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Skånelandskapens försvar under dansk tid, I
Av Gösta Johannesson
Nämndemansvägen I B, 241 37 Eslöv

Ämnet för denna studie är utformningen av det danska militära försvarel i Skåneland¬
skapen från tidig medeltid till 1 658 . Författaren, en av de främsta kännarna av Skånes
historia, visar hur olika epokers militära doktriner och innovationer har tillämpats i
Skånelandskapen, främst i samband med de återkommande konflikterna med Sverige.
Den danska krigsmaktens organisation, resurser och viktigare insatser presenteras
ingående och sätts in i sitt utrikes- och militärpolitiska sammanhang. I den här publicerade
första delen av studien följs utvecklingen fram till slutet av 1620-talet. Dc sista decennier¬
na under danskt välde behandlas i en kommande andra del.

Tungt rytteri

Fronten mot Sverige

Under 1000-talet utvecklades på den
europeiska kontinenten en ny stridstaktik
med tungt beväpnade ryttare som huvud¬
vapen. Utrustningen av sådana ryttare
var dyrbar, och när kungen tog dem i sin
tjänst, måste han bevilja dem särskilda
förmåner, s.k. frälse, framför allt frihet
från skatter och en del böter. På det
sättet uppkom en privilegierad adel,
främst inriktad på krigstjänst till häst. I
Danmark var detta frälse fullt utvecklat
före mitten av 1200-talet, tidigare än i
något annat nordiskt land. Genom inför¬
andet av två nya skatter, ledung och
»studh», erhöll kungamakten förbättrade
resurser vid anskaffningen av detta pans¬
rade rytteri.
Från kontinenten infördes också riddarväsendet med sin speciella idealbild¬
ning. Kungen, som själv var rikets främs¬
te riddare, förlänade riddarvärdigheten
till de förnämsta männen inom frälset och
till sådana som han ville särskilt knyta till
kungatjänsten. Genom riddardubbningen etablerades ett trohetsförhållande
mellan riddaren och fursten.

Ett viktigt inslag i den kontinentala krigs¬
konsten var de befästa borgarna. De låg
ofta på höjder och omgavs med kraftiga
murar, palissader och vattengravar.
Innan krutet kom till mera allmän an¬
vändning i Nordeuropa ett stycke in på
1300-talet, skulle borgarna försvaras
främst mot anstormandc fotfolk, som
nyttjade pilbågar och kastvapen samt i
närstrid hugg- och stickvapen. Murar och
torn kröntes därför av tinnkransar, bak¬
om vilka försvararna tog skydd. Bröt
fienden in på borgområdet, kunde besätt¬
ningen till sist dra sig tillbaka till ett cent¬
ralt kärntorn, en donjon , vars ingångar
och trappor var inredda för ett segt för¬
svar.
Fientliga angrepp mot de skånska
landskapen kunde väntas dels över den
långa landgränsen mot Sverige, dels över
Kattegatts, Öresunds och den skånska
sydkustens farvatten. Den viktigaste
punkten på Skånes »sjöfront» var Hel¬
singborg, där överfarten till Själland och därmed förbindelsen mellan de dan¬
ska riksdelarna öster och väster om Sun1
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Den medeltida borgen i Helsingborg. Del av koppar¬
stick utfört av Franz Hogenberg på 1580-talet. Det
ingår i fjärde delen av Georg Brauns stora stadsbok
»Civitates orbis terrarum», som utkom 1589.

det - var kortast och bekvämast. Dit led¬
de också stora och viktiga landsvägar.
Det var därför naturligt att Danmarks
äldsta kustfästning anlades vid Helsing¬
borg redan på 1100-talet. Ursprungligen
bestod den troligen bara av en enkel kas¬
tal. Omkring 1200 byggdes kring den en
omfångsrik, tinnförsedd ringmur. Borgen
blev nu Skånes starkaste fäste och en av
den äldre medeltidens största borgan¬
läggningar i Norden. På andra sidan Öre¬
sund låg fästet Flynderborg, som i början
av 1400-talet ersattes av ett mera tidsen¬
ligt slott, Krogen.
I de södra delarna av Skåne hade den
danska kronan på 1300-talet slott i både
Skanör och Falsterbo och en stark borg
vid Lindholmen i Börringe socken. Mal¬
mös äldsta befästningar daterar sig också
från detta århundrade. Ärkebiskoparna i
Lund befäste vid flera tillfällen sin resi¬
densstad. Under dem lydde också staden
Åhus med sitt slott. Visserligen tog ärke¬
biskoparna ibland parti mot den danske
kungen, men deras fasta hus spelade all¬
tid en roll i det militära spelet om Skåne.
Tre viktiga vägar ledde från Sverige in i
Skåne. En löpte längs den småländska
östkusten förbi det svenska gränsfästet
2

Kalmar, vars äldsta befästningar stammar
från 1100-talet, över riksgränscn vid
Brömsebro och sedan längs Blekinges
öst- och sydkust in i Skåne. Där fortsatte
en gren av vägen västerut till Helsingborg
och en annan gren åt sydväst till Lund
och Malmö. Som en spärr på denna vikti¬
ga väg anlades på 1100-talet en borg i Söl¬
vesborg. Den blev en pendang i öster till
Helsingborgs slott i väster och försågs lik¬
som detta med ett fast kärntorn.
Över smålandsgränsen ledde en väg vid
Markaryd åt sydväst till Helsingborg, i
stort sett utmed samma sträckning som
nuvarande E4. Den gick genom skogs¬
bygd och mossmarker och kunde spärras
genom bråtar och förhuggningar. En
tredje väg följde den halländska kusten
söderut över Hallandsås genom Sinarpsdalen och slutade också den vid Helsing¬
borg. Utmed denna väg fanns under
1300-talet borgar och fästen vid Hunehals, Varberg och Falkenberg. Över
Lagan ledde ännu på 1700-talet bara en
bro. Den bevakades allt sedan 1200-talet
från Lagaholms slott.

De ofrälses försvarsbördor
Kärnan i rikets krigsmakt till lands bestod
av det tunga rytteriet. Till detta hörde
dels de ryttare, som adelsmännen var
skyldiga att uppställa för sin frälserätt och
som småningom kallades för adelsfanan,
dels mot slutet av medeltiden också yrkesknektar, som värvades och besoldades
av kronan. Ärkebiskopen kunde ibland
låta sitt krigsfolk disponeras av kungen. I
början av 1500-talet kunde han hålla inte
mindre än 200 ryttare.
Men det förutsattes att också borgare
och bönder vid behov kunde åläggas mili¬
tära uppgifter. Den statliga lokalförvalt¬
ningen byggde på en under årens lopp

framvuxen och konsoliderad länsorgani¬
sation. Ett eller flera härader gavs i förläning åt någon adelsman, som där skulle
underhålla kronans hus och övriga egen¬
dom, uppbära skatter och andra avgifter
från länet samt försvara det i krigstid. I
de viktigaste länen var kronans slott
naturliga centralpunkter. Länsmännen i
slottslänen ålades att hålla ett antal rytta¬
re åt kronan. Vid fientliga angrepp kunde
länsmännen kräva extraordinära insatser
av länets invånare.
Bönderna befalldes sålunda att levere¬
ra proviant, timmer och andra förnöden¬
heter. I samband med befästningsarbeten
ålades de körslor för kronans räkning. De
kommenderades att spärra vägar med
bråtar o.dyl. I utsatta lägen uppbådades
de att med de vapen de hade delta i för¬
svaret.
Städernas borgerskap skulle i första
hand sörja för slottens proviantering med
bröd, öl och andra förnödenheter. Stä¬
dernas vapenföra män mönstrades för att
i nödsituationer delta i striderna till fots.

Fästningsförsvaret omorganiseras
Sedan 1400-talet framstod DanmarkNorge som det ekonomiskt, politiskt,
kulturellt och militärt ledande landet i
Norden. Denna position behöll Danmark-Norge in på 1600-talet. De dansk¬
svenska krigen utformades under denna
tid oftast som framgångsrika danska
framstötar mot det svenska rikets kärn¬
områden samt som segt svenskt försvar
och enstaka svenska motstötar in på
danskt eller norskt territorium. Skåne
togs därvid ofta i anspråk som uppmarsch¬
område för de danska styrkorna, innan
de gick till angrepp över riksgränsen.
Landskapet blev också utsatt för svenska
härjningståg.

Alltsedan 1400-talets början var den
högmedcltida borgtypen med kärntorn
och ringmur omodern. I stället uppförde
man muromslutna kastell utan kärntorn.
Möntergaarden i Malmö, som påbörjades
1434, blev ett exempel på denna fästningstyp. Men den ökade användningen
av fältartillcri framtvingade ett kraftigare
skydd mot tunga projektiler än vad de
nakna tegelmurarna kunde ge. Därför
försåg man fästningarna i början av 1500talet med jordvallar. I vallhörnen bygg¬
des runda torn, för att man skulle kunna
avge flankerande eld längs vallarnas ut¬
sidor. Utanför vallarna grävde man vattenfyllda gravar.
Mot mitten av 1500-talet inleddes en
systematisk modernisering av det danska
fästningsförsvaret. I Skåne koncentre¬
rade man sig på arbeten vid Malmö och
Landskrona. Fästningen i Malmö, som i
fortsättningen kallades Malmöhus, bygg¬
des om på 1530-talet och försågs efter¬
hand med jordvallar, hörntorn och vall¬
grav. På 1550-talet började man anlägga
en tidsenlig fästning i Landskrona. I Ble¬
kinge anlades Lyckå slott för att som en
förpost framför Sölvesborg spärra över¬
gången över Lyckebyån. Vid samma tid
byggdes befästningarna i Varberg och
Halmstad ut med vallar, gravar och hörn¬
torn.

Helsingborgs slott berördes inte av moderniseringsarbetena. Det stod kvar med
sin medeltida ringmur och sitt kärntorn.
Det gamla fästet degraderades till en be¬
fästning av lägre rang i en bakre forsvars¬
linje.

