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Lunds Landsarkiv - två arkivmodeller
II. Bernt Nybergs om- och tillbyggnad
Av Mattias Kärrholm
Arkitekt, Lund

Arkiven var en av de många nya byggnadstyper sum växte fram i Europa under 1800-lalel. 1 Sve¬
rige uppfördes det första specialbyggda landsarkivet i Lund efter framför allt dansk förebild. Vis¬
serligen kan man spära likheter med svenska Riksarkivet som uppfördes några är tidigare, men
det är ändå tydligt att den starkaste släktskapen var med tre samtida danska provinsarkiv. Denna
dansk-svenska grupp av landsarkiv utvecklades under en sammanhållen tidsperiod (cirka
1 890— iy 10) och fick nästan samtliga om- och tillbyggnader under 1960- och70-lalen. Genom att
placera Lunds landsarkiv i en kontext kan man alltså spära tvä projekteringsmodeller: en för det
gamla sekclskiflesarkivet och cn förden om- och tillbyggnad vilken ritades på 1960-talet av Bernt
Nyberg. Programmen ger oss cn bakgrund och ökad förståelse för den gestalt som landsarkivet i
Lund har fått.
Denna artikel utgör andra delen. Första delen hade undertiteln »Sveriges första landsarkiv¬
byggnad,» och behandlade landsarkivbyggnadens historia fram till och med 1950-talet.

1960-talets utrymmesproblem
Först på 1960-talet blev tillbyggnadsplaner
aktuella för Landsarkivet i Lund. Arkivet
hade då varit överlastat i decennier. Stora
omorganisationer under 60-talet ledde till att
ytterligare arkivalier fördes över på lands¬
arkiven, varför i stort sett alla Sveriges lands¬
arkiv planerade utbyggnad under 1960-talet.!
1950 hade institutionen för ekonomisk histo¬
ria Öppnats i Landsarkivet i Lund och redan
under 50-talet gjorde man en del förslag till
utbyggnad av källaren, men dessa kom
aldrig till stånd. 1 960 hade man med hjälp av
extra hyllor i var och varannan vrå lyckats få
in drygt 8000 hyllmeter arkivalier i ett ma¬
gasin dimensionerat för cirka 5 000. 2 1 de¬
cember samma år fick man dispens från att
överta arkivalier från kyrkliga och civila
myndigheter och därmed åsidosattes också
landsarkivets huvuduppgift. Situationen var

ohållbar.
1961 tillsattes en utredning om lands¬
arkivens lokalproblem. Utredningen låg till
grund för Byggnadsstyrelsens byggnadspro-

gram för landsarkiven i Lund och Göteborg
och utarbetades i samråd med Statskontoret
och Riksarkivet. Byggnadsstyrelsen anlitade
Bernt Nyberg (1927-1978)3 att göra en utredningsskiss för landsarkivet i Lund. Skis¬
sen låg klar tillsammans med Byggnads¬
styrelsens program i augusti 1964.4

Efterkrigstidens arkiv
Denna gång fanns det betydligt fler nordiska
och europeiska förebilder än vid sekelskiftet.
1 Europa pågick del under liden efter andra
världskriget ett flertal stora arkivbyggen.
Under Charles Braibant, generaldirektör för
de franska statsarkiven 1948-59, hade 44 av
Frankrikes 90 departementsarkiv fått nya
byggnader eller byggts till, och den totala ka¬
paciteten nästan fördubblats.5 1 Norden hade
vi något senare också en period av om- och
tillbyggnader, från slutet av 1950-talet fram
till början av 1970-talet. Danmark började
bygga till sina landsarkiv redan i slutet på
1 950-talet, i Norge märks framför allt det nya
1
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Riksarkivet som påbörjades 1970, och i Fin¬
land projekterade man under 1960-talet för
tillbyggnaden av Riksarkivet i Helsingfors
vilken började byggas 1 969. Hur såg det ut i
Sverige?
Kfter landsarkivet i Lund hade man, för¬
utom Göteborgs landsarkiv, uppfört Öster¬
sunds landsarkiv 1929. ritat av Ivar Stål.
Dessutom hade ett landsarkiv i Härnösand
ritats av Sven Markelius och invigts 1935.
Gunnar Asplund påbörjade projekteringen av
stadsarkivet i Stockholm 1939. Då Asplund
avled året därpå övertogs arbetet av SvenIvar Lind, och 1 943 stod magasinet klart med
sju våningar insprängda i berget. Stadsarki¬
vet är intressant eftersom det är det första
nordiska exemplet på all placera stora delar
av arkivet under marken. Detta byggnadssätt
blev senare vanligt förekommande i Norden,
förmodligen på grund av andra världskrigets
förödelser, och arkiven här skiljer sig därmed
märkligt nog från de tyska och framför allt
de franska efterkrigsarkiven, vilka snarare
byggdes på höjden.6
I Sverige följdes modellen med arkiv under
jord av det nya Krigsarkivet, som invigdes
1955,7 och bekräftades slutligen av nya Riks
arkivet i Marieberg, invigt 1968. Arkitekt
Åke Ahlström hade i samarbete med riksarki¬
varie Ingvar Andersson utarbetat ett byggnadsprogram 1951 och uppförandet påbörja¬
des 1960. Här uppfördes ett magasin med
kapacitet för upp till 78000 hyllmeter med
kompaktförvaring, uppdelat i fem flyglar och
nedsprängt sex våningar i berget. Över mark
ligger en adminstrationsbyggnad på tre och
ett halvt plan i tegel och fasadkoppar.8
Två av de gamla danska syskonarkiven
fick också om- och tillbyggnader strax innan
arkivet i Lund. Här kan vi konstatera ett al¬
ternativ till det nedgrävda arkivet, nämligen
det fönsterlösa. Detta hade tagits upp från de
franska arkivbyggena där man varit mycket
noga med all skydda arkivalierna från ljus.y
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1958 låg Leopold Teschls planer för en
tillbyggnad av Viborgs landsarkiv färdiga.
Byggnaden stod klar 1964, uppförd i arme¬
rad betong, med fem våningar över jord och
två under. Fasaderna är i grå-svart tegel.
utom första våningen med läsesal och kontor
som har betongfasad med stora fönster. Res¬
ten av huset har bara fönster i ordnarrummen,
men är försett med omkring 200 stycken
ventilationshål å 30 x 30 cm. Dessa är deko¬
rerade med kolorerade keramikplattor, vilka
anknyter till stadsvapnen pä Kampmanns
byggnad. I östra änden finns ett åttakantigt
glasal trapplorn. Teschls magasin är uppdelat
i fem avdelningar med mellanväggar i betong
samt brandsäkra ståldörrar. 2/3 av rummen
har kompakthyllsystem (magasinet tar totalt
25 500 hyllmeter). Man företog också en för¬
bättring av brandsäkerheten av Kampmanns
gamla magasin, tyvärr på bekostnad av
många av de arkitektoniska kvaliteterna. Den
gamla förbindelsegången revs och det stora
magasinsrummet delades upp och kläddes i
betong.10
1 Köpenhamn gjorde Nils Koppel en första
skiss till utbyggnad 1960 och de nya arkivbyggnaderna uppfördes 1 964-67. Magasinet
förlädes parallellt med det gamla, precis som
Nyrop en gång hade planerat det. Det gamla
expeditionshuset revs dock, och i stället upp¬
fördes en låg kvadratisk byggnad med glas¬
fasader och innergård. Del nya magasinet är
byggt i betong med svagt sluttande fasader
av skifferblock. Det har fyra våningar över
jord och tvä under. Varje våning är indelad
i sex sektioner med branddörrar emellan.
Alla hyllor är kompakthyllor (magasinet tar
42 000 hyllmeter). Det en våning höga admi¬
nistrationshuset innehåller forskarsal, före¬
läsningssal, kontor etc. och förbinder de båda
magasinen. Nyrops gamla magasin har be¬
varats och endast den gamla vattendrivna
hissen har bytts ut. I övrigt har man istället
återställt senare förändringar.11

Avslutningsvis kan det också vara värt att
notera att Nordens största landsarkiv, det i
Göteborg, fick en tillbyggnad strax efter Ny¬
bergs i Lund. Precis som i början av seklet
låg man tidsmässigt strax efter Danmark och
Lund (1973 stod magasinet för 21000 hyll¬
meter klart, ritat av Lennart Kvarnströms
arkitektbyrå), och fortsatte därmed sin roll
som sladdbarn i denna dansk-svenska sys¬
konskara.

Projekteringen av Nybergs
tillbyggnad i Lund12
1964 låg Bernt Nybergs första ritningar till
landsarkivet i Lund klara. Nyberg hade skis¬
sat på en utbyggnad som utgick vinkelrätt
från det gamla magasinet, för att sedan fort¬
sätta i två ytterligare etapper och bilda en

rektangulär gård. Expediti onshus och förbindelsegång var rivna. Forskarsalen fick nu
plats på gamla magasinets andra våning och
endast en smal gångbro förband de båda ändflyglama på tredje våningen. Nyberg hade
alltså strukit nästan hela tredje våningspla¬
net, men lät jämbalkama sitta kvar. Det nya
magasinet var i tre våningar Över jord och två
under, där den nedre källarvåningen låg
under en betongmantel som ett skyddsrum.
Arkivgatans sträckning gick parallellt med
den nyprojekteradc flygeln. Den nådde inte
fram till Dalbyvägen utan fungerade i stället
som parkering till Landsarkivet. Detta var
önskvärt eftersom stadens trafiktekniker
ansåg att korsningen låg för nära korset Dal¬
byvägen Östra Vallgatan. Omläggningen
var emellertid också en eftergift åt det så kal¬
lade Genombrottet som planerades genom
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L'tredningsskisser av Beml Nyberg 13/3 1964.
(LLA, ämbetsarkivet C908, C9I0.) Ovan, fasadfiir-

slag, och till höger, bottenplan av det fullt utbyggda
Landsarkivet.

