemændene, der kom fra Laholm, hvor de havde iset,
drev dem alle som en Flok Faar ind i Præstegaarden
og lod udraabe, at dersom nogen af dem gik af Gaarden
eller fra Byen, skulde han lade dem nedskyde som
Hunde.
Som Generalen kom ind i Stuen, lod han
mig hente for sig tillige med Sognemændene,
der vare
i Gaarden, og sagde til mig: «Hvorfor ere I min allernaadigste Konge og Herre saa ulydige og genstridige,
at I ej ville kontribuere til Helsingborg eller paa nogen
Maade svare noget af det paabudne eller til Artillerihestene ? Jeg er hertil udsendt med tre Tusinde Heste,
Eder nu og de andre ulydige at straffe med Ild og
Sværd, og skal stikke i Brand alt det, I have, for at
tvinge Eder til Lydighed.»
Jeg kunde for Angst ikke
svare stort, men sagde dog: «Jeg beder, at den velbaarne Herre ej forhaster sig, men betænker, det var
mig fattige Mand intet muligt at skatte baade til den
svenske Øvrighed og til Eder.»
Og sagde jeg ham,
hvad Overvold og Skade Snaphanerne havde gjort mig.
Han svarede:
«Saa skal jeg lære Eder det. Først
lader jeg udbære alt det, I ejer, og siden Gaarden opbrænde.»
«Det staar alt udi Hr. Generalens og de
andre gode Herrers Hænder - næst Gud,» svarede jeg,
«og hvad de ej ville spare, faar jeg befale Gud og
lade mig nøje.» Sagde han da til Bønderne: «Jeg har
og samme Befaling til Eder, at dersom I ej skatte saa
meget til min Konge, som til de Svenske, skal jeg dele
mine Folk i fire Hobe, og hver Hob skal da straks

opbrænde SIn Fjerdedel af Sognet.»
Bade vi saa tilsammen, at de vilde spare vore fattige Huse og Hjem
- hvad vi kunde og formaaede, vilde vi gøre.
Befalede han saa mig og Sognemændene,
at vi skulde
give ham en skriftlig Forsikring derpaa, ellers skulde
han straks lade sætte Ild paa os. Sagde da Kronefogden over Helsingborg Len - som han gav sig ud
for - Iver RavlZ kaldet: «Vort Hus .og hvad vi havde
skulde borge for os, og hvis vi ej vare lydige, skulde
han straffe os med Ild og Sværd.»
Hvormed Generalen
var tilfreds, og vi afbade at give ham nogen Obligation.
Saa gave de sig tilfreds og lovede at spare os. Dog
ruinerede Krigsfolket her i Byen alt det, de overkom,
opsloge Døre, Kister, toge Klæder, Madvarer og alle Faar,
Geder (ingen Kreaturer fandtes tilbage, det jeg ved) Hø og Fourage, saavel i Præstegaarden som hos Bønderne, gik rent op; toge de min Dreng (Karl) med sig
og to Heste, som vare alle dem, jeg havde; saa jeg
haver ingen at komme mellem Sognene paa; droge saa
i Dag tidlig bort og sagde, at de vilde til Bjærre
Herred.
Det er sandt: Snaphanerne
fik et fortjent
Julebesøg Julenat ! Det er berettet mig for sikkert, at
fem Stykker bleve ihjelskudte og syv fangne.
Ellers
havde dette store Parti ikke uden en eneste Snaphane
med sig; men to Timer efter, at Partiet var afdraget,
kom seks af disse Skælmer i Gaarden og droge efter
det. Min naadige Herre forlad mig, jeg skriver
hjertelig sorgfuld og bedrøvet, ilde til Mode. Eders
Naade have mig, beder jeg ydmygeligst, i naadig Erindring til det bedste!
Jeg ønsker af Hjertet at være
vel herfra, om Gud saa behagede det; thi jeg frygter
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for total Ruin, som nu ej meget mangler mig. Herren
vor Gud se hertil i Jesu Navn og hjælpe os!» 1)
Det var Præsterne og Præstegaardene,
det kom til
at gaa ud over. Der er tidligere anført Eksempler paa
Præstestandens
sørgelige Skæbne, og de kunde let forøges, thi som det gik her i Hishult, gik det overalt,
baade her i Halland, i Blekingen og i Skaane.
Præsterne vare ilde stedte, thi de fik atter og atter Bud
og Befalinger fra begge Sider, baade fra dansk og fra
svensk, gik de saa med den ene Part, kom der straks
Dom og Straf fra Modstanderen.
Den 3 Januar 1677
var det Degnen, der klagede 2) over sin Sognepræst:
Holger Pedersen Degn til Karup i Halland skriver til
Kong Kristian og beder om Hjælp, da Præsten havde
anklaget ham for de Svenske, saa han var bleven nødt
til at flygte; men han glemmer rigtignok,
at han selv
tidligere havde handlet paa lignende Maade, idet han
havde anklaget sin Sognepræst for den danske Konge,
da denne laa ved Lejren i Vokstorp.
I Blekingen blev blandt andre Sognepræsten
Hr.
Mats Kock ilde og stærkt mishandlet af Snaphanerne, der
bag efter førte ham som Fange til Kristiansstad,
hvor
han saa døde 5 August 1677.
I Skaane var Hr. Johannes Frixeli i øje stadig i
stor Livsfare for Snaphanerne.
Først udplyndrede
de
ham, toge hans Bøger og andre smukke og gode Sager,
hvorhos han for al frelse sit Liv ofte maatte ligge ude
flere Nætter i Rad, stundom i Bøndernes Lader, stundom
l) Weibull: Saml. til Sko Histr. 1871: 87-90.