Fältförbanden under 1500-talet
Vid några tillfällen utlöste underrättelser
om hotande angrepp en rad försvarsåt¬
gärder, som vittnar om vilka resurser man
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förfogade över - vid sidan av fästningarna
att försvara Skånelandskapen. På
våren 1539 väntade man ett försök av den
avsatte Kristian II :s tyska furstliga släk¬
tingar att med vapenmakt återinsätta
honom på den danska tronen. I Skåne
mönstrades då adelsfanan. Den uppgick
till omkring 200 ryttare. På Skånes lands¬
ting, som hölls vid Arendala öster om
Lund, beslöt man att var tredje man ur
städernas borgerskap och var tredje bon¬
de skulle hålla sig beredd att med fulla
vapen natt och dag göra vakttjänst vid
kusten. Liknande beslut fattades på
landstinget år 1546. Då lovade adeln att
natt och dag hålla sig redo med hästar och
harnesk. I städerna lovade man att vid
behov marschera mot fienden med sitt
folk till fots och till häst, med vapen och
värjor.
Under nordiska sjuårskriget (15631570) utgjordes de operativa styrkorna
främst av adelns rusttjänst och värvade
landsknektar, s.k. årsknektar. Fientliga an¬
grepp över gränserna möttes också med
bondeuppbåd. Landsknektarna förlädes
vid behov på slotten för att förstärka
deras garnisoner, som normalt var små.

- för

Under sjuårskriget gjorde man också för¬
sök att skriva ut bönder till krigstjänst.
De utrustades med harnesk, svärd, värjor
och långa pikar och skulle strida till fots.
Som befäl för dem nyttjades landsknek¬
tar. Det var en billig lösning för kronan
men den upphörde efter kriget.

Sjöfronten
Försvaret mot angrepp över sjön stödde
sig främst på fästningarna längs kusterna.
Men det viktigaste var att den danska örlogsflottan höll »kungens strömmar»,
dvs. de danska farvattnen, rena från
fientliga fartyg. Vid behov kunde flottan
spärra infarten till Östersjön mellan Hel¬
singör och Helsingborg, vilket skedde
exempelvis 1559. I kritiska lägen beord¬
rades länsmännen på kustfästningarna att
hålla skärpt utkik över sjön för att före¬
bygga överrumpling och hindra fientliga
transporter av krigsfolk. Det förekom
också att man i sådana situationer reste
båkar på Kullaberg och andra lämpliga
platser. Där skulle folk hålla vakt dag och
natt. Om »märkliga» skepp observera-
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Sjöstrid mellan ett danskt och ett svenskt örlogsfartyg vid 1500-talets mitt. Fartygen för bulsaner (vimplar)
och ståndare (flaggor). Den svenska flaggan var enligt tidens sed randig. Akvarell ur Rud. van Deventers
handbok »Bericht von Pulver und Feuerwerken», som tillhört Fredrik II av Danmark. Det Kongelige
Bibliotek, Köpenhamn.
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des, skulle båkarna antändas och bönder¬
na i de olika länen vara beredda att ställa
upp för att avvisa landstigningsförsök.
Befälet över posteringarna längst ute vid
sjösidan skulle föras av pålitliga karlar,
som förstod sig på skepp och skeppsflottor, så att intet »lättfärdigt» blev gjort.
På 1570-talet lät Fredrik II sätta igång
vidlyftiga byggnadsarbeten på slottet

Krogen, som därefter kallades Kronborg.
I Italien hade man utvecklat nya befästningsprinciper. Framskjutande femsidiga
bastioner förbands med raka murar, s.k.
kurtiner. Från bastionerna skulle kraftig
flankerande eld kunna avges, med både
kanoner och handeldvapen. Framför kurtinerna lades halvmånformiga utanverk,
raveliner, och kring hela anläggningen
drogs en rejäl fältvall. Kronborgs sydli¬
gaste bastion, kallad Ridder Postej, gjor¬
des betydligt större än de övriga och ut¬
rustades med vidlyftiga kassematter. På
fältvallen uppställdes nytt artilleri, vars
lavetter och hjul tillverkades av virke från
bl.a. Skånes ek- och bokskogar. Detta
»arkli» betjänades av bösseskyttar och
fyrverkarc, tillsammans omkring femtio
man. Vanligen låg en garnison av fotsol¬
dater på slottet. Kronborg blev Dan¬
marks starkaste och modernaste fästning
och kallades inte utan skäl »Östersjöns
lås».

Fästningarnas beredskap
omkring år ]600
Från 1597 finns bevarade listor över
»skytt», dvs. artilleri, ammunition och
övrig utrustning på de kungliga slotten i
Östdanmark. Av dem framgår att fäst¬
ningarna i Blekinge helt saknade artilleri
vid den tidpunkten. Efter nordiska sjuårskriget synes Blekinges fasta försvar ha
fått förfalla.

Av de skånska slotten hade Malmöhus
den största artilleriparken, inte mindre
än 126 pjäser. Av dessa var 13 stycken
bronskanoner. Nya förbättrade kanon¬
typer göts vid denna tid gärna i brons.
Slottets järnkanoner var dels av äldre
bakladdningstyp med lösa krutkammare,
dels nyare framladdningspjäser, efter typ
och storlek benämnda kartover, falkonetter, slangor eller skärpentiner. 22 av järn¬
kanonerna var framladdningspjäser.
Bland de äldre bakladdningspjäserna
märktes 15 skärmbräckor, dvs. kanoner
av allra grövsta kaliber. På slottet fanns
också ammunition till samtliga pjäser
samt ett sextiotal infanteripikar.
På Landskrona slott hade man också
tillgång till pikar för 60 fotsoldater men
bara 13 kanoner. Fyra av dem var dock

gjutna i brons.
På Helsingborgs slott fanns inte en
enda bronspjäs. Slottet hade visserligen
allt som allt 37 kanoner, men bara två
halvslangor och två falkonetter var fullt
användbara. 26 gamla hakar sades till
större delen vara odugliga, och av fyra
skärpentiner av bakladdningstyp hade två
sprängts vid skjutning. Det omtalas också
fyra gamla bakladdningspjäser med krutkammare, s.k. barsor, men en av dem var
söndrig. Den enda ammunition som om¬
talas var 107 gamla stenlod samt 6 tunnor
dalpilar. Slottets artilleri var m.a.o. för¬
fallet, och inventarielistor från början av
1600-talet visar att ingenting gjordes för
att rusta upp det.
De halländska slotten, framför allt
Varberg, hade ett gott artilleri. Till detta
kom, att om inte is eller dåligt väder lade
hinder i vägen, kunde pjäser och ammu¬
nition skeppas över från kungens tyghus i
Köpenhamn. Likaså kunde Kronborg vid
behov avstå något av sitt artilleri.
Tyngdpunkten inom fästningsförsvaret
5
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Fästning, anlagd enligt det italienska systemet, under belägring. Angriparna har ett tältläger till höger.
Framför artilleripjäserna är jordvallar uppkastade till skydd. I förgrunden en löpgrav genom vilken de stor¬
mande kunde närma sig fästningen i skydd. Akvarell ur Rud. van Deventers »Bericht von Pulver und Feuer¬
werken».

låg alltså hos de halländska fästningarna
samt hos Malmöhus och i någon mån
Landskrona slott. I början av 1600-talet
byggdes Varbergs fästning ut planmässigt.
I Halmstad uppfördes en strandmur längs
Nissan, och mäktiga gravar, vallar och
bastioner anlades på de övriga sidorna.
Höga jordverk för uppställning av grovt
artilleri, s.k. kavaljerer eller katter, anla¬
des intill två av bastionerna. Det gamla
medeltidsfästet Lagaholm hade förstörts
av en höstflod i Lagan. Borgen återuppfördes och försågs med en pentagon av
bastioner.
Det visade sig också nödvändigt att för¬
stärka den östra flanken av frontlinjen
mot Sverige. Som en spärr vid södra de¬
len av Kalmarsund anlades en ny fästningsstad. Den fick namnet Kristianopel
och erhöll stadsprivilegier år 1600. Sta¬
den låg på ett flackt näs med vatten på tre
sidor. Holländarna hade utvecklat en
fästningstyp, som väl lämpade sig för låg¬
länt eller vattensjuk terräng. Framför
fästningens huvudvall drog de en lägre
vall, så att artilleriet kunde ställas upp i
två nivåer, högst i den bakre vallen. Som
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utanverk anlades i komplicerade mönster
raveliner, hornverk och våta gravar. En
nyhet var också att fästningsverken lades
runt om själva stadsbebyggelsen, som
alltså blev en del av en befäst stad. Efter
dessa principer fast i liten skala befästes
Kristianopel.

Fästningsstaden Kristianstad
Under Kalmarkriget (1611-1613) höll de
halländska fästningarna i regel stånd mot
de svenska angreppen, men de intillig¬
gande städerna blev ett lätt byte för fien¬
den. Den holländska fästningstypen, den
befästa staden, hade kommit till bl.a. för
att undvika denna eventualitet. Men
Kristianopel visade sig vara svagare än
väntat. Dessutom fanns det luckor i för¬
svaret av östra och norra Skåne. Genom
en sådan lucka gjorde Gustav II Adolf år
1612 ett överraskande härjningståg in i
nordöstra Skåne och hade på något mera
än en vecka »grasserat, skövlat, bränt och
ihjälslagit alldeles efter vår egen vilja» i
sammanlagt 24 kyrksocknar.

Man beslöt att anlägga en ny, tidsenlig
fästningsstad i östra Skåne. Den förlädes
till låglänt och sumpig terräng på den vat¬
tenomflutna Allön i Hclgeå och fick nam¬
net Kristianstad. Dess stadsprivilegicr
utfärdades 1614. Verken kring den nya
staden utformades enligt de holländska
fortifikationsprinciperna. Själva bebyg¬
gelsen anordnades i rektangulära kvarter,
så att gatorna skar varandra under räta
vinklar och möjliggjorde långa, fria skottfält vid strid inne i själva staden,