i©

n

L

3

Lund. En motorväg i öst-västlig riktning
skulle innebära att Dalbyvägen behövde
breddas och kräva mark, dels från Lands¬
arkivet, men framför allt från Spyken. Spyken som också var i behov av utvidgning
skulle alltså behöva mark österifrån. Det
gamla expeditionshuset såg i detta läge ut att
behöva rivas, och Nyberg ansåg dessutom att
det störde den nya anläggningen med sin
något irrationella placering.13
I maj 1965 gjorde Nyberg nya skisser.
Rätblocket har här fått ett trapptorn på sydfasaden (likt Teschls arkiv) och glasad fasad
mot trädgården. Då inträffade emellertid ett
avbräck i planerna. I augusti 1965 framförde
Lunds stadsbyggnadsdirektör Sven Tynelius
att det bästa vore om staden kunde förvärva
Landsarkivets tomt, och på så sätt lösa både
Spykens och den nya motorledens ulrymmesbehov. Som ersättning skulle Landsarki¬
vet få en tomt på Skarpskyttevägen pä Norra
Fäladen. Nyberg gjorde ett förslag på den
nya tomten med en enkel rektangulär bygg¬
nad i två våningar med källare. Tjänsterum¬
men var orienterade utmed väggarna på bot¬
tenvåningen, runt ett rektangulärt arkivma¬
gasin. Forskarplatser var inrymda på andra
våningen, och magasin i källaren. Byggnads¬
styrelsen var dock inte nöjd med denna nya
lokalisering av Landsarkivet. Man miste ett
centralt och lättillgängligt läge, och projek¬
teringen hade redan påbörjats. Dessutom
kunde man på Arkivgatan använda sig av den
befintliga arkivbyggnaden. En ny tomt skulle
bli dyrare och förskjuta färdigställandet med
ett år. Man krävde nya förhandlingar, och
Lunds kommun gav till slut med sig.14
På förslagshandlingarna från oktober 1 965
kan man för första gången sc nybyggnadens
artikulerade entréparti med spiraltrappan i en
cylinder och hiss i ett rätblock. Fasaderna har
blivit mer slutna med långa fönsterband. Det

bärande systemet har tydliggjorts och visar
sig också i fasaden. Ritningarna till huvud¬
4

handlingarna låg klara i maj 1 966 och skiljer
sig något från det färdiga arkivet. Fasaderna
hade nu en mer påtaglig murkänsla, men
fortfarande med smala fönsterband längs
med hela östra och västra fasaden. Magasinet
hade fortfarande två källarvåningar. Föränd¬
ringarna från de tidigare förslagen märks
bl.a. i att södra fasadens trapptorn tagits bort.
Del nya magasinets bärande pelar-balksystem hade också ersatts av hela betongväg¬
gar och bjälklag, och det gamla magasinet
hade nu cn balkongvåning över forskarsalen.
1 november 1968 påbörjades byggnadsar¬
betet och den 6 augusti 197 1 kunde man slut¬
ligen inviga det nya landsarkivet med plats
för 16 200 hyllmeter.

Lunds nya landsarkiv
material och lyrisk brutalism

-

Både det gamla expeditionshuset och Arkiv¬
gatan var hotade av den nya genomfartsleden
genom Lund. Det föll sig därför naturligt för
Nyberg att följa det gamla magasinets rikt¬
ning med nybyggnaden. Del gamla magasi¬
net var uppenbart olämpligt för modern ma¬
gasinering. De gamla hyllorna var alltför
platskrävande och konstruktionen var inte
dimensionerad för kompaktforvaring. Ny¬
berg skriver: »Det befintliga magasinhuset
framstår däremot så mycket mera möjligt att
inordna i ett nytt sammanhang - dock inte
som magasin i första hand. Det finns i för¬
rådshuset ett yttre uttryck, som rimmar illa
med innehållet - man föreställer sig inte tre
våningar magasin bakom den magnifika
tvåvåningsfasaden.»15
I det gamla magasinet lade därför Nyberg
forskarsalen bakom de monumentala fönstema på andra våningen. Tredje vånings¬
planet med de bågformade fönsterna fick ett
släpp på cirka två meter till fönsterna på var
sida. På så sätt blev det ett slags brygga (mel¬
lan de båda flyglarna) ovan forskarsalen.

i
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Landsarkivet i Lund. Foto från trädgården av mötet mel¬
lan Bernt Nybergs tillbyggnad och det gamla arkivet.
(Foto av författaren 1997.)

Denna övre, mörkare del användes till fasta
hyllor för arkivalier, medan den ljusare forskarsalen under kunde ta del av två våningars
fönster. På bottenvåningen inrättade Nyberg
tjänsterum.
Det nya magasinet är kopplat vinkelrätt till
det gamla i sydvästra hörnet, med en glas¬
passage, ett runt och ett kvadratiskt tegeltom.
Det nya magasinet är ett rätblock med platt
tak. Mitt på södra kortsidan går en vertikal
fönsterslits från taket. På de båda långsidorna
går tre horisontella fönsterslitsar från norra
hörnet längs med planens första sektion.
Hiss- och trapptornet verkar som ett nav
mellan den gamla och den nya volymen. De
är frikopplade från magasinets mur med ver¬
tikala fönsterslitsar. Glaspassagen blir kors¬
väg mellan två kraftfulla byggnadsvolymer
och en passage från det offentliga gatu- och
stadsrummet till den mer privata trädgår¬
den.16
Planprincipen i det nya magasinet är
enkel: sju sektioner, delade på mitten av en
längsgående korridor, med ett trapptorn i
änden. Detta var en struktur Nyberg använt
förr och utvecklat redan under sina tidiga år i
början av 1960-talet. Atriumplanen var också
ett viktigt tema i Nybergs arkitektur. Under
Klas Anshelm hade han varit med och arbe-
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Landsarkivet i Lund. Interiör i gamla magasinet. Fotot är
taget ned i nuvarande forskarsalen. Det gamla magasinet

har av Nyberg fått en interiör som bättre överensstäm¬
mer med fasadens monumentala fönster. (Foto av förfat¬
taren 1997.)

tat på en variant av atriumprincipen för
Lunds Universitetsbibliotek 1950-57. Ny¬
berg utvecklade ett mer renodlat användande
av atriumplanen, bl.a. med radhusen i kvarte¬
ret Canutus Hahn i Lund 1959. 17
De strukturella likheterna med de båda nya
danska arkiven i Viborg och Köpenhamn är
slående. Alla är de rätblock med platta tak
och slutna fasader på korridor-trapptemat.
Teschls tillbyggnad är precis som Nybergs
kopplad rätvinkligt till det gamla arkivets ena
höm. Koppels byggnad i Köpenhamn har
också en atriumplan, om än olik Nybergs. En
av skillnaderna mellan de danska arkiven och
det i Lund är hur mötet förmedlats mellan ny
och gammal byggnad. I Lund har de båda
förbundits som ett slags gångjärn på samtliga
våningar, medan de båda danska tillbyggna-
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dema ligger mer självständiga, endast för¬
bundna på första våningen.
Expeditionshuset fick stå kvar trots Ny¬
bergs skepsis.18 Nyberg gjorde inga ingrepp,
varken exteriört eller interiört; däremot revs
förbindelsegången. Den gamla huvudentrén
togs därmed ur bruk, varför Möllers gamla
expeditionshus plötsligt fick ett något pro¬
blematiskt läge. Man ser inte den nya huvud¬
entrén från gatan, och expeditionshuset har
fått en alltför framträdande placering för sin
funktion. Entréproblemen liknar mycket de i
Viborgs landsarkiv (också här revs förbin¬
delsegången, men expeditionshuset blev
kvar). Väl vid huvudingången fungerar
Lunds landsarkiv dock myckel bra och
åskådligt för besökaren.
Nybergs ritningar är sakliga och nyktra
och skissförslagen utförda på kvadratiska ark
50x50 cm. Nybergs skicklighet i att arbeta
låg framförallt i det tredimensionella och
kvaliteter som inte kan uttryckas med en
ritning. De enkla formerna gör förvisso att
proportioner och materialbehandling blir av
avgörande betydelse. Nybergs fasader är
också tydligt läsbara på fler nivåer än vad rit¬
ningarna ger vid handen. Byggnaden har en
fysionomi, en symbolisk innebörd och ut¬
trycket har en klar korrelation till innehållet.
Man ser i den slutna muren en tydlig bild av
arkivets bevarande funktion, det skyddande
försvarsverket. Murens behandling med de
utstrukna fogarna förstärker känslan av mas¬
sivitet samtidigt som den lämnar spår efter
tillblivelsen och en mänsklig närvaro. Ny¬
berg arbetade mycket medvetet med materia¬
lens åldrande och förändring. Många arbe¬
tare förstod inte Nybergs arbetssätt utan
tyckte att det var synd att den fina stenen i så
hög grad skulle täckas av det mörka mur¬
bruket. Nybergs mening var att muren skulle
förändras med tiden och så att säga växa
fram. Bruk skulle vittra vid frostspräng¬
ningar. Fasaderna skulle därför inte vara
6

klara förrän efter tio år eller mer. Anled¬
ningen var förstås att få fram en mer levande
yta än en strikt staplad tegelmur, och resul¬
tatet blev också ett slags kalligrafi i sten.
Rörelsen blev en dimension i muren. Efter¬
som huset egentligen är ett betonghus teg¬
let är endast fasadmaterial - kunde han tillåta
sig att göra avkall på teglets bärande uttryck
till förmån för en mer enhetlig och strukture¬
rad yta. Nyberg gick alltså ifrån de tidigare
fasaderna i förslags- respektive huvudhand¬
lingarna, där skalmurarna tydliggjorts, och

gav i stället muren en organisk kraft som
kontrasterar mot de plana och precisa
fönsterslitsama.19 En viktig accent utgör
också de tre luftaggregaten i cortenstål fram¬
för västra fasaden. Förutom de utstrukna
fogarna var det tänkt att muren skulle få yt¬
terligare ett tecken på åldrande. Murkrönet
hade nämligen då arkivet stod klart en kant
av cortenstål, och rostvattnet efter regn läm¬
nade alltså med tiden allt kraftigare inlargningar av murverket.
Arkitektens förebilder
Uppslaget till de utstrukna fogarna fick Ny¬
berg från Sigurd Leweren?., som förmodligen
var Nybergs viktigaste förebild och läromäs¬
tare. De lärde känna varandra under byggan¬
det av Sankt Petri kyrka i Klippan (uppförd
1962-66), d.v.s. under den tid arbetet med
landsarkivet pågick. Nyberg hade åkt upp för
att följa bygget och vann efter ett lag den 42
år äldre arkitektens vänskap. Nyberg såg en
besläktad själ i Lewerenz, och de båda kom
senare även att samarbeta och hjälpa var¬
andra fram till Lewerenz död 1975.20 Det är
tydligt att Nyberg lärde av den stränga över¬
vakning som Lewerentz utövade på bygg¬
platsen. Han kom själv att praktisera samma
metod vid mumingsarbetet av landsarkivet
och kontrollerade noggrant att ingen tegel¬
sten höggs. Lewerenz var dock inte ensam
förebild för Nybergs tegelbyggande. Nyberg

började som anställd hos Klas Anshelm och
var bl.a. med vid projekteringen av Lunds
Konsthall. Man kan tänka sig att han hos
Anshelm fick en god förståelse tor tegel som
material. Det var sannolikt också här som
Nyberg fick inspiration till den anspråkslösa
och moraliskt tydliga arkitektur han senare
kom att företräda.
Om vi går utomlands var det utan tvekan
Le Corbusier som var den största förebilden.