") Rigsarkivet : Breve til Generalkommissariatet.
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ude i Kær og Moser. Siden kom et stort Snaphaneparti,
som tog, hvad de første havde levnet, og truede med
at føre Kirkehyrden til Kristiansstad, saa han maatte .løse
sig fri med en stor Sum Penge, hvilke hans Hustru med
stor Nød og Møje fik tigget sammen og laant hos Frænder og gode Venner. Saa snart han fik noget samlet ind
i Præstegaarden,
kom Snaphanerne
igen. Engang toge
de fra ham 10 Køer og to Par gode Stude, og Tid
efter anden berøvede de ham senere 46 Faar. Af Rædsel
for Snaphanerne
maatte han til sidst forlade Hus og
Hjem, Hustru og Børn. Da de saa kom og ledte efter
ham, men ikke kunde finde ham, truede de hans Hustru
med at ville skyde hende ihjel, og en af dem lagde
virkelig ogsaa an og sigtede paa hende; men flere
K vinder sprang til og reve Bøssen bort.
Saa toge
Snaphanerne og reve Hue, Trøje og næsten alle Klæderne af Kroppen paa Hr. Johannes Frizeli Hustru 1).
Hr. Peder Kock i Stiby blev ihjelslaaet af Snaphanerne, fordi han havde reddet en svensk K varte 1'mester.
Og Hr. Lavrids TaageLykke i Hjernarp sloge de
Tænderne ud af Munden paa' med deres Bøssepiber.
Men Kapellanen i Hoby, Mathis Skovgaard, vilde de først
true til at rejse for dem som Spion til Malmø, og da
han hverken vilde lade sig true eller tvinge, trak de
ham frem og tilbage over en Aa i Vand til Halsen.
Endelig kom Freden til Lund 26 September 1679.
Og nu skulde der ogsaa være Fred for Snaphanernes
onde Spil; deres Uvæsen var allerede da taget stærkt
af, og især var det gaaet tilbage for dem, siden Karl XI
l) Weibull:

Saml. til Sko Histr. 1871: 87-90.
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den I September havde givet Befaling om, at der skulde
gøres alt muligt for at udrydde disse Udyr, som Kongen
kaldte dem. General Lybecker, der havde gennemrejst
en stor Del af Sognene i Skaane, skriver 17 September
til Kongen:
«Nu ere de alle Vegne fri for Snaphanerne, saa man kan øjen:;ynligt se, at Gud har aldeles forladt de vilde Mennesker, Almuen har det som
forhen i Fredens Tider, alle Bønderne have haft Markerne fuldt besaaede, og nu er Sæden vel indbjærget.
Og imedens forhen en Hær paa et Par Tusinde Mand
ikke kunde faa Fingre i Snaphanerne
inde i de store
Skove og mellem Bjærgene, paa den Tid Træerne stode
med Løv, saa komme de nu af sig selv. Ofte komme
Snaphaner over en Mil borte fra og aflevere deres Bøsser
og overgive sig paa Naade og Unaade, uden at bede
om Lejde eller Forsikring
om Frihed;
mange blive
førte til Kristiansstad,
deriblandt helt unge Knøse, men
ogsaa gamle,. arge Gavtyve, der mere end een Gang
have fortjent Stejle og Hjul. Flere ville komme.
Der
er sendt Mandskab til 0rkened og Glunmaker Sogne,
hvor der skal findes en Hob Snaphaner endnu; og
ved Helgeaa er der sat Vagt', at ingen skal undslippe.» Den 3o Oktober skriver Lybecker igen: «Nu
er der ikke længere Plads i Kristiansstad
til flere;
inden næste Maaneds Udgang skulle alle Snaphaner være
udryddede. })
Men det gik i Virkeligheden
ikke saa let, som
Lybecker drømte sig det; han saa alt for lyst og sejersstolt paa Forholdene.
Der var ganske vist en stor
Del Snaphaner, der søgte Naade og Tilgivelse hos den
svenske Regering,
men der var ogsaa mange, der flyg-
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ted e over til Sjælland og Bornholm,
medens atter
andre vedblivende holdt sig til i Skovbyerne og fortsatte deres blodige Haandværk der.
Endnu den 4 Februar 1684 skriver Generalguvernøren
Rutger VOIZ Asclzeberg, at han frygtede for, at nogle af de gamle Snaphaner, der havde forstukket sig bort, nu i den strenge
Vinter skulde gaa over Isen fra Danmark og slaa sig
sammen med de Snaphaner, som hist og her i Sverige
lode høre fra sig.
Ja, end mange Aar efter Fredens Afslutning hørtes
der endnu Tale om uhyggelige Mord og Plyndringer
med derpaa følgende Henrettelser
oppe fra Gjøngebyerne.
Det var Inaaske personlig Hævngerrighed eller
raa og fræk Rovlyst, der til sine Tider var Drivfjederen
til Fortsættelsen
af det vilde Snaphaneliv ; men ofte
var det nok ogsaa et Udslag af den dybe Hævnfølelse
over for Undertrykkerne,
der havde skilt de gamle
Venner fra hinanden.
Den gamle1 sejge Kærlighed til
Danmark kunde ikke uddø, den vilde leve saa længe i
det mindste, som der var, hvad Snaphanekaptajnen
Nils
Tideman i sin Tid skrev: «Friske Folk udi Lande,
som hafver endnu dansk Blod udi sit Liv.})
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