Rusttjänst och värvade knektar
Krigsmaktens traditionella kärna var
rusttjänsten. 1 denna ingick först och
främst adelns ryttare, adelsfanan. Anta¬
let ryttare, som varje adelsman var skyl¬
dig att ställa upp, bestämdes av hur
mycket jord han ägde och hans övriga
förmögenhetsvillkor. En allmän taxering
av adelsgods i riket påbörjades 1609.
Därvid omreglerades också adelns rust¬
tjänst. Kungen själv började att hålla
mönstringar med adelsryttarna.
I rusttjänsten ingick också det antal
ryttare, som varje länsman var skyldig att
hålla åt kronan inom sitt län. Över dessa
ryttare disponerade kungen oinskränkt.
I början av 1600-talet utgjordes man¬
skapet i rusttjänsten av värvade ryttare,
utrustade med kyrass från huvud till knä,
två pistoler och en värja. Ursprungligen
var rusttjänsten indelad i »fanor» - en för
Skåne och en för Halland - men på 1620talet infördes i stället kompaniorganisa¬
tion med ett skånskt och ett halländskt
kompani. Ett kompani omfattade 90-125
ryttare. Till detta kom ett tiotal befäl.
Som ryttmästare och i andra officcrsbefattningar ville Kristian IV helst ha
adelsmän.
Vid 1620-talets mitt uppgick rusttjänst-

en i hela riket till omkring 1200 man.
1624 beslöts att också prästerskapet i krig
skulle kunna åläggas att hålla ryttare.
Detta skulle ge ytterligare 250 man från
hela riket.
Under 1500- och 1600-talen spelade de
värvade knektkontingenterna en betydel¬
sefull roll. De utgjorde den slagkraftigas¬
te delen av krigsmakten och hade i regel
högt stridsvärde. Men de var oftast en
orolig och pockande »soldateska», som
kostade kronan mycket pengar. I lugnare
tider avdankade man därför så många
knektar som möjligt för att i krislägen
och under öppet krig sätta igång energis¬
ka värvningar. De flesta knektarna värva¬
des i Tyskland.
Under Kalmarkriget utgjordes den
danska fälthärens huvudstyrka av 20000
värvade knektar. Det var den största väp¬
nade styrka som dittills hade förts i fält
mot Sverige. För att spara pengar sökte
man olika möjligheter att använda rikets
egna undersåtar för militära uppgifter. 1
början av 1600-talet mönstrades ofta stä¬
dernas borgerskap, och deras beväpning
synades, så att de vid behov kunde upp¬

bådas.
1610 fick länsmännen order att se till
att några kontingenter skånska, halländs¬
ka och blekingska bönder under en kort
tid fick krigsutbildning i fästningarna.
Under Kalmarkriget skrevs sedan bönder
ut att tjänstgöra dels vid fälthären, dels i
fästningarna, dels som skansgrävare vid
belägringar.
Ofta användes bönder också för bevak¬
ning av gränsen mot Sverige. Efter krigs¬
slutet tog man från dem musköterna, där¬
för att man var rädd för att de skulle jaga
högvilt, vilket var ett privilegium för
kungen och adeln.

7

Det skånska regementet,

lantvärnet och landstormen
Efter Kalmarkrigets slut organiserades cn
milis till fots. Självägande bönder och
kronobönder skulle ställa upp soldater.
Bönderna på adelsgodsen var undantag¬
na, trots att de utgjorde nära hälften av
rikets alla bönder. Under vintern 1614—
1615 bestämde länsmännen, vilka gårdar
som skulle ställa upp manskap. Om inte
bonden själv eller någon av hans söner
ville bli soldat, kunde de leja en lämplig
karl. De hemman, från vilka en soldat
eller underofficer uppställdes, blev befri¬
ade från allmänna skatter och andra på¬
lagor till kronan.
Milisen var indelad i kompanier. När
manskapet första gången samlades under
kompanifanan, erhöll varje man av kro¬
nan en musköt och ett sidogevär - anting¬
en en enkel värja eller en »pampert». Om
de slarvade bort vapnen eller gjorde dem
obrukbara, måste de själva skaffa nya.
År 1618 började man också förse milis¬
soldaterna med en »kassack», dvs. ett
mellanting mellan rock och kappa, samt
en bredbrättad filthatt. Två år senare ut¬
rustades manskapet också med pikar och
stormhattar av järn.
Milismanskapet fördelades på två rege¬
menten under var sin överste, ett för
Jylland och Fyn och ett för Skåneland¬
skapen. Det sistnämnda bestod av fyra
skånska kompanier på i allt 750 man, tre
halländska på 625 man och ett blekingskt
på 215 man. Varje kompani kommende¬
rades av en kapten och en löjtnant med
militär erfarenhet. För dessas underhåll
disponerades kronogods, en »god och be¬
kvämt liggande gård» åt kaptenen och en
»något ringare» åt löjtnanten, Bland det
utskrivna manskapet utsågs några till fän¬
rikar, sergeanter, korpraler och trum¬
slagare.
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Milisen sysselsattes i stor utsträckning
med fältarbeten. I anslutning till dessa
exercerades soldaterna, fast troligen i
ganska ringa utsträckning. Från år 1620
omtalas dock skjutövningar. Kommenderingarna till tjänst gjordes mestadels
under sommaren, då bönderna hade som
mest att bestyra hemma på gårdarna.
Därför inställde sig manskapet ovilligt
eller uteblev helt. Till detta kom, att det
ingenstädes var stadgat, hur många år
soldaten var skyldig att tjänstgöra i mili¬
sen. Först 1620 blev det bestämt, att han
fick lämna tjänsten efter fyra år.
År 1621 sänktes tjänstetiden till två år.
Dessutom tilldelades varje kompani mera
befäl: en kapten, en löjtnant, en fänrik,
två sergeanter, tre korpraler, två trum¬
slagare och en pipare. Därtill skulle vid
varje kompani finnas 10 »adelburser»,
»gefreite» eller »friknegte». Det var
erfarna soldater, som skulle gå i främsta
ledet, vid behov leda sina kamrater och
kunna tas ut till befäl. För underhåll av
dessa elitsoldater anslogs kronogårdar.
Milisorganisationen medförde en del
utgifter. Inom det danska riksrådet var
man bekymrad över det egenmäktiga
sätt, varpå Kristian IV förfogade över
rikets tillgångar. Stora belopp använde
han för kungafamiljens och hovets be¬
hov, till slottsbyggen o.s.v. Därför ge¬
nomdrev man 1625, att det i varje riksdel
bland de där bosatta riksråden skulle
utses [andskommissarier, som skulle upp¬
bära och förvalta en del av de i provinsen
fallande tullarna. Denna »kommissarietull» skulle förvaras i en särskild »landekiste», och ur den skulle landskommissarierna göra utbetalningar för provinsens
militära utgifter. I Skåne fungerade i fort¬
sättningen två eller tre riksråd som landskommissarier. Landekisten stod i Lund.
På sommaren 1625 inträdde Kristian

IV i trettioåriga kriget (1618-1648) och
led följande år ett förödande nederlag i
norra Tyskland. På hösten 1627 ockupe¬
rade den tyske kejsarens trupper hela Jyl¬
land.

Engagemanget i Tyskland medförde en

åderlåtning av det skånska regementet.
Officerare kommenderades till den tyska
krigsskådeplatsen. Bland manskapet vär¬
vade man utbildat folk, och efter hand
tog man ut inte mindre än 900 man för
tjänstgöring i andra förband. Det var
svårt att fylla vakanserna och att få fram
användbara vapen. Det skånska rege¬
mentet var desorganiserat under ett års
tid. En länsman klagade över att »det
finns inte en musköt som duger något,
bönderna har inte råd att köpa nya i stäl¬
let och på slotten och fästningarna finns
det heller inga. Jag vet min själ inte vad
jag skulle tillgripa, om något fientligt på¬
kom». Till detta kom, att också den skån¬
ska rusttjänsten blev åderlåten genom
kommenderingar till Tyskland. Efter en
tid tjänstgjorde hela styrkan där.
Det gällde nu att organisera försvaret
av riksdelarna öster om Lilla Bait. I sep¬
tember 1627 utfärdades en förordning om
att män mellan 18 och 55 år skulle kunna
tas ut till en landstorm, både i städerna
och på landsbygden. De skulle beväpnas
med spjut, hötjugor och alla slags bössor,
indelas i kompanier och ställas under
länsmännens befäl. Längs kusterna skulle
vakthållning organiseras och bakar resas
på särskilda alarmplatser. Landstormen
skulle kallas under vapen genom ringning
i kyrkklockorna.
Bland bönderna skulle fler soldater ut¬
skrivas till det skånska regementet, och

denna gång skulle inte adelns bönder
vara undantagna. På det sättet räknade
man med att i Skåne, Halland och Ble¬
kinge kunna ställa upp 2 500 man. Utrust¬
ning till dem skulle levereras från tyghu¬
set i Köpenhamn. Det underströks sär¬
skilt att manskapet i dessa nyuppsatta
kompanier inte skulle få kommenderas
att tjänstgöra utanför hemprovinsen.
Utskrivningen av dessa soldater gick
dock trögt i Skåne och Halland. Adeln
protesterade mot att också deras bönder
skulle kunna tas ut.
I januari 1628 beslöt det danska riksrå¬
det att ett lantvärn skulle organiseras.
Inom varje län skulle var femte man skri¬
vas ut till krigstjänst. I varje län skulle
finnas fyra alarm- och exercisplatser, där
manskapet skulle övas var fjortonde dag.
I Skånelandskapen kom lantvärnet att
omfatta 20 kompanier av växlande styr¬
ka. Erfaret befäl fick man ofta från de
värvade regementen, som upplösts i sam¬
band med reträtten från den tyska krigs¬
skådeplatsen. Lantvärnet lydde under
chefen för det skånska regementet.
Vid slutet av 1620-talet fanns sålunda i
Skånelandskapen det skånska regemen¬
tet till fots - som numera var ett fältrege¬
mente men ledde sitt ursprung från det
tidigare milisregementet - ett lantvärn på
20 kompanier och en delvis beväpnad,
lösligt organiserad landstorm. Av dessa
förband kunde bara det skånska rege¬
mentet kommenderas till tjänst utanför
hemprovinsen. Dess styrka skulle vara
omkring 2500 man. Vid vakanser bruka¬
de det fyllas på med folk ur lantvärnet,
vilket i sin tur nyrekryterades.
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Från brott till straff
Ett nordvästskånskt brottmål och dess handläggning
Av Göran Kristiansson
Landsarkivet i Lund

Här följer en berättelse om ett brott som begicks hösten 1840 i Smålarps by i Gråmanstorps församling i nordvästra Skåne. Berättelsen skall illustrera ett brottmåls handlägg¬
ning vid denna tid.