Det var de rena geometriska formerna som
var de primära. De var viktiga element i
struktureringen av dc olika funktionerna. Det
var snarare de enkla formernas inneboende
kraft än relationen form-funktion - eller
någon arbetsmetod i stil med »form follows
function» - som gav det arkitektoniska ut¬
trycket och kvalitén. Den kraftfulla tegelmu¬
ren var t.cx. inte bärande utan en fasad på en
betongkonstruktion. Det var föreställningen
av det bärande som var viktig att förmedla,
de rena geometriska formernas skulpturala
kraft. I detta geometri- och materialtänkande
hade Nyberg mycket gemensamt med den
sene Le Corbusier. Volymen har också en del
att göra med de samtida danska tillbyggna¬
derna till landsarkiven i Viborg och Köpen¬
hamn. Tydligast är kanske kopplingen till
Teschls arkiv i Viborg med sin massiva, om
än inte lika skulpturala, slutna tegelmur.
Också i Koppels tillbyggnad i Köpenhamn
finns de slutna och monumentala murarna,
här givna av skifferns struktur och de svagt
sluttande fasaderna.
Vilken stil kan man då hänföra lands¬
arkivet till? Förmodligen den med det något
missvisande namnet brutalism. Gunilla
Millisdotter delar i sin lic.-avhandling om
Bengt Edman in brutalismcn på följande sätt:
New Brutalism (tonvikt på etik och socio¬
logi), Neo-Brutalism (tonvikt på estetik och
uttryck) samt lyrisk brutalism. Den sista
termen myntades av Nils Ole Lund och före¬
träder en nordisk tegelarkitektur med associ¬

ationer till medeltiden och dess hantverk: en
asketisk och ärlig arkitektur, ofta med kraft¬
fulla murar, och med en särskild tonvikt på
ljusföringen.21 Nybergs verk och inte minst
landsarkivet förefaller, i likhet med många
av Edmans och Lewerenz byggnader, bäst
kunna hänföras till denna sista kategori.
Detta bekräftas inte minst av landsarkivets
vackra interiör, målad i starka färger och rik
på arbetade detaljer.22

Samverkan mellan gammalt och nytt
Nybergs magasin samverkar väl med Möl¬
lers arkiv. Det platta taket och del tillbaka¬
dragna läget gör att det nya rätblockel såväl
storleksmässigt som i placering väl under¬
ordnar sig det gamla arkivet. Det gamla ma¬
gasinets hörn är fria och dess volym fortfa¬
rande tydlig. Uttrycket i det nya magasinet är
lågmält, de utstrukna fogarna ger liv åt mu¬
rarna och står sig utmärkt bredvid Möllers
gamla fasader med sina listverk och ankar¬
järn. En annan anpassning till den gamla
byggnaden är färgen. Teglet i den nya flygeln
är rödbrunsvart hårdbränt Helsingborgstegcl,
som har en mer mättad och mörkare nyans än
Möllers röda fasader. Stenarna är dock sor¬
terade så att de nästan omärkligt blir mer
rödaktiga ju närmare man kommer det gamla
arkivet. På detta sätt uppnås en högst raffine¬
rad toning som främjar de båda byggnader¬
nas möte. Nybergs flygel har anpassat sig till
det gamla utan formlån, utan att kompro¬
missa med funktion, originalitet, tidens krav
eller den geometriska formens kraft. En viss
känsla av ålderdomlighet ligger också i den
enkla muren och den avläsbara, primitiva
beskaffenhet som den får med de utstrukna
fogarna - ett slags medeltida karaktär som
förefaller ovanligt väl lämpad för just ett
landsarkiv och dc historiska associalioner
som ett sådant väcker.
Interiört är förändringarna av det gamla
magasinet radikalare. Här har Nyberg gjort
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en omdaning med betoning på funktionen,
något som han hade gemensamt med Tcschls
arbete i Viborg, en restaureringssyn som väl
får sägas ha legat i tiden. Om ombyggnaden i
Viborg tog föga hänsyn till kvaliteterna i det
gamla arkivet, var Nybergs ingrepp dock
känsligare. Visserligen byttes den ursprung¬
liga funktionen av magasin i stort sett helt ut.
Å andra sidan har Nyberg lyckats bevara
och förstärka det gamla arkivmagasinets
rumsliga och arkitektoniska kvaliteter.

Funktionella aspekter
Nyberg arbetade mycket medvetet med de
funktionella kraven. Flera alternativ var
givna av funktionen, t.ex. olika hyllsystem,
fasadernas karaktär (från ganska öppna till
helt slutna) liksom den inre ombyggnaden av
det gamla arkivet. 1961 kom en ny arkiv¬
stadga (SFS 1961:590), där man ser att
grundförutsättningarna var ungefär desamma
som 1900: arkivalier skall skyddas från
brand, fukt och obehöriga. I Byggnadsstyrel¬
sens program för om- och tillbyggnad av
Lunds Landsarkiv gives främst ekonomiska
ramar och de utrymmesbehov som skall
täckas. 1 fråga om teknisk standard hänvisar
man till Byggnadsstyrelsens bestämmelser
för arkivlokaler. Råd och anvisningar för
anordnande av arkivlokaler. Här ser man att
arkivets förutsättningar inte hade hunnit änd¬
ras så mycket. Nya medier hade visserligen
kommit, men de hade inte slagit igenom.
Detta betydde dock inte att man löste frå¬
gorna på samma sätt.
Byggnadsstyrelsens råd rekommenderade
arkivlokaler helt utan fönster och att befint¬

liga fönster av säkerhetsskäl inte borde vara
öppningsbara. Detta gäller för Nybergs ma¬
gasin som dessutom utgör en egen och icke
publik byggnad, relativt frikopplad från det
gamla arkivet med kontor och forskarsal.
Mer brandfarliga inrättningar, som t.ex. data8

rum och lunchrum, finns i den fristående
gamla expeditionsbyggnaden.23 Nyberg har
också följt kraven på flamsäker interiör, hyl¬
lor av stål, brandsäkra dörrar och icke bränn¬
bara bärande konstruktioner. Det bärande
stålet, som ju ifrågasattes redan vid sekel¬
skiftet, hade ersatts av betong. Landsarkivet i
Lund uppfyller däremot inte kravet på brand¬
säkra enheter på högst 200 kvadratmeter.
Nyberg lade till mellanväggar på huvudritningama 1966, men dessa fick aldrig några
avskiljande branddörrar mellan sig. 1 Lands¬
arkivets byggnadsprogram hade man också
ansett att något brandlarm inte var nöd¬
vändigt.24
En aspekt som på sätt och vis sammanfal¬
ler något med brandfrågan är den om säker¬
het vid krig. Bombsäkra arkiv var en av de
nya frågor som väckts sedan det gamla arki¬
vet byggts. Det allra bästa vid krig var förstås
ett nedgrävt magasin, och Nybergs arkiv
hade på sina tidigare skisser en extra källar¬
våning med skyddande betongmantel, samt
arkivalieränna. Detta rationaliserades emel¬
lertid bort, förmodligen på grund av kost¬
nadsskäl. Möjligen inverkade landsarkivets
läge oeh storlek på den relativt låga krigs¬
beredskapen.
Fönsterlösheten var ingenting Bernt Ny¬
berg tog för givet till en början. Som nämnts
började han med en nästan helt uppglasad
östfasad. Då Nyberg lämnade den fullt ut¬
byggda atriumlösningen och bötjade koncen¬
trera sig på etapp ett föreföll emellertid en
enhetligare volym mer tilltalande. Förebilder
fanns som nämnts i danska och franska arkiv.
Man hade i Sverige också erfarit nackdelarna
av allt för många fönster. I Härnösands
landsarkiv hade man blivit tvungen att sätta
in gulfilter i magasinets stora trådglasfönster
för att hindra det skadligaste ljuset.25 Att
frågan om glasfasader till arkiv dock fort¬
farande är aktuell märker vi t.ex. i dagens
danska debatt kring tävlingsförslagen om

nyti Riks- och Landsarkiv i Örestaden, Kö¬

penhamn.26
Kompaklförvaringen var en av de vikti¬
gare utgångspunkterna i byggnadsprogrammel och förmodligen en av de främsta anled¬
ningarna till att det gamla magasinet miste
sin funktion som magasin. För Nyberg stod
också de slutna fasaderna delvis som symbol
för kompaklförvaringen,27 och denna kom att
användas på alla våningar utom den tredje
(våningen i plan med forskarsalen med de
flitigast använda arkivalierna) och på bryg¬
gan över forskarsalen. I dag är dock allt
kompaktforvaring. Kompaktsyslcmet hade i
Sverige först kommit till användning i nya
Krigsarkivet och hade blivit det normala i
Norden, men var ingen självklarhet pä andra
håll. I Frankrike ansåg man bl .a. att det kunde
vara skadligt, eftersom det inte lät luften cir¬
kulera tillräckligt mellan arkivalierna.2»
Kompaktförvaring till trots var platsbris¬
ten ett av de problem som mycket snart
gjorde sig gällande. Landsarkivets största
problem var emellertid fukten. Ventilations¬
systemet var underdimensionerat och gav
stora svårigheter redan från starten. Förmod¬
ligen var det projekterat som större, men
minskades som en besparingsåtgärd. Då man
först tjugo år senare vidtog ordentliga åtgär¬
der hade en stor mängd arkivalier skadats

svårt.

Två arkivmodeller - sammanfattning
Det är tydligt då det gäller Möller/Holmgrens
arkiv att man i hög grad utgick från en inter¬
nationell/dansk modell, snarare än att lösa
uppgiften på ett helt originellt och lokalt sätt
där varje funktionellt och stilmässigt pro¬
blem behandlades på nytt. Möller justerade
visserligen de givna ramarna efter lokala för¬
utsättningar. Han anpassade byggnadernas
placering efter tomtens läge och form. Till
stor del följde man emellertid ett bestämt och

färdigt spår. Detta var givet av goda exempel
vilka dikterade l.ex funktionella hänsyns¬
taganden till byggnadernas gruppering och
situation, men också till deras konstruktion,
tekniska lösningar samt rumsordning. Lands¬
arkivet i Lund följer mycket väl de tre danska
provinsarkiven i funktionella lösningar såväl
som stil.29 Denna grupp utvecklades mot
bakgrund av cn rad europeiska arkiv och bib¬
liotek. inte minst ett flertal tyska arkiv, och
bildar trots sitt ringa antal en egen grupp
skild t.cx. från de nordiska riksarkiven.
Formmässigt förenas visserligen Lunds
Landsarkiv och Riksarkivet i den eklektiska
andan och den monumentala karaktären, men
där slutar många av likheterna. Det täta, näs¬
tan kubiska Riksarkivet var av cn annan dignititet med både möjlighet till, och krav på,
cn mer urban och ståndsmässig byggnad.
I stort sett utgör alltså de fyra arkiven en
relativt homogen grupp, ett slags nordisk
landsarkivsmodell (där arkivcl i Viborg var
det mest lyckade). Lunds landsarkiv uppvisar
visserligen en rad egna kvaliteter, men de
danska arkivens betydelse som förebilder
kan knappast överskattas. Göteborgs lands¬
arkiv sällar också sig till denna dansk¬
svenska grupp 1911, och bekräftar den nor¬
diska modellen för landsarkiv.»6
Under 1960-talet fick flera av arkiven i
denna modell tillbyggnader, vilka utmärker
sig gentemot övriga efterkrigsarkiv. Arkiven
i Lund, Viborg och Köpenhamn är fönsterlösa stenbyggnader, huvudsakligen ovan jord
och med liknande planstruktur. De ansluter
vinkelrätt till de gamla magasinen, med
entréer i förbindelsedelen, samtidigt som
expeditionshusen gravt negligerats och de
gamla förbindelsegångarna rivits. Arkiven
byggde också på likartade funktionella prin¬
ciper: betongstomme, med kompaktförvar¬
ing och uppdelade magasin vilka huvudsak¬
ligen låg ovan jord. Det rörde sig alltså inte
om arkivtorn som i de franska fallen, inte hel9

ler om underjordiska arkiv, vilka blev när¬
mast allenarådande bland de större nordiska
efterkrigs arkiven, utan om en egen något
ålderdomligare ordning som var lämpligare
för dessa mindre arkiv.
Man kan alltså konstatera att det fanns en
likartad arkivmodcil för om- och tillbyggna¬
derna av de gamla landsarkiven. I denna
grupp utmärker sig dock Nybergs arkiv. Med
god och medveten materialverkan i kontrast
mot fina och arbetade detaljer blev Nybergs
arkiv kanske den arkitektoniskt mest lyckade
av 1960- och 70-talens nordiska arkivtill¬
byggnader.
Principiellt sett är de två olika arkivmodel¬
lerna för Lunds landsarkiv förvånansvärt
lika. De grundläggande funktionella kraven
är likartade och man har i båda fallen sällat
sig till en modell som har sitt ursprung i en
liten grupp danska landsarkiv. Man har alltså
tydligt arbetat med förebilder inom samma
byggnadstyp. De gestaltningsincitament som
fanns till arkiven verkar i ovanligt hög grad
varit givna av funktionen. Arkiv är ofta
mindre publika än t.ex. bibliotek, därför är
möjligheterna att skydda arkivaliema på be¬
kostnad av trivsel och offentlighet mycket
större. Nybergs förhållningssätt speglas i det
omdöme han ger i citatet ovan. Han för ett
funktionalistiskt resonemang: formen skall
spegla innehållet. Vi har sett att Nybergs ar¬
betsmetod i hög grad även prioriterar uttryck
och stil, men formen stämde trots allt väl
överens med de funktionella kraven och
deras symbolik. Hos de gamla byggnaderna
är förhållandena annorlunda. Även om byggnadsgrupperingen förefaller rationell och
funktionellt anpassad är de två byggnaderna
som objekt i stort ett exempel på 1800-talets
skaltänkande. Den representativa fasaden
med sina stora fönster säger ingenting om att
interiören endast hyser låga magasinsvåningar. Funktionen landsarkiv krävde vid
denna tid i högre grad ett ständsmässigt ut¬
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tryck och en viss stil. 1 detaljer och uppdel¬
ningen av själva byggnaderna märks dock de
mer funktionella incitamenten.
Kanske är det i funktionen av arkiv vi kan
förstå Lunds landsarkivs rätta värde. På ett
naturligt sätt kom det att ingå i en dansk¬
svensk arkivtradition med ganska få repre¬
sentanter. Nybergs starka nybyggnad utmär¬
ker sig särskilt i denna skara och Lands¬
arkivet måste som helhet betraktas som ett
arkitektoniskt mycket lyckat och skyddsvärt
byggnadskomplcx.
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Vad betydde Brömsebrofreden för den halländska
bondebefolkningen?
Av Arne Remgård, fil. dr
Falkenberg

Om försvenskningen av Skåne oeh tie problem som är förknippade med den har det skrivits
mycket. Martin Wcibull, Knud Fabricius, Jerker Rosén och Alf Åberg är några av de stora portal¬
figurerna. Men ser man på Skånelandskapen som helhet blir bilden en annan. Enkelt uttryckt kan
man säga att ju längre man kommer från universitetsstaden Lund, desto mindre blir kunskapen.
Om försvenskningen av Halland vet man ytterst lite. Antaganden att utvecklingen här skedde
parallellt med utvecklingen i huvudprovinscn Skåne visar sig helt ogrundade. Övergången har
skett långt smärtfriare i Halland, där initialproblemcn redan var lösta när Skåne och Blekinge
genom freden i Roskilde också kom under svenskt styre. Genom att efter freden i Brömsebro
befria bönderna - huvudparten av provinsens befolkning - från de oerhört betungande dagsverks¬
skyldigheter de haft gentemot den danska krunan, låta dem friköpa sig från den impopulära
krigstjänstskyldigheten och avskaffa en mängd extraordinarie skatter bröt de svenska myndig¬
heterna snabbt motståndet mot den nya regimen.

Inledning
När Sverige genom freden i Brömsebro 1645
kom i besittning av Halland var det inte
någon av Danmarks rikare provinser som
bylte ägare. Kaspar Otto Sperling, som ut¬
setts till landshövding över det nyförvärvade
landskapet, gav i ett brev till Kammarkolle¬
gium strax efter fredens avslutande en dyster
bild av den halländska allmogens situation.
Trots att provinsen låg utanför den egentliga
krigszonen hade bönderna enligt brevet
drabbats så hårt av kontributioner, dvs, på¬
tvingade leveranser av naturaprodukter till
hären, att de var i det närmaste utblottade.1
När ytterligare någon tid gått förstod han att
det inte bara var det nyss avslutade kriget
som gjort bönderna utfattiga. Det fanns
också mer permanenta orsaker. Bland annat
påtalade han den mycket betungande skjutsningsplikten.2
Då Sperling ännu ett år senare fortsätter att
klaga över det dystra ekonomiska lägel och
säger au många bönder tvingats lämna sina
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gårdar och långt tier inte förmått betala sin
skatt, anar man att del senaste kriget långt
ifrån varit avgörande för de usla förhållan¬
dena, Denna aning förstärks av att Knud
Fabricius i sitt banbrytande verk om Skånes
övergång till Sverige säger att stämningen i
Halland i det stora hela var »slapp och
ointresserad» och att det under den sista
danska tiden var vanligt att regeringen, när
den påbjöd landsskatt över hela Danmark,
nedsatte den till hälften för de halländska
böndernas vidkommande.3
Två frågor blir nu av intresse: Varför var
bondebefolkningens situation så svår i Hal¬
land? Förändrades situationen genom det
svenska maktövertagandet?

Forskningsläget
Litteraturen om Skånelandskapens försvenskningsprocess är omfattande. Det är emeller¬
tid Skåne som dominerar helt. Halland och
Blekinge är synnerligen styvmoderligt be¬
handlade. Typiskt är att Alf Åberg avfärdar

Halland pä några få rader i Kampen om
Skåne under försvenskningstiden. Efter att ha
nämnt något om Hallands gamla förbindelser
med Småland och Västergötland fortsätter
han:
»Sedan Brömsebrofreden 1645 hade Halland
varit t svensk hand men något större intryck
tycks denna nationalitetsförändring inte ha
gjort i provinsen, inte heller Roskildefreden
innebar av allt att döma något avbrott, utan sna¬
rare utbyggnad av de gamla handelsförbindel¬
serna. En varsam försven.skningspolitik som
tog hänsyn till Hallands särprägel och ekono¬
miska intressen, borde därför ha stora möjlig¬
heter att genomföras utan något svårare mot¬
stånd från folk i gemen».