Historien börjar onsdagen den 11 novem¬
ber 1840, då två drängar, Pål Olsson, »23
år gammal har ljust hår, blå ögon, rak nä¬
sa, koppärgit ansikte, och undersettsig
kroppsbyggnad, men är svag till sinnet»,
och Per Svensson, »22 år gammal, har
svart hår, blå ögon, rak näsa, rundlagt
ansikte (. . .), är liten till växten», tillsam¬
mans med flera andra drängar var syssel¬
satta med tröskarbete på Bjärsgårds
gods. Under arbetet hade »enligt wedertaget bruk» de redan anställda drängarna
undfägnats med två kannor (1 kan¬
na =2,6 liter) brännvin av de nytillkom¬
na. Om aftonen hade ladufogden Malm¬
sten anmodat 12 av drängarna, däribland
Pål Olsson och Per Svensson, att biträda
vid brytningen av lin. När även detta ar¬
bete var slutfört, hade de druckit ytter¬
ligare cn kanna brännvin, innan de om¬
kring klockan sex begav sig hemåt.
Efter hemkomsten hade Pål Olsson
gått över till Per Svensson, som var an¬
ställd som dräng hos frälseåbon Thure
Christensson på dennes under Bjärsgårds
gods liggande gård i Smålarp. Thure
Christensson hade under dagen blivit så
belastad av starka drycker, att han »fört
oljud samt bortkört hustru och barn», så
att de fick söka sig till en undantagsman i

närheten. Per Svensson bad, i Pål
Olssons närvaro, sin husbonde Thure
Christensson om mat men fick till svar,
att han skulle gå till vila. Detta nöjde sig
dock inte Per Svensson med utan förny¬
ade sin begäran med resultat att Thure
Christensson jagade Per Svensson över
gården ner mot porten med ett rulleträ
(mangelrulle) i handen. Detta upprepa¬
des tre gånger, och sista gången hotade
han även Pål Olsson, som då gav sig på
honom. Per Svensson hämtade då först
en slaga och sedan en täljkniv för att bistå
Pål Olsson i slagsmålet, som fortsatte in i
förstugan. Där orkade inte Thure Christensson göra motstånd längre, utan sit¬
tande på golvet upprepade han »ja slå»,
vilket han även yttrade, när Pål Olsson
och Per Svensson avlägsnade sig från
platsen. Per Svensson kom senare, kring
midnatt, tillbaks till gården i sällskap med
husaren Anders Lundqvist. De påträffa¬
de då Thure Christensson död i förstugan.
Kronolänsman A. J. Palm företog dagen
efter en undersökning av det inträffade.
Drängarna ville inte tillstå, att de vållat
Thure Christenssons död, men Per Svens¬
son menade, att Pål Olsson »woro i sådant
avseende brottslig». Samma dag blev Pål
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Denna byggnad, belägen i Ängelholm, är idag hantverksmuseum. Den uppfördes som sladshäkte 1780 men
blev 1840 kronohäkte och användes som fängelse (ill 1936.

Olsson häktad av kronolänsmannen,
misstänkt för dråp, och insatt i häradshäktet i Åby.
Den 17 november förrättade provinsi¬
alläkaren J. G. Andersson obduktion av
Thure Christensson efter att ha blivit ditkallad av domarämbetet i Norra Åsbo
härad. Efter besiktningen attesterade
Andersson, att Thure Christensson »dö¬
den ljutit av det rysliga wåld honom blifwit tillfogadt så wäl i hufwudet som på
särskilda delar å öfwriga kroppen».
Samma dag häktades även Per Svensson
av kronolänsman A. J. Palm och placeras
i Åby häradshäkte.
Den 27 november rannsakades de båda
misstänkta vid ett urtima ting i Norra
Åsbo häradsrätt. Efter överläggningar
valde rätten att »enligt 15 cap 1 § samt 24
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cap 1 § MB döma denne Per Svensson att
för dråp å husbonde, mista hand och hu¬
vud samt derefter steglas och Pål Olsson
att för delaktighet uti samma dråp genom
halshuggning mista lifvet. Hvarför utan af
deras tillgångar skall gäldas Provincial
Läkaren Herr Assessor Andersson Obduktionskostnader». Vidare meddelades
att utslaget skulle underställas hovrätten
över Skåne och Blekinge och att de till¬
talade under tiden skulle avvakta i Ängelholms länshäkte. De tilltalade förklarade
sig vilja söka befrielse från det ådömda
dödsstraffet och hade då att inom 20 da¬
gar till magistraten i Ängelholm inlämna
sitt besvär. Fångarna fördes nu med för¬
sta fångtransporten till länshäktet i Äng¬
elholm, dit de anlände den 2 december.
Länshäktet hade öppnats i januari

samma år efter en utvidgning och inne¬
höll nu 8 celler och 5 större fångrum. Det
var förvaringsställe för Ängelholms stad,
Norra och Södra Åsbo härader samt läns¬
häkte för norra delen av Kristianstads
län. Där verkställdes fängelsestraff, som
inte översteg tre månader.
Hovrätten över Skåne och Blekinge
mottog ransakningshandlingarna från
häradsrätten den 12 dec och även besvärsskrivclscr från de åtalade; en enskild
från Pål Olsson och vardera en genom
landshövdingeämbetets försorg. Hovrät¬
ten tog upp målet till behandling den 18
dec 1840 och den 21 jan 1841 med resultat
att man beslöt fastställa häradsrättens ut¬
slag. Dessutom »jemlikt 29 punkten i
Kongl Förklaringen den 23 Mars 1807,
warder detta utslag hemstäldt Kongl
Majsts nådig pröfning, för hwilket ända¬
mål ett exemplar af utslaget, jemte ransak¬
ningshandlingarna sänds till Kongl Majsts
Justitie Revisions Expedition; äfwen som
ett annat skall till Kongl Majsts befallningshafvande i Christianstads län över¬
lämnas för att kungöras wederbörande. Wilja häktade Pål Olsson och Per Svens¬
son i Kongl Hof Rättens utslag söka
ändring äga de att sist å Fyratiofemte
dagen efter delfåendet, aflemna deras till
Kongl Majst ställda underdåniga Beswärs
eller böneskrift».
Landshövdingcämbetet i Kristianstads
län tog del av utslaget den 23 januari och
sände det omgående vidare till magistra¬
ten i Ängelholm för de åtalades delgiv¬
ning.
Carl XIV Johan lät den 17 mars med¬
dela sitt beslut, att Per Svensson skulle
avrättas men skonas vad gällde högerhan¬
dens avhuggande och steglingen. Pål Ols¬
son däremot blir förskonad från döds¬
straffet och skall istället »sitt brott med
tjugoåtta dagars fängelse vid vatten och

bröd, uppenbar kyrk oplikt samt arbete å
Malmö fästning in till dess, efter tio års
förlopp vi om hans frigivning vilja beslu¬
ta».

Beslutet skickades dels till hovrätten
över Skåne och Blekinge, dit det anlände
den 1 maj, dels till landshövdingeämbetet
i Kristianstads län, som fick skrivelsen
den 4 maj .
Landshövdingeämbetet lät dagen efter
sända utslaget till häradshövding Fristedt
vid magistraten i Ängelholm med anmo¬
dan om att han skulle kungöra drängarna
Påhl Olsson och Per Svensson »och där¬
efter låta till werkställighet befordra, för
hwilket ändamål det eger att bestämma
dagen för Executionen å Per Svensson
före medlet av nästa månad samt sådant
här tillkännagifwa då anstalt skall fogas
om skarprättare och spetsgård. Skulle
emot förmodan prästerskapet i Engelholm vägra att bereda Per Svensson till
döden bör han genast hit föras».
Denna skrivelse nådde länshäktet den
7 maj. Av någon anledning ville inte
Ängelholms prästerskap bereda Per
Svensson för döden, varför han överför¬
des till länshäktet i Kristianstad den 10
maj. Pål Olsson påbörjade den 8 maj det
ådömda fängelsestraffet på 28 dagar vid
vatten och bröd.
Per Svensson anlände till Kristianstads
länshäkte den 12 maj och placerades i det
»vanliga beredningsrummet i Söderport».
Kristianstads länshäkte var beläget i de
norra och södra fästningsportarna, på
förra stället sex rum tillsammans med det
egentliga fästningsfängelset, på det se¬
nare fyra.
Den 15 maj lät landshövdingeämbetet
skicka ut skrivelser till följande personer:
Stadspredikant Palm anmodas »att be¬
reda Per Svensson till undergde af det
ådömda dödsstraffet»,
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Åby (nuvarande Klippan) var fast tingsplats för Norra Åsbo häradsrätt sedan 1691 . Den gamla avrättnings¬

-

f.

'

platsen flyttades 1828 i samband med genomförandet av laga skifte. (Kartan är ett utsnitt av den skånska
rekognoseringskartan upprättad på 1810-talet. Nytryck utgivet av Malmö lantmäterienhet.) A. Den gamla
avrättningsplatsen. B. Till Helsingborg. C. Till Ängelholm. D. Den nya avrättningsplatsen.

Kommendanten i Kristianstad har att
ordna med särskild bevakning över Per
Svensson i länshäktet,
Kronofogden J. A. Billing i Norra och
Södra Åsbo samt Bjäre häraders fögderi
anbefalles »att å Norra Åsbo hds afrättsplats föranstalta om spetsgård vid Executionen, föra Befälet samt till se att ord¬
ning och skick iakttages; Börandes det
nådiga Utslaget för menigheten upläsas
innan executionen företages, och präster¬
skapet i orten anmodas att lämna det bi¬
träde som på dem kan ankomma.»,
Kronofogden i Karlskrona anmodas att
delge skarprättaren Pettersson en öppen
order om avrättningen samt att »tillse att
nödig skjuts för Petterssons fortkomst
varder att tillgå»,
Skarprättare Anders Pettersson anbefal¬
les »att den /17/ sjuttonde nästkommande
14

juni tidigt om morgonen inställa sig å
Norra Åsbo hds afrättsplatts att verkstäl¬
la execution å drengen Per Svensson».
Kronofogden J. A. Billing mottager sin
order den 21 maj vilket föranleder ho¬
nom avsända skrivelser, daterade den 26
maj, till följande personer:

Häradspastor Hjerstedt meddelas detal¬
jerna kring den stundande avrättning för
att då kunna utföra »den presterliga
åtgärd som med fången före avrättningen
bör vidtagas»,

Kronolänsmännen Collin, Möller, Kal¬
lenberg och Palm »för att biträda wid po¬
licen, åligger det att vara tillstädes Tors¬
dagen den 17de instundande juni uti
Åby» och »således skyldig möta mig uti
Åby aftonen förut». Collin och Palm har
även att »till biträde wid fångbevakning

beordra nödigt antal fjärdingsman»
medan Palm dessutom skall »antyda
Härads Nattmannen att tillstädseskomma
för att efter halshuggningen bortföra och
nedergräfwa Deliqventens döda kropp»,

Kungörelse till Riseberga, Oderljunga,
Gråmanstorp, Vedby, Ö. Ljungby och
Kallna rörande avrättningen: »under an¬
tydan till hemmansägare och innehafware
uti Risberga, Oderljunga, Gråmanstorp,
Vedby, Ö Ljungby och Kallna Socknar,
att för Spetts gårdens inrättande ditsända
en fullwuxen mansperson från hwarje
l/4dels mantal, försedd med större käpp;
skolande folket infinna sig wid afrättsplatsen kl 7 om morgonen för att genom
kronolänsmannen Collin och tf kronolänsm: Palms försorg antecknas och upp¬
ställas; hwarjemte socknens fjärdingsmän
skola åtfölja manskapet hwar för sin
Rotc».
Den 15 juni fördes Per Svensson från
Kristianstads länshäkte till häradshäktet i
Åby, dit han anlände dagen efter, samma
dag som Pål Olsson fördes dit från läns¬
häktet i Ängelholm för att övervara av¬
rättningen. En av ynglingarna i spetsgår¬
den, Pål Olsson Lycke, berättade, innan
han dog 1915, för sin sonson Oskar Påls¬
son Lycke, följande om det som kom att
bli den sista avrättningen i Norra Åsbo
härad. »Den livdömde ångrade mycket
djupt det brott, som han hade begått i fyl¬
lan och villan, och han var väl beredd att
dö, då hans dag randades. Företrädd av
prästen gick det dystra tåget ut mot av¬
rättningsplatsen. Närmast honom (präs¬
ten) gick denne veke yngling med blicken
riktad mot himmelen och sjungande psal¬
men ’jag går mot döden vart jag går’.
Lugnt och frimodigt gick han i döden.
Detta var en scen så obeskrivligt rörande,
att säkert funnos icke många ögon som ej

tårades». (Denna berättelse tecknades
ner av Oscar Pålsson Lyckc på 1920-talet
och har ställts till mitt förfogande av Kjell
Rosenqvist och Klippans hembygdsföre¬
ning.) Ibland trycktes dc tal som hölls av
prästen på avrättningsplatsen, men något
sådant har inte påträffats i detta fall.
Avrättningen genomfördes den 17 juni.
Samma dag skickades en skrivelse till
landshövdingeämbetet om att den ut¬
förts, och landshövdingeämbetet medde¬
lade i sin tur hovrätten över Skåne och
Blekinge.
Pål Olsson hade sedan att stå uppenbar
kyrkoplikt i Gråmanstorps kyrka och för¬
des därefter, den 21 juni, tillbaks till läns¬
häktet i Ängelholm för att därifrån över¬
föras till centralfängelset i Malmö den 30
juni. T centralfängelsets stamrulla anteck¬
nades han som arbetsfånge men överför¬
des senare till stamrullan över livstids¬
fångar. I den sistnämnda stamrullan på¬
träffas följande anteckning: »1847 d 25
Maj frigifwen enl Kongl Majt Nåd Utslag
den 4 Maj 1847 att inställa sig i tjenst hos
Brodern Sven Olsson i Rosa, Christianstads Län dit han erhöll pass».
Lagstiftningen
Per Svensson kom att bli den siste som
offentligen avrättades i Norra Åsbo
härad, men domen över honom blev inte

den sista dödsdomen som avkunnades av
häradsrätten. Senare dödsdomar om¬
vandlades till fängelsestraff efter att ha
underställts kungen.
Detta var bl.a. en följd av mildrad lag¬
stiftning och ökad tilltro på fängelsestraf¬
fens betydelse. Vid 1840-41 års riksdag
anslogs betydande belopp till inrättande
av cellfängelser efter amerikansk modell
med en person i varje cell, och under de
följande åren uppfördes ett stort antal så¬
dana fängelser.
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1855 utsträcktes även tillämpningen av
fängelsestraff i samband med avskaffan¬
det av de då ännu återstående kroppsstraffen samt kyrkoplikten. Skarprättargöromålen kom därför att minska, och
1858 medgavs att samma person fick an¬
tagas till skarprättare i olika län.
Genom en kunglig förordning 1877
upphörde de offentliga avrättningarna i
Sverige, och i fortsättningen kom avrätt¬
ningarna att verkställas på fängelsegår¬
den i närvaro av fängelsets föreståndare,
en fångpredikant, fängelseläkaren, kro¬
nofogden och en av Konungens Befallningshavande förordnad tjänsteman.
Den avrättades kropp begravdes i stillhet
på närmaste begravningsplats istället för
som tidigare i ovigd jord, dvs. på galgbacken eller utanför kyrkogården.
Dödsstraffet i 1865 års strafflag tilläm¬
pades 15 gånger, sista gången 1910, för
att 1921 avlägsnas ur lagstiftningen med
undatag för krigslagarna, där det fanns
kvar till 1973.

Käll- och litteraturförteckning
Otryckta källor

Norra och Södra Åsbo häraders häkte, Lands¬
arkivet i Lund (LLA).
Norra Åsbo häradsrätt (LLA).
Kronofogden i Norra och Södra Åsbo samt Bjäre
häraders fögderi (LLA).
Ängelholms kronohäkte (LLA).
HovTätten över Skåne och Blekinge (LLA).
Kristianstads läns iandskansli (LLA).
Ängelholms kronohäkte (LLA).
Fångvårdsanstalten i Kristianstad (L.LA).
Malmö Centralfängelses arkiv (LLA).
Trycktu källor
Landsarkivet i Lund. Del 1. Domstolarnas, stä¬
dernas och fångvårdsanstaltcmas arkiv i Skåne,
Halland och Blekinge (1987).
Ann Hörsell, »Arrestantema kunna väl inga oskäliga
kreatur vara . . .». Publicerad i »Båtsmän,
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ryttare & soldater». Årsbok för Sveriges släktforskarförbund (1988).
Sigfrid Wieselgren, Sveriges fängelser och fång¬
vård . . . (1895).

Kommentar till källorna
Hovrätten

Ingången till det här presenterade ären¬
det har gått via brottmålsdiariet i Hovrät¬
ten över Skåne och Blekinge. (Denna
hovrätt påbörjade sin verksamhet den I
juli 1821 och arkivet har levererats till
Landsarkivet i Lund t.o.m. c:a 1850.
Handlingarna efter denna tidpunkt finns
på myndigheten i Malmö, dit verksamhe¬
ten flyttades från Kristianstad 1917). Diariet är fört årsvis, och i början av varje
volym finns ett alfabetiskt personregister
över de häktade. Diariet har följande ko¬
lumnindelning:
Diarienummer
Datum då underrättens utslag gavs
Underrättens namn
De häktades antal
5. Dag då målet inkom, vem och vad
det angår
6. De för målets beredande vidtagna åt¬
gärderna
7. Expeditionshavanden
8. Dagen då målet huvudsakligen;
- föredrages
- avgöres
9. Dagen då expeditionen;
- framlämnats till justering
- justerats
10. Dagen då utslaget;
- meddelats den häktade
- expedierats
11. Målets nummer i besvärs eller brott1.
2.
3.
4.

målsroteln
12. Referenten
Besvärs- eller brottmålsrotelns målsnum-
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mer anger var i volymen de handlingar
som omfattar utslag i brottmål finns.
Handlingarna är inbundna årsvis, och i
början av varje volym finns, liksom i diariet, ett alfabetiskt personregister över de
häktade. Dessutom finns dels ett register
över föregående års oavslutade mål, dels
ett register över de mål som inkommit
under året.
I diariet finns även ingångar till proto¬
kollen och till kungliga brev i brottmål.
De sistnämnda innehåller utslaget av den
kungliga prövningen. När sedan skrivel¬
sen om straffets verkställande inkommit
från Konungens befallningshavande
(länsstyrelsen) noteras detta i diariet.

Landsstaten
Handläggningstiden för ärendet rörande
Per Svensson och Pål Olsson var sju må¬
nader. Av denna tid utgjorde de tre sista
månaderna tiden för verkställandet av
domen, vilket ålåg länsstyrelsen som an¬
svarig för rättsväsendet.

Ordergången rörande verkställigheten
av straffen kan följas i länsstyrelsens
landskanslis diarium. Här finns de order,
som gick ut till kronofogdarna i de olika
fögderierna. Till kronofogdarnas uppgif¬
ter hörde bl.a. att vara åklagare, ta in
uppbörden, ta tillvara kronans ekono¬
miska intressen, se till att lagar och för¬
ordningar följdes, kontroll av lösdrivare,
resande, gäst gi verier, skjutsning samt
soldat- och persedeltransport, verkställa
domar och utslag samt utmätning.
Till sitt förfogande hade kronofogden
ett antal länsmän och fjärdingsmän.
Kronofogdarna hade också ansvar för
härads- och stadshäktena, där det som re¬
gel endast satt fångar som väntade på
häktning och rättegång.
Kronofogdetjänsterna upphörde 1917.
Deras göromål i polis- och åklagarväsen¬
det samt kontrollen över länsmännen
övertogs av den då nyinrättade landsfog¬
den. Länsmannen, som bytte namn till
landsfiskal, tog hand om kronofogdens
övriga uppgifter.
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Torvtäkt och torvindustri i Svedala kommun
1775-1940-talet
Av Elisabeth Åberg
Asterngatan 35, 2330(1 Svedala

Torvtäkt och torvindustri har avsatt många spår i det sydsvenska kulturlandskapet. I sär¬
skilt hög grad gäller detta Svedala kommun, där torv länge har använts som bränsle och
under 1900-talet även omvandlats till elenergi. Illustrationerna till artikeln har lånats ut av
Svedala bibliotek.

När jag flytttade till Svedala i början av
1980-talet och vandrade runt i markerna,
fann jag på flera ställen intressanta spår
och lämningar från tidigare torvtäkt.
Genom studium av tillgänglig litteratur
och från berättelser av äldre personer har
jag fått en bild av torvbrytningens olika
epoker inom Svedala kommun.
Den äldsta källan härrör från år 1775:
»När vårbruket är klart skär man torv,
arbetar i skogen och gödslar» (Lönqvist
1924). Från en reseskildring den 3 augusti
1817 har nedtecknats följande: »Vi sågo
på ett ställe på resan huru skåningarna
tillagar sitt bränsle på dessa skoglösa slät¬
ter. En stor mängd människor voro sam¬
lade på en sådan torvmosse, de togo upp
torven, kvinnfolken hanterade den emel¬
lan händerna som stora bollar nästan,
sedan lades han jämnt ut på marken och
skars i stycken, då den torkas i solen och

---

brinner bra, ehuru lukten är obehaglig
och röken svärtar ner deras boningar.
På mänga ställen anse de sig lyck¬
liga att äga en sådan torvmosse, och flera
få köpa och hämta langt ifrän detta nöd¬
vändiga behov» (Schiller 1934).
I skolprotokollen från 1870-talet kan
läsas om inköp av torv och ved till skolor¬

na. Torven kostade 45-50 öre tunnan och
inköptes genom anbud (Larsson 1980).