Därmed är Åbergs intresse för Halland slut.4
Hugo Larsson beskrev 1891 i Halland vid
midten av 17:e århundradet provinsens situ¬
ation vid det svenska maktövertagandet, och
femton år senare gav Knud Fabricius sin syn
på försvenskningen i första delen av Skaanes
Overgang fra Danmark til Sverige, men
någon djupare analys av vad freden i Brömsebro betydde för befolkningens flertal, dvs.
bönderna och deras familjer, har de inte pre¬
senterat. Inte heller har Jerker Rosén fäst
något större avseende därvid i sitt kapitel om
Hallands försvenskning i andra delen av Hal¬
lands Historia (1959). Albert Sandklefs
undersökningar av de halländska böndernas
situation har dels skett ur folklivsperspektiv,
dels tagit fasta på den jordbrukstekniska
utvecklingen. Men någon diskussion om
Brömsebrofredens konsekvenser har han inte
tagit upp.5

Situationen för Hallands bönder
under den sista danska tiden
Krigen

En viktig orsak till den dystra situationen var
Hallands utsatta läge. Som gammalt gräns¬
land kom det att utsättas för krig och för¬
ödelse redan under medeltiden såväl vid

dansk-svenska konflikter som vid inicma
danska uppgörelser. Under grevefejden på
1530-talet led Halland åter svårt av svenska
härjningar, sedan de halländska städerna i
likhet med Köpenhamn och Malmö anslutit
sig till Kristian II.6
Trettio år senare var del åter dags. Det
nordiska sjuårskriget hade brutit ut och den
svenska hären brände och plundrade varhelst
den drog fram genom landskapet. De danska
krigsplanerna gick ut på att besegra Sverige
genom angrepp mot Västergötland och Små¬
land, varigenom Halland redan från början
drogs in i striderna. Äldre historiker, som
ofta riktade fokus mot de strategiska och
taktiska perspektiven under de långa krigsepokerna, har betonat hur viktigt del med
tanke på tidens besvärliga försörjningsläge
var att förhärja gränsprovinserna och utarma
fiendens basområden.7 Att både Erik XIV
och den danska krigsledningen var väl med¬
vetna om betydelsen av sådana härjningar
framgår av flera brev och befallningar. Bland
annat skriver Erik XIV i ett brev den 30 de¬
cember 1563 att man »bör göra våre fiender
de danske avbräck, besynnerligen med infall
utöver gränsen, med strövande och brän¬
nande på det de desto mindre tillfälle hava
skulle, att tillfoga oss och våre undersåtar
som i Småland och Västergötland bo, ska¬
de.»8 Som en jämförelse kan nämnas att Eva
Österberg i sin doktorsavhandling visat att
skatteintäkterna i de svenska häraderna
Kind, Mark, Västbo och Sunnerbo minskade
kraftigt genom att gårdar lades öde genom
danskamas härjningar. I Kind minskade de
med 40 procent, i Mark, Västbo och Sun¬
nerbo med 55.9
Till det kom de egna truppernas våld
samma framfart. På vissa håll klagade allmo¬
gen över att den till och med led ännu mer av
de tyska legoknektarna i den danska hären än
av svenskarna.10 Förutom dessa direkta över¬
grepp fick befolkningen stå ut med utskriv-
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ningar av soldater, som i stor utsträckning
dog av sjukdomar och krigsolyckor, krigs¬
skatter, transporter av proviant och andra
krigsförnödenheter, pest och farsoter som
följde i krigets spår osv. Den danske histori¬
kern Haakon Bennike Madsen talar rent av
om »panikutskrivningar» av skatter för att
läcka soldaternas medelsbehov. I Varbergs
län utkrävdes dessutom extra livsmedelsskatter för underhållet av fästningsbesättningen.11
Inte heller de fyrtio åren mellan nordiska
sjuårskriget och Kalmarkriget blev någon
gyllene tid. Exporten av danska jordbruks¬
produkter, som blomstrat sedan de stora geo¬
grafiska upptäcktemas tid, gick starkt till¬
baka under 1500-talets sista årtionden, vilket
ledde till att priserna på jordbrukets och bo¬
skapsskötselns produkter sjönk.12 Därtill
drabbades bönderna både av upprepad
missväxt och svåra farsoter. 1 mars 1594
förordnades det över hela Danmark om tre
bedjedagar, eftersom »Gud under några år
hemsökt kungens riken och länder med dyr¬
tid och på flera ställen pestilens och andra
häftiga sjukdomar». 1604 och 1610 efter¬
skänktes avgifterna från många gårdar som
blivit öde och obesatta efter »den sista grasserande pesten».13 Till detta kom de stora
fästningsbyggena i Varberg och Halmstad,
där bönderna inte minst tvingades utföra
tunga transporter, som slet hårt på deras vag¬
nar och hästar.14
Mord, brand och plundring utmärkte också
Kalmarkriget. En uppgift säger att Varbergs
stad brändes och 18 socknar härjades.15
Däremot tycks inte några allvarligare an¬
grepp ha förekommit mot Halland 1644, då
det svenska anfallet istället sattes in mot
Skåne. Inte desto mindre led provinsen under
detta krig inte bara av de egna truppernas
kontributioner - som Sperling uppgav - ulan
också av en rad extraskatter. Särskilt svårt
drabbades Varbergs län, där bönderna tving¬
14

ades leverera stora mängder kom, bröd,
smör, ost, kött och gryn till fästningen.16
Förtryck från de adliga godsägarna

Samtidigt utsattes arrendeböndema för en
hård behandling av framförallt de adliga
godsägarna. Åren från reformationens in¬
förande 1536 till revolutionen 1660 utgör
det danska adelsväldets blomstringsperiod.
Redan genom reformationen kom en stor del
av kyrkans jord i adelns händer och sedan
utökades jordinnehavet successivt genom
olika typer av förvärv. För böndernas del
ledde det till att allt fler kom att drabbas av
hoveriet med allt vad det innebar av ekono¬
misk utsugning och socialt förtryck. Varje
brukare av en arrendegård måste först betala
en tillträdesavgifl och därefter årliga arren¬
deavgifter, som för Hallands del huvudsak¬
ligen erlades i form av smör, hö, boskap och
ull,17 transporter som kunde ta flera dagar i
anspråk, mans- och kvinnodagsverken osv.
Allt på egen kost.
Under senare delen av 1500-talet hade om¬
fattande gårdsbyten skett i Danmark mellan
adeln och kronan och adeln inbördes för att
samla de egna gårdarna. Detta hade lett till en
omfattande godsarrondering, dvs. många
gårdar hade lagts samman till stora enheter.
Även självägande bönder hade drabbats
genom att de inringats och i praktiken
tvingats sälja sina gårdar till godsägaren.18
Dessa stora huvudgårdar krävde givetvis
mycken arbetskraft, vilket drabbade de hoveridrabbade bönderna. Mest arbetstyngda
blev de s.k. veckodagsböndema, som bodde i
storgodsets närmaste omgivning och kunde
tvingas till dagsverken flera dagar j veckan.
En viss lättnad var dock att adeln lyckades
utverka skattefrihet för dem.19
Hur stor del av jorden som på så sätt kom¬
mit i adelns händer går inte att fastställa på
grund av det bristfälliga källmaterialet. När
det gäller hela Danmark menar Friedlev
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Titelbladet till Arent Berntsen Bergens Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed visar bl.a. de viktiga närings¬
grenarna åkerbruk, boskapsskötsel och fiske saml Varbergs fästning.
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Skrubbeltrang i sin avhandling om det
danska landbosamfundet 1500-1800 att det
enda man med säkerhet kan konstatera är att
det omkring 1 650 fanns avgjort fler arrende¬
bönder också i härader där de självägande
bönderna dominerat 1 50 år tidigare. En av de
första åtgärderna från svensk sida efter fre¬
den i Brömsebro blev att upprätta en jordebok över Halland för att bringa reda i förvalt¬
ningen. I hela mantal räknat noterades där
cirka 1500 frälsehemman, cirka 1200 kronohemman och cirka 800 skattehemman, eller
bondeägda hemman. Därvid är att märka,
dels att jordeboken inte upptar de stora adels¬
godsen, dels alt antalet bönder är avsevärt
större än antalet hemman, eftersom många
gårdar endast var halva hemman eller delar
av hemman. Intressant att notera är också att
nästan 1200 av de cirka 1500 frälsehemma¬
nen fanns söder om Ätran.20
Adelsmännen hade också gårds- eller i
vissa fall den ännu längre gående »birkerätten». Båda formerna innebar att de genom av
dem själva utsedda domare kunde anklaga
och döma sina underlydande.21 Eftersom
adelsmännen hade rätt till en del av de böter
deras underlydande dömdes till, är det långt¬
ifrån främmande att utgå ifrån att de utnytt¬
jade gårds- och »birkerätten» effektivt.

Böndernas skyldigheter mot den
danska kronan
Den danska kronan ägde mer än hälften av
Danmarks jord och kronogodsen var dess
viktigaste inkomstkälla. De drevs liksom
adelsgodsen med en huvudgård - eller »ladu¬
gård», vilket var den gängse beteckningen
när det gällde kronogodsen - som det ekono¬
miska och administrativa centrat för ett antal
arrendegårdar. I Halland var de tre till an¬
talet: Halmstad, Varberg och Laholm. De
flesta av arrendegårdarna låg nära godset för
att bönderna eller deras familjer skulle kunna
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utföra hoveri, och till skillnad från adelns
veckodagsbönder var kronans inte befriade
från skatt.
De gårdar som låg långt bort fick utföra
transporter, s.k. ægter. Dessa var i många fall
ett ännu större problem för bönderna än hoveriet, eftersom det ofta var mycket långa
och tunga transporter som krävdes av dem.
Det kunde gälla allt från skjutsningen av vägfarande och uppsamlingen av arrendebönder¬
nas naturaavgifter till ved- och timmerkörning från Hallands inland och synnerligen
krävande transporter av sten och jord till för¬
svarsverken. Under de stora fästningsbyggenas tid i Varberg, Halmstad och Laholm
ökade dessa transporter till en dittills oanad
omfattning. Dessa hoveri- och transportskyl¬
diga bönder fanns på 1600-talet på omkring
300 gårdar och torde ha omfattat 700-800
bönder. Dessutom fanns ett antal mycket av¬
lägsna gårdar, framförallt i norra Halland,
där bönderna blivit befriade från transpor¬
terna mot att de istället betalade en fast pen¬
ningavgifts
Eftersom länsmännen över de län ladu¬
gårdarna med underlydande arrendegårdar
utgjorde som regel var adliga, kom även kronobönderna att behärskas av adelsmän.
Dessa var i allmänhet anställda efter två olika
principer. I de s.k. räkenskapslänen var läns¬
mannen avlönad och skulle leverera allt vad
ladugården producerade och arrendebön¬
derna betalade till kronan, i de s.k. avgiftslänen levererade länsmannen däremot en viss
fast årlig avgift i pengar och natura till kro¬
nan och behöll resten av vad han kunde driva
in från länet själv.23 Man kan nog förmoda att
en och annan länsman inom den senare kate¬
gorin ibland kunde gå rätt hårdhänt fram för
att pressa ut avgifter från bönder som hade
svårt att betala sitt arrende!
De självägande bönderna kunde inte åläg¬
gas något hoveri på adelsgodsen eller kro¬
nans ladugårdar, men de var liksom kronans

arrendebönder skyldiga att utan ersättning
utföra transporter för kronans räkning och
ställa upp till dagsverken när fästningsarbeten pågick. Dessutom var de utlämnade till
adelns godtycke genom att regeringen över¬
lät åt adelsmän atl uppbära statens skatt och
övriga inkomster, t.ex. böter. De var också
förbjudna att jaga på sina egna marker, efter¬
som all jakt var förbehållen adelsmännen.
Plikterna mot adeln och det hårda skat¬
tetrycket tvingade många fria bönder att
överlämna sina gårdar till adliga godsägare.
På sina håll kom hela byar på så sätt i
adelsmännens händer och förvandlades till
storgods, där de tidigare bönderna fick arbeta
som dagsverkare.24
Sandklef menar att situationen blev sär¬
skilt svår för bönderna i Varbergs län på
1610- och 1620-talen, då Morgens Gyl¬
denstierne var länsman i Varberg. Denne be¬
ordrade sin skrivare att använda falska mått
och vikter, då han drev in skatter och avgifter
i natura. Då han avslöjades lät Gyldenstierne
avrätta skrivaren. Samma öde drabbade en
del bönder som klagade hos kungen över
hans framfart.2'’ Lars Kagg, som av reger¬
ingen sändes till Halland efter fredsslutet
1645 för att överta Varbergs fästning av den
danske kommendanten där samt motta be¬
folkningens trohetsed till den svenska drott¬
ningen, har skildrat böndernas situation i ett
brev till Axel Oxenstierna den 12 oktober
1645. Bland annat påstår han att kronans
»fogdar och lagläsare» höll ting varje tisdag,
varvid bönderna måste ställa upp vare sig de
var skyldiga till något eller inte. Vid dessa
ting aktades varken »Guds eller samvetets
lag», mycket mindre lagboken. Ingen pardon
gavs, och eftersom fogden ägde rätt att be¬
hålla en tiondel av alla böter drabbades be¬
folkningen hårt. Kagg uppger att såväl fog¬
dar som bönder sagt honom att en fogde på
det sättet kunde komma upp i en årsinkomst
på 500-600 riksdaler.26

Sjunkande konjunkturer
För såväl de självägande bönderna som för
adelns och kronans arrendebönder blev
också den ekonomiska situationen alltmer
pressad genom de sjunkande konjunkturerna
pä 1600-talet. Framförallt blev detta märk¬
bart när oxexporten började minska drama¬
tiskt omkring 1620. 1639 lyckades adeln ge¬
nomdriva ell förbud för bönderna att sälja
oxar till köpmän, eftersom adeln ville för¬
säkra sig själv om den lilla export som ännu
var möjlig. Detta var ett drastiskt ingrepp,
eftersom stallutfordring av en oxe under
vintern kunnal öka värdet av en inköpt oxe
med 50 procent (vid denna tid 4-6 speciedalcr), ett pris som givetvis inte kunde upp¬
rätthållas när konkurrensen från städernas
köpmän försvann. Bönderna drabbades ock¬
så indirekt av att statens inkomster minskade
genom den avtagande spannmåls- och ox¬
exporten, eftersom bönderna tvingades stå
för huvudparten av det ökade skattetryck
som blev följden.27

Fäslningsbyggen, soldatutskri vningar
och extraskatter
Härjningarna under krigen, förtrycket från
adeln och de försämrade konjunkturerna kan
dock inte utgöra hela förklaringen till bön¬
dernas fattigdom. En intressant debatt i
dansk historieforskning om det danska krigs¬
väsendets reformering under årtiondena före
och efter freden i Brömsebro, som initierades
av Gunner Linds avhandling Hæren og
Magten i Danmark 1614-1662 (1994) och
sedan följdes upp i bland annat dansk Histo¬
risk Tidskrift 1995 av Karl-Erik Frandsen
och E. Ladevig Petersen, delvis med en tidi¬
gare föga beaktad källa som grund, ställer
kostnaderna för den danska militärorganisa¬
tionen i fokus och ger oss anledning att un¬
dersöka vad den innebar för bönderna.28
Genast efter sitt trontillträde 1588 inledde
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Kristian IV cn genomgripande upprustning

av gränsfästningama mot Sverige, i första
hand i Halland men också i Bohuslän och
Sydnorge. Två särskilt aktiva perioder kan
urskiljas, nämligen 1599-1604 med utlägg
på i snitt 41.600 daler om året och 1614-20
med i snitt 3 1 .000 daler.29 Huvudparten av
kostnaderna, vilka under perioden 15961622 som helhet uppgick till 662.000 daler,
faller på Varberg och Halmstad samt Bohus
och Akershus i Norge, medan satsningen
på Laholm skjuter fart först efter Kalmar¬

kriget.30
Det var emellertid inte bara byggandet av
fästningarna som kostade pengar. De måste
också förses med garnisoner. Den allt star¬
kare svenska krigsmakten väckte stor oro i
Danmark och man var angelägen att ha full
kontroll över vattenvägarna från Sverige,
framförallt Lagan och Nissan.31 1624 beräk¬
nade man garnisonskostnaderna till 17.900

speciedaler.32
Detta var kostnader som måste finansieras.
Till en del skedde detta genom lokala skatter,
som måste ha drabbat gränsprovinserna inte minst Halland - mycket hårt. För Varbergs del var den lokala andelen av kostna¬
derna 1596ÿ1622 hela 28,6 procent, dvs.
cirka 27.000 daler.33 Därtill kom alla dags¬
verken. eftersom det var bönderna som
skulle stå för arbetskraften. Redan 1588 be¬
falldes krone- och kyrkoböndema i Varbergs
län under hot om stränga straff att ställa sig
till länsmannens förfogande vid bygget i
Varberg. och 1594 gick man så långt att man
t.o.nt. krävde dagsverken av adelns tungt
drabbade bönder. Tre år senare måste också
adelns bönder bidra till fästningsbygget i
Halmstad, där varje bonde årligen skulle
köra 24 lass sten, 24 lass torv, 200 lass jord,
ett lass enris och ett parti byggnadstimmer
med egna hästar och vagnar.34
För bönderna i Halmstads län - som vid
denna tid omfattade Halmstads och Faurås
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härader35 - blev situationen kritisk 1618, då
många av dem inte kunnat fullgöra de dags¬
verken på befästningarna (hela staden
Halmstad skulle bli en fästning) som de be¬
ordrats till. De »försumliga» ålades att betala
arbetspengar som kompensation, men efter¬
som dc pengar som därigenom beräknades
inflyta inte alls skulle räcka för att få arbetet
utfört, skulle det resterande beloppet påläg¬
gas alla kronans, adelns och prästerskapets
bönder i Halmstads län att betalas »var och
en efter sin förmåga». Här gällde del alt som
i så många andra fall göra den rätta avväg¬
ningen. Man skulle pressa ut så mycket det
gick av bönderna, men man fick inte gå så
hårt fram att de måste lämna sina gårdar.
Ödegårdar gav ju ingen inkomst åt kronan.
Vare sig nu skatteindrivama var alltför
humana eller bönderna alltför fattiga så blev
resultatet alltför magert, med påföljd att
bönderna i länet den 30 november 1619
ålades att kollektivt bidra med ytterligare
1000 daler.36
Tidigare hade det varit vanligt att 20
självägande bönder tillsammans skulle betala
20 daler och 20 arrendatorer tillsammans 10
daler de år penningskatt påbjöds, men 1603,
1608, 1610, 1617 och 1618 fördubblades
den. Än värre: 1611 och 1612 (Kalmarkri¬
get!) påbjöds femdubbel skatt så att varje
självägande bonde vardera året tvingades
punga ut med 5 daler och varje arrendator
med 2 >/2. I några län i Skånelandskapen
ålades dessutom varje bonde - självägande
såväl som arrendator - att betala 3 daler till
avlöning åt »vaktmanskapet vid grän¬
sen».1603 inbringade penningskatten totalt
1 16.200 daler och 1617 143.IKK) daler - ett
gott bidrag till de totala kostnaderna på
662.000 daler.37

Soldatutskrivningar

Trots att fästningsbyggena var en tung börda
för bönderna utgjorde de bara en del av den

militära upprustningen. Före 1614 hade
Danmark bara haft härar när det varit krig,
tillfälliga arrangemang bestående av värvade
soldater samt borgar- och bondeuppbåd.
Risken för nya konflikter med Sverige efter
Kalmarkriget i kombination med det spända
förhållandet i söder och en strävan från dansk
sida att införliva Hamburg i den slesvig-holsteinska maktsfären väckte tanken på en per¬
manent här. 1614 realiserades den .3**
Den nya hären skulle huvudsakligen bestå
av utskrivna soldater och bli en fortlöpande
institution. De utskrivna soldaterna organise¬
rades i två landsdelsregementen, ett jyl¬
ländskt på 2.000 man och ett skånskt på
1.600. Dessutom utskrevs 400 man på de
danska öama. 1615 beslöt kungen att hären
skulle finansieras genom att man avsatte
4.000 gårdar till soldaternas underhåll.3?
Jämte östra Jylland var det Halland som
drabbades hårdast, vilket delvis kan förklaras
med att andelen självägande bönder var
störst där.40
För bondens del innebar det att han befria¬
des från skatt och andra avgifter mot att han
skaffade, utrustade och avlönade en soldat,
som han fick utnyttja på gården när denne
inte var i tjänst. Kunde bonden inte rekrytera
någon soldat måste han ställa upp själv. Den
förlust kronan led genom de uteblivna skat¬
terna och avgifterna från de 4.000 gårdarna
beslöt riksrådet kompensera genom en ny
tull.41 För soldaten innebar det att han i såväl
fred som krig skulle ställa upp till arbete,
övning och strid.42
De 4.000 bönder som utsågs till att hålla
soldat ställdes genast inför stora problem. De
som hade egna gårdar med låg ordinarie skatt
drabbades, liksom de små kronoböndema,
mycket hårt ekonomiskt, eftersom soldater¬
nas lön vida översteg de avgifter bönderna
befriades från. I genomsnitt tycks de gårdar
som tagits ut ha betalt 5 daler i skatt per gård,
medan bönderna genom ett kungligt beslut