Torreberga mosse
När man kör söder ut från Lund på väg
108, kommer man strax efter Staffanstorp
till ett större torvmarksområde, Torre¬
berga ängar. Området delas i två halvor
av Torrebergabäeken, som också utgör
kommungräns mellan Staffantorps och
Svedala kommuner. På jägarstenåldern
fanns här en grund sjö. Mitt på ängarna
ligger en kulle, Öbacken eller Storke ö.
På denna har man funnit en boplats från
jägarstenåldern. Namnet Storke ö härrör
från 1700-talet, då här lär ha funnits en
koloni trädhäckande storkar. (Emanuelsson et al. 1985). År 191 1 beräknades Tor¬
reberga mosse ha en utbredning av 435
ha. Hela området låg vid denna tidpunkt i
äng. och här fanns sparsamt med torvgra¬
var (Haglund 1912). Den 23 juli 1875 in¬
vigdes järnvägen Lund - Svedala - Trel¬
leborg (Andersson 1980). Tåget passera¬
de mellan Torreberga och Klågerup, en
av Skånes största och rikaste torvmossar
med bränntorv av yppersta beskaffenhet,
skriver styrelsen för Landskrona-Lund-
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Torvbrytning på Torreberga mosse (Vinninge by) 1918.

Trälleborgs järnvägsaktiebolag i sin 50
års-skrift, En äldre karta fran tiden före
järnvägen visar området som en stor
orörd mark, vilket tyder på att torvbryt¬
ningen i början var av mer begränsad om¬
fattning. Torven bestod enligt Haglund
(1912) av »grund mylla oeh vasstorf». I
den ovannämnda reseskildringen från
1817 kan den beskrivna torvupptagning¬
en mycket väl härstamma från Torre¬
berga ängar, eftersom de resande färda¬
des frän Dalby till Skabersjö gods. På
Svedala bibliotek finns en plansch med en
serie äldre fotografier, som föreställer
torvbrytning på Torreberga mosse. Den
upptagna torven blandades med vatten i
en stor trätunna. Tunnan drogs av en
häst, och innehållet ältes (blandades),
när hästen gick runt. Det väl blandade in
nehållet tömdes sedan ut på mossen och
jämnades ut. Man delade sedan upp tor¬
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ven i mindre bitar, som fick torka i stack¬
ar. Jag känner inte till när torvbrytningen
upphörde. På en flygbild tagen 1938 har
den sydligare delen av mossen en lågvuxen vegetation med en del öppna vatten¬
samlingar, gamla torvgravar. Den nordli¬
ga delen har mer harmark. Hela mossen
är tydligt inrutad i avlånga smala parcel¬
ler, vilket tyder på att mossen ägdes av
många markägare, som var och en hade
sin lilla bit för sitt husbehov. Men 1980
83 plöjdes flera av ängarna på Torreberga
mosse upp (Emanuclsson ct al. 1985).
Idag pågåT en strid om den del, som lig¬
ger i Staffanstorps kommun. Den sista
våtmarksresten är hotad till sin existens,
och naturvårdarna strider för att behålla
den. Här finns många olika fågelarter.
För de bilister, som färdas pä väg 108 en
blåsig vårdag, innan vegetationen kom¬
mit upp. är området ofta en besvärlig pas-
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Torvbrytning på Torreberga mosse (Vinninge by) 1918.

sage med en kraftig jordflykt och nedsatt
sikt som följd.

Vismarlövs mosse
Väster om Hyby ligger Vismarlövs by,
och i dess östra del finns idag ett igen¬
vuxet kärr, ca 6 ha stort. Genom mossen
går en liten bäck. Tittar man noga, kan
man se de fyrkantiga hålen efter tidigare
torvtäkt. Torvmossen var en s.k. allmän¬
ning. Ortens bönder hade var sin bit att
bryta torv på (Rasmusson 1948). År 1847
gjordes flera fynd av horn i mossen
(Holst 1911), vilket antyder att här på¬
gick torvbrytning. Man grävde ett stort
fyrkantigt hål, stort som en tremans sof¬
fa. Torven grävdes upp för hand, och
därefter gick två hästar och älte torven
(blandade torven med vatten). Efteråt
plattades torven ut av »plättaren», och

»skrivaren» rutade in torven i fyrkantiga
rutor (muntlig källa).
Några dagar varje sommar tj udrade
man korna på mossen, då det här ansågs
vara ett bra bete. En »vaktepåg» fick se
till att korna inte blev lösa och stångade
varandra, vilket kunde resultera i att de
föll ner i de djupa torvgravarna (Rasmus¬
son 1948). Torvbrytningen upphörde på
1920-talet. Därefter användes mossen till
kolonilotter, och det växte bra. På sina
ställen fanns det öppna vattensamlingar
(vattenfyllda torvgravar). I dessa fanns
ruda, gädda och ål. Man fångade fisken
genom att tömma den vattenfyllda torv¬
graven på vatten. En idag 80-årig man
minns från en dylik vattentömning under
sin barndom att de kunde samla in ett par
hinkar med rudor och gäddor samt några
ålar. Doppingar, sothöns och änder uppe¬
höll sig gärna vid vattnet. Andra delar av
mossen användes som betesmark. Man
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Roslätts kraftstation 1905.

tog även till vara på mossens växtlighet
som hö till djuren. Mossen har senare bli¬
vit dikad (muntlig källa), och idag är den
ett kärr dominerat av al och björk.

Roslätts kraftstation
I Svedala kommun har funnits två torveldade elekricitetsverk, Roslätt och Slätteröds kraftstationer.
1904 togs landets och världens första
elkraftverk med torvdrivna gasgenerato¬
rer i bruk. Detta låg i Roslätt söder om
Yddingesjön (Winberg et al. 1906). Ini¬
tiativtagare till torvkraftverket var över¬
ingenjör Nils Fredriksson vid Åbjörn
Anderssons mekaniska verkstad i Sveda¬
la, idag Svedala Arbrå. Fredriksson över¬
talade greve Thage Thott på Skabersjö
att anlägga en kraftcentral vid en av torv¬
mossarna i Roslätt. Kraftverket leverera¬
de ström till Svedala fram till 1922, då
kraftstationen anslöts till Sydsvenska
Kraft AB (Persson 1982).

22

Man beräknade att de intilliggande
mossarna på 15 ha och med ett medel¬
djup på 1,5 meter skulle innehålla 40500
ton torv och räcka till att elda torvkraftverket i 30 år. När denna torv var utbru¬
ten skulle man ta torv ca 500 m från kraft¬
stationen (Hubengick 1904). Idag har vi
ett ca 4 ha stort småvatten, kallat Gre¬
vens mosse, som ett minne från denna
torvbrytningstid. Torven kostade med
brytning och framtagning till gasgenera¬
torerna 4 kronor per ton. Den alstrade
elektriska strömmen var trefas växel¬
ström med 3000 volts spänning. Ström¬
men levererades till Svedala municipalsamhälle och till Skabersjö gård, där den
nedtransformerades till 220 volt. I Sveda¬
la fanns på den tiden förutom Åbjörn
Anderssons mekaniska verkstad även
sockerbruk, tegelbruk och en del mindre
industrier, som samtliga drevs med ström
från Roslätts torvkraftverk. Strömmen
kostade för belysning 32 öre pr kilowatt¬
timme (Hubengick 1904). Den gamla

kraftstationsbyggnaden används numera
som förråd och garage av boende i den in¬
tilliggande gården. Ovanför byggnadens
stora svarta port står »Uppbyggd af T. T.
G. H. år 1903», vilket betyder att Thage
Thott och hans hustru Gabriella Hallen¬
borg lät uppföra byggnaden år 1903.
Vid torvbrytningen fann man ben och
horn av kronhjort (Holst 1911).

Slätteröds kraftstation.
Det andra torvkraftverket låg vid Slätte¬
röds ljung, en torvmosse söder om Björkesåkrasjön intill Sturups flygplats. Mos¬
sen var för 100 år sedan en öppen ljung¬
klädd mosse, på vilken vallpojkarna val¬
lade kor. 1 början av 1900-talet anlades
här ett torveldat kraftverk. Detta var i
drift fram till 1922. Torvbrytningen på
mossen fortsatte in på 1940-talet. Ett
arbetslag om 14 personer var sysselsatt
med olika uppgifter, från att gräva upp
torven och mata in den i en fältpress till
att lägga ut torvstyckena till tork på mos¬
sen. Arbetet var tungt men bättre betalt
än lantarbetarens. Mellan de idag vegetationsfyllda torvgravarna ligger järnvägs¬
spår, en rest från den linbana, som drog
upp den torkade torven från mossen till
den högre upp belägna landsvägen i söder.
Mossens bildning och utveckling
Mossen utgör cn igenvuxen vik av Björkesåkrasjön. 1 dess lagerföljd finns i bot¬
ten ett lager gyttja, och ovanpå detta
vasstorv, följt av starrtorv. Därefter
följer ett lager skogstorv av cn mäktighet
på 1,25-1,5 m (Haglund 1912). Mossen
är 100 ha stor, dess medeldjup uppskatta¬
des i början av 1900-talet till 3,7 m och
dess största djup till 5,3 m (Svensk mosskulturförening 1913).

Vid torvbrytning har påträffats grova
upprättstående ekstockar, upp till en
meter långa, samt stubbar av fur. Vidare
har påträffats rester av förkolnade träd

(muntlig uppgift från äldre torvarbetare).
Mossen har under cn period av sin ut¬
veckling varit klädd med skog.
August Munktell berättar i sin bok
»Minnen och hågkomster från barn- och
ungdomstid» att han arbetade som vall¬
pojke på Slätteröds ljung, där han vallade
kor. Mossen var ljungklädd, och bland
ljungtuvorna fanns huggormar, snokar
och kopparormar. Vildänder låg gömda
på sina reden i ljungen i närheten av en
vattengrav. Omnämnandet av vattengra¬
ven tyder på att torvtäkt kan ha pågått på
mossen i mindre skala. På mossen växte
vidare enligt Munktell »blåa bär kallade
mjölon, som var söta men rusgivandc».
Harar, rådjur och rävar uppehöll sig van¬
ligen på mossen (Munktell 1962).
Elektricitetsverk byggs och
torvbrytning i stor skala påbörjas

1906-1908 byggdes det torveldade elekt¬
ricitetsverket på mossen. En del godsäga¬
re i trakten gick samman och bildade
Slätteröds Kraft AB och uppförde en
ståtlig byggnad, »Kraftkatedralen». Den
byggdes av rött Börringctegel i ny renäs¬
sans med nyromanska drag. Kraftstatio¬
nen hade en ångmaskin på 405 hästkraf¬
ter, som drev en generator, som utveckla¬
de 380/5000 volt växelström. Kraftverket
lades ner 1922, och byggnaden fungerade
därefter som transformatorstation till ett
stycke in på 1950-talet (Mårtensson
1978). Den pampiga byggnaden fick
sedan stå och förfalla. Jag uppsökte den
1984; den var då kraftigt förfallen, och
väggar hade rasat in. Byggnaden revs i

september 1989.
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Torvbrytningen

År 1913 arbetade 18 man och 5 pojkar på
mossen med torvbrytning. Till sin hjälp
hade de en fältpress, Svedala II. Torv¬
brytningen pågick under ca tre månader,
från maj månad och sommaren ut (Svensk
mosskulturförening 1913). Torvbrytning¬
en på mossen fortsatte fram till 1940talets början. Man bröt nu torv till torv¬
strö.