1615 ålades betala en man som gjorde tjänst
som soldat 18 daler om året i lön.43 Dessutom
var det svårt att få tag på män som var villiga
att ställa upp som soldater, vilket i många fall
ledde till att bonden själv eller någon av hans
söner måste ta på sig uppgiften. Där det verk¬
ligen lyckades för bonden att få tag på någon
ställde denne ofta orimligt höga lönekrav.
Eftersom det var bönderna och inte solda¬
terna som var ansvariga inför kungen och
blev straffade om soldaterna uteblev från sin
tjänst, hade soldaterna stora möjligheter att
öva utpressning mot bönderna. Det finns
exempel på soldater som krävde tre gånger så
hög lön som avtalet föreskrev.44
Det var emellertid inte bara utskrivning¬
arna som drabbade bönderna. Varje kompani
skulle ha en kapten till chef och en löjtnant
till ställföreträdare, vilka skulle få var sin
gård att bruka. Det föll på länsmännens lott
att välja ut dessa och sedan ge de bönder som
drabbades likvärdiga gårdar på annat håll.
När det blev kronans arrendebönder som fick
ge sig av klagade dessa i många fall över att
det var de själva som ägde husen de måste
överge - ett problem som löstes på så sätt att
de självägande bönderna i länet tvingades att
gemensamt betala husen.45
När det jylländska regementet sändes
söderut till hertigdömena och gränsfästningama där 1619-20 för att sätta press på Ham¬
burg blottades svagheterna i det nya syste¬
met. Fyra procent av soldaterna deserterade
redan på vägen, och vid framkomsten väg¬
rade sedan många av de återstående att utföra
sina uppgifter. Dessutom drabbades många
av sjukdom. När då de bönder som skulle
hålla soldater ställdes inför kravet att nyrekrytera för att ersätta dem som deserterat
eller arbetsvägrade, mötte de så stora svårig¬
heter att ett stort antal bland dem hotade att
lämna sina gårdar, om de inte befriades från
uppdraget att hålla soldat 46
Vid mönstring i mars 1621 av det jyl-
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ländska regementet ställdes problemet på sin
spets. 629 av de 2.000 soldaterna saknades.
218 av dessa var sjuka och 41 1 fanns helt
enkelt inte till. Då förhandlingar med bön¬
derna genomgående mötte hårt motstånd

tvingades kungen till en ny lösning. Istället
för att 4.000 enskilda gårdar skulle ha ansva¬
ret för härens soldater, indelade man alla kro¬
nans och kyrkans gårdar tillika med bondeägda gårdar i grupper om nio, som var och
en skulle finansiera en soldat. Därmed var
det knappt en enda icke adlig gård i landet
som inte direkt eller indirekt var involverad i
det militära systemet. Soldaterna skulle skri¬
vas ut bland bönderna genom myndigheter¬
nas försorg och själva vara ansvariga inför
kronan.47
Reformen innebar en lättnad för bönderna
i så motto att de befriades från skyldigheten
att rekrytera soldater (eller själva ställa upp)
och att den ekonomiska bördan blev jämnare
fördelad. Däremot var det inte längre fråga
om att de som motprestation till soldatunder¬
hållet skulle befrias från några skatter eller
avgifter som åvilade deras gårdar.4» De nio
bönderna skulle visserligen betala mindre än
en riksdaler om året som lön åt soldaten, men
samtidigt vara skyldiga att låta honom arbeta
på deras gårdar mot dagsverkslön när han var
hemma. Då han var i kungens tjänst fick han
däremot lön av kungen redan från första
dagen.49
Samtidigt utfärdades dock detaljerade be¬
stämmelser som förbjöd soldaterna att tilltvinga sig något av bönderna de bodde hos.
De fick inte hota, förorätta, beröva eller be¬
stjäla folk. Kaptenerna fick heller inte kräva
något av bönderna vid mönstringsresorna,
något som tidigare vållat stor irritation bland
dessa.51'
Bönderna drabbades emellertid på ett
annat sätt. Eftersom det nu blev dyrare för
kungen att ha soldaterna i tjänst, användes de
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i allt mindre utsträckning till arbete på fäst¬
ningarna. Istället kommenderades bönderna
dit.-5'

och extra skatter
Även nya ekonomiska bördor lades på
bönderna. En kris i de dansk-svenska rela¬
tionerna 1624 ledde till nya rustningar. Gar¬
nisonerna i Skånelandskapens fästningar
fördubblades. Finansieringen skedde genom
extraskatter och tullar. Från och med nu sät¬
ter ett skattetryck in som bönderna överallt i
Danmark har svårt att bära. Flera nyuppfunna penningskatter dyker upp. Bland annat
infördes en årlig skatt på en halv daler per
man - inte per gård som i normala fall.52
Första gången de utskrivna soldaterna
sattes in var i det för Danmark så olyckliga
kriget med kejsaren 1625-29. Under senare
hälften av detta krig drabbades danskarna
mycket hårt, vilket ledde till att det flera
gånger beordrades nya utskrivningar som er¬
sättning för dem som stupat. Nu var det inte
bara fråga om de etablerade regementena
utan dessutom en extra utskrivning på 12.000
man 1627, och när kriget 1628 definitivt vän¬
des i en katastrof, ett uppbåd på var femte
man såväl på landsbygden som i städerna.
Det innebar att skattebördan nådde hittills
oanade höjder. 1628 var den samlade skatte¬
bördan i pengar på varje självägande gård
1 1 riksdaler och på arrendegårdar hälften.
Därtill kom en mängd naturaskatter som råg,
kom, komgryn (en halv tunna av varje
självägande bonde och hälften av arrendatorer), bröd, smör osv. Även emballaget, såsom
säckar, tunnor osv. måste bönderna stå för.55
Den fred som så småningom slöts med
kejsaren förbättrade knappast böndernas si¬
tuation. Efter den stora svenska segern vid
Breitenfeld 1631 rubbades obönhörligen
maktbalansen i Norden och Danmark fann
sig nödsakat till nya rustningar. 1 första hand
företog man nya utskrivningar för att fylla
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vakanserna, men även beväpnade bonde- och
borgaruppbåd mönstrades.54
Adelns arrendebönder hade i det längsta
klarat sig undan utskrivningarna. Traditio¬
nellt hade adeln stått för rusttjänsten, dvs.
rytteriet. Men i början av 1630-talet gick
ståndet också med på att bidra med både skatt
och kontributioner till fastningsbyggandet.
Beloppet pendlade mellan 19.000 och 48.000

riksdaler om året. Från 1638 drabbades så
adelns bönder även av utskrivningarna. Från
början gällde det bara några kompanier fot¬
folk, men redan 1641 gick adeln med på att
fördubbla antalet så att det kom att uppgå till
1.700 man. Långt värre drabbades dock de
självägande bönderna samt kronans och kyr¬
kans bönder genom att utskrivningen även
fördubblades för deras del och kom att om¬
fatta 16.000 soldater.55
Böndernas redan tunga skattebörda ökades
därigenom än mer. Att i siffror räkna ut de
kostnader som drabbade bönderna låter sig
inte göras. Vad man vet är att hären, som mer
än tredubblades under perioden 1638-42,
från 10.000 man till 35-40.000. i allt kostade
mer än 600.000 riksdaler om året. Bara en
ringa del av den summan kom från den gamla
ordinarie bcvillningen till hären. Resten
drevs in genom nya extraordinarie skatter
som steg för steg lagts på den skattebetalande
delen av folket, framförallt på bönderna.
Mängden av naturaskatter ökade på samma
sätt. När havre ingick krävdes som regel 1-3
skäppor, men 1644 måste de självägande
bönderna lämna en hel tunna. (Värst var det i
Skåne 1657, dä de måste lämna en skäppa i
veckan. Men det drabbade ju inte Halland,
som då var svenskt!) Korn som skatt dyker
upp 1628 och förekommer sedan tillsam¬
mans med råg. Normalt hälften av varje. Det
böljar med en skäppa för självägande bönder
och en halv för arrendatorer. 1639—43 (fem
utskrivningar) krävdes en halv tunna av
självägande och hälften av arrendatorer.

1 644 tvingades såväl självägande som arrendatorer lämna både en hel tunna råg och en
hel tunna korn. Det var en mycket hög skatt.
När folkets skatteförmåga sviktade drog man
åt skatteskruven ännu hårdare för att fä in

samma summa.56
I december 1643 ryckte Torstensson in
med den svenska tysklandshären i Holstein,
och därmed inleddes det krig som skulle
sluta med freden i Brömsebro och Hallands
anslutning till Sverige. Det blev ett nytt
kännbart slag för den danska hären, som vid
krigsutbrottet mönstrade omkring 40.000
man. Liksom tidigare skedde finansieringen
genom extraskatter, men nu tillkom också
kontributioner i form av leveranser av naturaprodukter till hären - framförallt till in¬
kvarterade soldater - på tilltvingad kredit.57

Situationen för Hallands bönder
efter freden i Brömsebro
Fortsatt fattigdom
Som framgår av ovanstående har flera olika
faktorer bidragit till att utarma de halländska
bönderna, framförallt härjningar under de
många krigen med Sverige, försämrade kon¬
junkturer, adelsförtryck och den nya militär¬
organisationens ständigt ökande krav. Hur
kom då böndernas situation att påverkas av
det svenska maktövertagandet?
I sitt ovan omtalade brev till kammarkolle¬
giet den 30 september 1645 är det framförallt
konsekvenserna för Halland av det avslutade
kriget som Sperling berör. Den danske befäl¬
havaren Niels Krabbe hade låtit sitt krigsfolk
ta i stort sett allt som fanns i gårdarna, och
Sperling finner det i högsta grad angeläget att
de svenska soldaterna förses med förnöden¬
heter från Sverige. Han varnar för att Halland
skulle bli helt utblottat, om knektarna fortsät¬
ter att fouragera hos bönderna nu när den nya
säden bärgats. Då skulle bönderna fram mot
21
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Framsidan av Kristian IV:s ratifikation av fredsfördraget i Brömsebro 1645.