På mossen växte ljung, tranbär, kråk¬
bär, odon, tuvdun, sileshår, vitmossa
samt enstaka småvuxna tallar och björ¬
kar. Det var gott om huggorm på mossen.
En man, som arbetade med torvtäkt på
mossen under 1930-talet, har för mig be¬
rättat följande.

Arbetsdagen

!

Arbetet började halv sju pä morgonen,
och klockan halv nio var det dags för en
halv timmes frukost, då man åt smörgås
och ägg. Klockan tolv höll man cn halv
timmes middag, som bestod av rökt fläsk,
bröd och ägg. Det var ofta varmt och
svetligt, och man drack mycket. En gång
i veckan kom bryggaren med svagdricka,
som levererades i 10-25 literskaggar.
Man köpte 10 kaggar varje gång av bryg¬
garen. Klockan fem på eftermiddagen
slutade arbetet. Många av arbetarna kom
från Havberg och Stump, och efter arbets¬
dagens slut väntade arbetet hemma på
torpet.

Arbetet vid torvmaskinen

I

Torven bereddes i en torvmaskin, en fältpress av märket Anrcp 1-18 (anteckning¬
ar i Svedala-Arbrås bibliotek). Till varje
torvmaskin fordrades 14 man. 6 man
grävde upp torven. Med hjälp av en ele¬
vator hissades torven upp till markytan.
Den upptagna höghumifierade torven
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blandades med vatten i cn 2—3 m bred
ränna till en jämn konsistens. Därefter
maldes torven i maskinen. För att för¬
hindra att sten följde med torven upp och
fördärvade maskinen hade man fyra pin¬
nar, som föll ned och stoppade elevatorn,
om någon sten följt med upp. Den bered¬
da torven formades sedan till fyrkanter,
så kallade friilor, som pressades ut från
maskinen och satt ihop två och två. Vid
fältpressen stod en man och satte brädor
under den. En man, sättaren, lade torvstyckena, som kom ut från pressen, på
brädorna. Fem friilor eller torvor lades
på en bräda. Arbetet med att »sätta»
(överflytta) torvstyckena från maskinen
till tombrädorna var hårt. En annan man
hade till uppgift att hugga torven i lämpli¬
ga mindre stycken. Man använde då cn
speciell hacka, som fabriken bestod arbe¬
tarna med. Övriga handredskap, som ar¬
betarna behövde, fick dc själva hålla sig
med. Tre man var sedan sysselsatta med
att »sätta» de nya torvstyckena på en brä¬
da. En man hade till uppgift att se till att
det fanns tombrädor till hands. En pojke
hade i sin tur till uppgift att passa tom¬
brädorna. En skrivare noterade noggrant
hur många torvstycken varje man satte på
tombrädorna. På varje bräda skulle sättas
150 torvbitar.
Ibland kunde stora furustubbar komma
fram vid torvbrytningen, och det var då
ett hårt arbete att gräva upp stubbarna.
Den upptagna torven stackadcs i s.k.
käglor för att torka. Dessa var runda och
uppbyggda så, att det kom luft mellan
torvstyckena. Käglorna sattes i rad efter
varandra.

Arbetarna var klädda i blåbyxor och
skjorta. Sättare och brädbärare hade för¬
kläde, då dc hade ett smutsigt arbete.
Arbetskläder fick varje man hålla sig
med.
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Torvupptagning i Vanmåda by, Svedala, 1941.

Lönen

Den torkade torvens förvaring

De som stackade torven i käglor fick 40
öre för tusen torvstycken, och en duktig
arbetare kunde komma upp i en förtjänst
av 6 kr per dag.
En del torvstycken lades ut direkt på
mossen för att torka. Dessa skulle vändas
med jämna mellanrum, en syssla som ut¬
fördes av skolbarn. För detta arbete fick
de 12 öre för tusen vända torvstycken.
Ett barn vände flera tusen om dagen och
kunde komma upp till en dagsförtjänst på
3-4 kronor. Skrivaren och de som passa¬
de brädorna hade daglön. De fick 50 kro¬
nor i veckan för 9 timmars arbetsdag. En
jordbruksarbetare hade 45 kronor i veckan
för 10 timmars arbetsdag. De torvarbeta¬
re, som arbetade på ackord, kunde kom¬
ma upp i en förtjänst på 10 kronor per
dag.

När torven var torr, lagrades den i fem
lador, som fanns på mossen. Mellan två
rader käglor lade man ut en räls. På räl¬

sen hade man en tippvagn, som man las¬
tade torven i. En tippvagn lastade 800 kg.
Vid stora vägen, söder om mossen, bygg¬
des ytterligare en lada, i vilken man för¬
varade torv till försäljning. Dit byggdes
en linbana från mossen. Spår av linbanan
syns än i dag i terrängen, liksom man kan
finna rester av spår på mossen. De fulllastadc vagnarna drogs sedan med lin¬
banans hjälp upp till landsvägen, där
vagnarna vägdes på en våg. Torven lasta¬
des ur och förvarades i ladan.
Idag består mossen av stora fyrkantiga
vegetationsklädda torvgravar. Mellan
torvgravarna växer tätt med björk.
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Torvmaskiner
1 början på 1900-talet fanns det t vårt land
flera större eller mindre fabriker (smed¬
jor) som tillverkade torvmaskiner. En av
de större fabrikerna var Åbjörn Anders¬
sons mekaniska verkstad i Svedala. Det
var överingenjören Nils Fredriksson som
funderade ut nya och förbättrade gamla
torvmaskiner. Åtskilliga är de maskiner
som Fredriksson sökt patent på både i
Sverige och utomlands.
För att kunna testa sina maskiner arrederade företaget en mosse söder om Sve¬
dala i närheten av Titlente. I en anteck¬
ning från 26 maj 1941 (företagets biblio¬
tek) har jag funnit följande ackordlöneuppgifter:
Borttagning av grässvär
Dikesgrävning
Flyttning av maskineriet
Upptagning o. utläggning
(brädlängd = 1 .350 m/m)
Vändning
Kupering
Timlön

2.08 öre pr mkr0:37 pr kbm.
kr 0: 28 pr mtr
kr 14: 65 pr 1000 bräder
kr I: 16 pr I0O0 bräder
kr 2: 60 pr IOOO bräder
kr 1 :06 inkl. index

Bolagets kostnader för torvmossen var
1943 följande:
Utbetalda löner
Översyn av torvverk, pumpar och

i
i

ledningar
1 st Hemlighus till torvmossen
Reparation av maskinen i torvmossen
I st Tralla med brädflak
2 st torvbanelinor
50 st Trälattor till torvmossen
Tak över torven i mossen
Hemkörning av torv
Diverse förbrukningsartiklar
Presenninghyra
1 st Presenning
Främmande körslor, Nils Olsson
F.lcktrisk energi
Ersättning för torvmossen
Ersättning för markskada

Summa:
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kronor
28.735:93

2.870:25
77: 08
164:61
77: 35
494:86
60: 03

2.783:30
2.336:25
135:39
109: 26
396: 19
3.776: 10
1.983:22
6.346:85
300: (K)

50.646: 67

1942 hemtransporterade företaget under
tiden 20 mars-8 juli 175640 kg torv. 1943
liemtransporlcrades under tiden 19 maj
1943-8 mars 1944 1492060 kg torv. Idag
ligger mossen som en grund vegetationsrik vattensamling.

Torvmarkerna 1990
Vad har då hänt med de torvmarker, som
varit utsatta för torvtäkt? En del är upp¬
odlade, andra ligger som impedimentmark, oftast som kärrmark, många
mindre torvtäkter är idag små öppna vat¬
tensamlingar. Ett område, som efter
torvtäkten utvecklat en mycket intressant
flora, är Hunnerödsmosse i östra delen av
Svedala kommun. Vid torvbrytningen
har den underliggande kalkhaltiga mar¬
ken kommit i dagen, vilket resulterat i att
det här finns en mycket variabel vegeta¬
tion. I de gamla torvgravarna har utveck¬
lats gungflyn av vitmossa. I denna näringsfattiga miljö växer ljung, tranbär, sileshår
och rosling. På bankerna mellan torvgra¬
varna växer näringskrävandc arter som
kärrknipprot. slåtterblomma och gentiana. Området är mycket artrikt, och idag
pågår förhandlingar för att göra området
till naturreservat. Mossen har varit hotad
av igenväxning, men Svedala Naturvårds¬
förening har sedan ett antal år tillbaks be¬
drivit ett gediget röjningsarbete pä mos¬
sen, vilket resulterat i att den Ijuskrävande floran, som var på väg att dö ut, idag
åter ökar i antal, ett exempel pä detta är
den vackra orkideen kärrknipprot.
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Godsen och landskapet
De stora egendomarnas betydelse i land¬
skapet var temat för cn tvådagars sam¬
mankomst i Skåne i april 1990. Mötet var
det fjärde i den serie av seminarier i
agrarhistoria, som Kungl. Skogs- och
påbörjade för
Lantbruksakademien
något år sedan och som hittills hållits på
akademien i Stockholm.
I det inledande seminariet i Lund del¬
tog närmare hundra forskare av olika
slag, natur- och kulturmiljövårdare samt
innehavare av stora egendomar i såväl
Skåne som andra landskap. Exkursionen
påföljande dag lockade ett sjuttiotal del¬
tagare.
Seminariet inleddes av professor Göran
Lindahl (Konsthögskolans arkitektur¬
skola i Stockholm), som talade under
rubriken De skånska godsen - byggnader
och landskap. Huvudintresset knöts till
olika stilhistoriska epoker samt till orsa¬
ker bakom byggande av slott och eko¬
nomibyggnader, utgårdar och arbetarbo¬
städer under skilda perioder. Lindahl be¬
tonade skillnaderna mellan Skåne och öv¬
riga Sverige och underströk särskilt den
goda ekonomi, som under 1800-talet tillät
byggande av både magnifika bostadshus
och effektiva ekonomibyggnader, de se¬

nare i karkteristisk tegelarkitektur. - Inte
minst C. G. Brunius och Helgo Zettervalls roller är ju välbekanta.
Fil. dr Jens Möller (Kulturgeografiska
institutionen i Lund), utvecklade olika
synpunkter på betydelsen av arbetsorga¬
nisation och markägostruktur för bebyg¬
gelse och landskap med tyndpunkten lagd
på det dynamiska 1800-talet. Möller
kunde här bygga vidare på sin färska dok¬
torsavhandling Godsen och den agrara
revolutionen (Lund 1989), vars inslag om
de s.k. plattgårdarna nu kompletterades
med ny information.
Mot denna bakgrund av historisk ut¬
veckling gav lantmästare Nils Gyllenkrok
(Svenstorp-Björnstorp) under rubriken
»Godsen inför morgondagen» sin syn på
de stora egendomarnas situation i dag lik¬
som på svårigheter och möjligheter att
behålla enheterna så intakta, att de också
ska kunna bära den framtida ekonomiska
bördan av underhåll av såväl byggnadssom landskapsmiljöer.
Historiskt sett har olika bevekelscgrunder drivit fram dels byggandet av
slott och anordnande av närmiljön, dels
organisation av underlydande marker i
enheter med antingen arrendebönder och
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större plattgårdar eller torp och statarbebyggelse. Strävan efter makt och prakt,
avskildhet och jordbruksekonomi fram¬
står som några av dc centrala drivkrafter¬
na.
Övergång från feodalt till kapitalistiskt
system samt fortsatt modernisering av
verksamheten under tiden efter mitten av
förra århundradet har radikalt påverkat
både bebyggelse och landskap. Land¬
skapet har förändrats bl.a. genom den
stegvisa upplöj ningen av utmarker, märgling och täckdikning. Den skiftande eko¬
nomiska konjukturen inom- och utom¬
lands har också bidragit till att förändra
själva mönstret av stordomäner.
Åtskilliga stora egendomar har reduce¬
rats sedan 1800-talet. Marsvinsholm har
sålunda sedan början av 1800-talet mins¬
kats från över 4000 till omkring 400
hektar, bl. a. genom anläggandet av fri¬
stående plattgårdar, vilka sedermera friköpts. Ett annat exempel är Krageholm,
som under 1900-talet halverats genom
upprepad markförsäljning för att skapa
resurser till modernisering av den cen¬
trala gårdsenheten.
Som en symbol för förändringens vind
kan man också se rivningen av Rynge
slott. Byggt vid 1800-talets mitt i engelsk
stil sprängdes det omkring år 1975, och
de sorgliga resterna ligger nu övergivna i
en igenväxande stor parkanläggning.
Åtskilliga andra slott är i farozonen,
givetvis det nästan medeltida Bjärsjöholm men också enheter som Börringekloster och Skönabäck, där inte minst
förändrade markägoförhållanden gjort
byggnadernas framtid mycket oviss.
Vid sidan av en allmänt försämrad
ekonomi och tyngande skatter vid arvs¬
skiften har lagstiftningen om upphävan¬
det av fideikommissen för snart 30 år
sedan kommit in i bilden. Efterhand som
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de sista fideikommissaricrna går bort
upphör godsens odelbarhet. Vanliga reg¬
ler för arv, köp och försäljning ökar san¬
nolikheten för ätt även dessa stora egen¬
domar ganska snart kommer att splittras.
Jordinnehavet reduceras så långt, att det
är risk för att egendomens särskilda
kultur- och naturvärden ej längre kan för¬
svaras.
Nils Gyllenkrok betonade det stora be¬
hovet av framtidstro, exemplifierat i
historien med ombyggnaden av Trollenäs
på 1890-talet till en kostnad av tio gånger
egendomens årsomsättning, liksom av
hängivet ägararbete. Ett gods är ju i de
flesta fall inte skapat för att i första hand
vara en produktionsenhet!
Framtidsmöjligheterna ter sig olika på
kort resp. lång sikt. På kort sikt kan man
tänka sig nischproduktion, att skära bort
ej livsnödiga kostnader (=för kultur och
miljö), en realisation av tillgångar
säljning av ex. vis mark) och belåning av
fastigheter (med åtföljande höga ränte¬
kostnader). På lång sikt måste man skapa
nya inkomstkällor, något som tidigare
ofta gjordes genom rika giften. Man kan
också tänka sig att gå utanför det traditio¬
nella jordbruket och saluföra natur som
produkt. Annars är en högteknologisk
och därmed kapitalintensiv produktion
en väg som redan kan sägas karakterisera
många storegendomar. Man kan också
söka gripa över en större del av produk¬
tionskedjan än som hittills varit vanligt.
Som företrädare för de stora egendo¬
marna och som en framtida efterträdare
till en sista generations fideikommissarie
betonade Gyllenkrok slutligen den stora
betydelsen av att söka bygga upp en eko¬
nomisk reserv inför arvsskiftet med alla
dess kostnader liksom vikten av största
möjliga frihet i handlandet för dem som
har att sköta jord och skog för att i sin tur
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Plattgården Ettarp, inramad av slättens storfält, ersatte år 1818 en hel by och är numera centrum för hela
jordbruket på Björnstorps egendom. Foto: Nils Lewan. Bilden godkänd av säkerhetsavdelningen, försvars¬
staben 29/10 1984.

ge största möjlighet till bevarande av be¬
byggelse och landskap.
Den efterföljande diskussionen under¬
strök vad inledarna sagt, alltså en ständig
dynamik i utvecklingen, en betydande
dramatik och slutligen betydelsen av att
kulturmiljövård också måste ha ekonomi.
Dagen avrundades med besök på Alnarp,
vars lantbruksmuseum ytterligare illust¬
rerade teknikens betydelse i förändring¬
en.
Exkursionen följande dag hade två hu¬
vudmål, dels Björnstorps gods, dels Skå¬
nes Naturvårdsförbunds gård Hörjel.
Därmed fångades historia och framtid,
stor- och småskalighet, natur- och kultur¬
värden.
Besöket på Björnstorp gav, efter en

kort titt på plattgården Ettarp ute på den
goda, baltiska moränjorden, en effektiv
inblick i den stora ekonomiska och land¬
skapliga betydelsen av skogsbruket. Med
början för drygt hundra år sedan har
planteringen av icke lönsamma jord¬
bruksmarker skett i vågor med tydlig an¬
knytning till jordbrukets ekonomi. Den
första vågen på 1870-talet följdes av ännu
en efter första världskriget, medan vi
efter det andra kommit in i en ny och om¬
fattande planteringsperiod. Närmare
hälften av dagen skogsbestånd består av
olika sorters lövskog. Ändå underströks
svårigheterna med »multiple use», d.v.s.
effektivt skogsbruk i kombination med
skog för rekreaktionsändamål.
Turen i markerna gav exempel på hur
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olika varianter av gran utnyttjas i skogs¬

bruket. Genom att välja plantor från frön
i länder med snabbare växande träd ef¬
fektiviseras det skånska skogbruket. Det
gäller att finna varianter, som går att odla
i fuktiga marker och som tål skånska stor¬
mar och andra skadegörare. Ridåer av
björk lättar upp mellan granpartierna.
Från Romeleklint är utsikten storslagen
över skog i skiftande nyanser. Men man
ser också, hur skogen växer ut över tidi¬
gare odlingsmarker. Konkreta exempel
gavs på konflikter mellan naturvårdande
myndigheter och den högeffektiva storegendomen men också på hur de lösts ge¬
nom olika avtal. Exploatering av grus
eller matjord före plantering på marker,
som ej längre är lönsamma för odling, le¬
der också till motsättningar mellan myn¬
digheter och markägare, som vill ha en
rationell drift av egendomen.
Från dagens högeffektiva storegendom
gick färden vidare till Hörjels lilla gård,
som genom testamente tillföll Skånes
naturvårdsförbund 1967. Markerna är
unika, därför att de aldrig utsatts för det
rationella jordbrukets konstgödsel och
bekämpningsmedel. Under fil. dr Urban
Emanuelssons ledning drivs här på veten¬
skaplig grund en rad försök med olika
äldre odlingsformer. Syftet är att vi bättre
ska förstå motiv och effektivitet i dessa
odlingssystem, inte minst genom att bio¬
logerna noggrant studerar de olika nä¬
ringskedjorna och deras energi- och mineralämnesbalans. Fyra olika marktyper
demonstrerades, nämligen översilningsäng, stubbskottsäng, förskiftestidens tvåoch tresädessystem samt betesmarker av
olika slag.
Övcrsilningsängcn var 1800-talets sätt
att ta vara på vårflodens näringsinnehåll.
Genom att stämma flödet och leda vatt¬
net i smala, grävda kanaler över strand-
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ängarna, silades näringen ul över marker¬
na. De gödda ängarna gav rikligt med hö.
Idag vet vi, att den sortens våtmarker
bättre än något
kan rena vattendra¬
gen från överskott på kväve.
Stubbskottsängen är Skånes motsvari¬
ghet till de uppsvenska ängarna, dock
utan hamlade träd. I Skåne behövdes vin¬
terfoder vanligen inte så länge, att man
behövde hamla träden. Utsädet till de
små åkerlapparna har hämtats från gen¬
banken, och de gamla åkerogräsen får
också en chans.
De olika betesmarkerna på Hörjel
visar tydligt, hur gödningen gynnar vissa
starkt växande gräs och blommor, som
konkurrerar ut de mer svagväxandc. På
den på vanligt sätt konstgödslade markbi¬
ten finns i dag på varje kvadratmeter ett
fåtal olika arter av blommande växter, på
en tidigare plöjd och odlad åker, som nu
används som ogödslad betesmark, finns
ett par tiotal och på den riktigt gamla be¬
tesmarken, som aldrig varit åker, finner
man än fler, maximalt kanske ett femtio¬
tal olika arter.
På Hörjel är det markerna snarare än
byggnaderna som är museala och har an¬
tikvärde. Gårdens betydelse för att visa
äldre tiders jordbruk och landskap under¬
ströks av närvaron av en skolklass, som
för tillfället på gammalt sätt flätade slanor till en gärdsgård, en förberedelse till
skapandet av ett tväsädessystem. Hörjel
är fortfarande i ett uppbyggnadsskede
men är redan mycket flitigt besökt, både
av skolklasser och mer forskningsinriktade grupper.
- Med lantbruksakademiens skånska
vårsammankomst bör pusslet om land¬
skapets historia och framtid ha tillförts
ännu några kunskapsbrickor.

Nils och Lillemor Lewan
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