hösten inte ha så mycket foder att de kunde
föda en häst.58 1 ett brev till Oxenstierna den
26 november fortsätter han att teckna situa¬
tionen i mörka färger. Han framhåller att det
under den kommande vintern skulle bli all¬
deles nödvändigt att skona bonden så att han
kunde köpa sig hästar och oxar, bygga upp
sina hus och gärdsgårdar samt skaffa sig ut¬
säde till nästa vår.59
Trots freden blev emellertid situationen
svår för den halländska allmogen de när¬
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maste åren. 1646 blev det svår missväxt,
framförallt i Varbergs län, på grund av en
regnig sommar och höst. Samtidigt drabba¬
des Laholms län av boskapspest. Förhållan¬
dena var inte bättre än vid krigsslutet, och
Sperling ser sig föranlåten att begära skatte¬

lindring för bönderna. När han förvarnas om
en »silver- eller penningskatt» svarar han att
man inte kan kräva ut någon sådan i Halland
1646, om man inte vill att gårdarna skall
läggas öde.60

Åren 1648-50 blev det på nytt så svär
missväxt atl Sperling måste låna ut spannmål
till bönderna ur fästningsförråden. Då dessa
blev tömda vädjade han gång efter annan om
hjälp frän kammarkollegium för att inte bön¬
derna skulle överge sina gårdar. Han ser
också allvarligt på den tilltagande bristen på
pengar. Adelns arrendebönder sänder sina
pengar till godsägarna i Danmark och de öv¬
riga bönderna har svårt att få tag på gångbart
mynt när handeln blivit förbjuden på lands¬
bygden.61
Framförallt i norra Halland var nöden stor.
I ett brev till Torstensson (som blivit general¬
guvernör sedan Halland 1648 förenats med
Västergötland, Dalsland och Värmland till
ett generalguvemement) i mars 1650 skriver
Sperling alt över hundra gårdar stod öde i
Fjäre och Viske härader. 1649 lånade bön¬
derna 1 .400 tunnor spannmål ur fästningsför¬
råden, 1650 825 tunnor. Då regeringen på
våren 1 649 befallde Sperling att av allmogen
utkräva bidrag till drottningens kröning sva¬
rade han att det var omöjligt, eftersom bön¬
derna var så fattiga att de inte kunde så sina
åkrar.62
Som framgår av Sperlings ovan redo¬
visade rapporter fortsatte den ekonomiska
situationen att vara mycket svår för de
halländska bönderna de första åren efter
krigsslutet. Återhämtningen efter kriget lät
vänta på sig framförallt på grund av fattig¬
dom och missväxt. Även om Sperling av en
eller annan anledning ibland kan ha överdri¬
vit svårigheterna är bilden som helhet en¬
tydig. Men det är också värt att notera att
Sperling på olika sätt försökte lindra nöden,
inte minst genom att mildra de ekonomiska
kraven på bönderna.6’
Nya krig

Inledningsvis konstaterades att krigen, fram¬
förallt under de sista hundra åren före Bröm¬
sebrofreden, utsatte de halländska bönderna

för stora påfrestningar. Innebar övergången
till Sverige alt det var slut på övergreppen?
1 juni 1657 red en dansk härold med blå¬
sande trumpetare framför sig över den
skånsk-halländska gränsen och överlämnade
under högtidliga former sin konungs krigs¬
förklaring till den svenske landshövdingen
Erik Stenbock i Halmstad.64 Karl X Gustav
befann sig med den svenska armén i Polen
och Fredrik III fann tillfället ypperligt att
återerövra de områden Danmark förlorat
genom Brömsebrofreden. Vi vet alla att det
var en total felbedömning och att kriget
slutade med en av de största katastroferna i
Danmarks historia. Inte desto mindre kom
framförallt södra Halland att drabbas hårt avkriget under sommaren och hösten 1657.
Redan på sommaren 1657 kommendera¬
des svenska trupper till Halland, eftersom
snapphanar med tillhåll på Hallandsås gjorde
långa räder in i Halland, och man dessutom
förstod att ett danskt anfall var att vänta från
Skåne. Att följa striderna mellan de danska
och de svenska trupperna sommaren och
hösten 1657 faller dock utom ramen för
denna framställning. Låt oss bara konstatera
att de böljade fram och åter och att det ofta
åberopade slaget vid Genevadsån inte var av
någon särskild militär betydelse. (Båda sidor
rapporterade ett drygt hundratal döda och
sårade.)65 Av större vikt att notera är att bön¬
derna under den korta tid kriget varade på
nytt utsattes för svåra lidanden genom de
mycket tunga kontributioner de avkrävdes
från såväl svenskar som danskar. När
Fredrik III i oktober lämnade hären i Halland
för att istället möta Karl X Gustav, som nu
hotade de danska öama, gav han sin befäl¬
havare Axel Urup order om att driva in så
stora kontributioner att ingenting skulle fin¬
nas kvar åt svenskarna.66 Därtill kommer att
också bönderna drabbades av snapphanamas
framfart, även om denna gerillarörelse var
riktad mot svenskarna.
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var det dags for krig igen. Även
denna gång var det danskarna som gick till
angrepp. Men den här gången kom krigel alt
föras i Skåne. Halland berördes endast i in¬
ledningsskedet genom att Kristian V sände
en avdelning norrut för att möta och lorena
sig med en norsk armé som trängt in i Väs¬
tergötland. Danskarna kom emellertid inte
längre än till Halmstad (som de började be¬
lägra), eftersom Karl XI snabbt var på plats
och tog hela den danska avdelningen (cirka
4.000 man) tillfånga i slaget vid Fyllebroden
17 augusti. Inte heller kom Halland denna
gång att oroas av snapphanar. Bönderna und¬
kom med blotta förskräckelsen och fick be¬
hålla den spannmål de bärgade på hösten.
Istället blev det nu Skåne som fick genom¬
lida några år av fruktansvärd misär, utplund¬
rat av såväl de svenska och danska trupperna
som av snapphanarna.67
Sommarkriget 1 676 var det sista krig som
svenskar och danskar utkämpade i Halland,
och kontributionema 1657 var den sista ut¬
plundring de halländska bönderna tvingades
genomlida. Såtillvida ökade fredsfördraget i
Brömsebro väsentligt de halländska bönder¬
nas möjligheter att på sikt komma ur sin eko¬
nomiska misär.
(676

:

Avlösningen av soldatutskrivningen
Enligt fredstraktaten skulle hallänningarna
få behålla dansk lag och rättsordning, dansk
kyrkoordning samt gamla privilegier och
sedvänjor. Från ekonomisk synpunkt fanns
en viktig klausul: Sverige skulle få avkräva
dem de skatter de belastades av vid fredsslu¬
tet, men några nya fick inte påläggas dem.68
bn av de första frågorna som måste lösas
var utskrivningen av soldater. Enligt fredsbestämmelsema borde denna fortsätta efter det
mönster som rått på den danska tiden, men
när frågan kom på tal i rådet i Stockholm blev
man genast tveksam. Kunde man verkligen
lita på hallänningarna i händelse av ett krig
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med Danmark? Eller var det ens rådligt att
sända dem til) tjänstgöring i provinserna på
andra sidan Östersjön? Särskilt drottningen
var mycket misstrogen. Till en början beord¬
rade man de redan utskrivna soldaterna att
arbeta på fästningarna tre månader om året,
men 1647 började man på allvar diskutera
möjligheten att låta bönderna köpa sig fria
från utskrivningen. Idén kom från Sperling,
som haft mycket besvär vid mönstringarna.
Särskilt i Fjäre härad hade utskrivningen
förorsakat »tumult» och »oväsen» hos allmo¬
gen. Sperling fick tillfälle att utveckla tanken
inför rådet redan den 21 mars, men först i
december var man redo för beslut. Då hade
Oxenstierna slagit fast att de utskrivna solda¬
terna i Halland »kunna intet brukas till beläg¬
ringar, intet till fästningar, intet i falt». Riksmarsken Jakob de la Gardie instämde och var
övertygad om att hallänningarna skulle bli
»skadeliga» om de exercerades och lärdes
upp till soldater.69
Lösensumman för varje knekt bestämdes
till 40 eller 50 riksdaler, men uppgörelsen
skulle ske genom förhandlingar med bön¬
derna och Sperling kunde pruta till 24 eller
20 riksdaler! Varje gård som brukades av en¬
dast en bonde borde lösa sig med 6 eller 8
riksdaler, den som brukades av två eller tre
med 9 eller 12 och den som brukades av fyra
eller fler med 12 eller 16 riksdaler, alltefter¬
som Sperling kunde komma överens med
bönderna.70
Sperling grep sig an med förhandlingarna
under våren 1648 och kopplade samman ut¬
skrivningarna med de tidigare danska extra¬
skatterna, som det rått stor förvirring om. Re¬
sultatet blev att bönderna i de härader som
tillhört Laholms och Halmstads län lyckades
köpa sig fria från inte bara utskrivningarna
utan också från alla extraskatter, skjutsningar, ved- och timmerkörningar till kro¬
nans ladugårdar, dagsverken på fästningarna
osv. för 20 riksdaler per helt hemman och år.

De enda utskylder kronobönderna och de
självägande bönderna - eller skattebönderna,
som blev det vedertagna namnet på de själv¬
ägande bönderna nu - hade kvar vid sidan av
kronoböndemas arrendeavgifter och skatte¬

böndernas fastighetsskatter var tiondet (som
bönderna i Danmark betalade även efter re¬
formationen) och båtmansskatten (avlösning
från underhållet till flottan som från 1635 be¬
traktats som ordinarie skatt). I Varbergs län
kom bönderna ännu billigare undan: 18 riks¬
daler per helt hemman och år - i några hära¬
der t.o.m. bara 15 riksdaler - för samma be¬
frielser.71 Även adelns bönder befriades från
extraskatterna i den mån de betalt några, men
deras förhållanden till godsherren påverka¬
des inte. För deras del bestod hoveriet med
allt vad det innebar ekonomiskt och socialt.7Uppgörelsen blev som synes synnerligen
bra för de halländska krono- och skattebön¬
derna. Även om den inte fick några omedel¬
bara synliga effekter på böndernas ekonomi
borde den på sikt kunna bidra till att förbättra
situationen. Och som ännu förmånligare
framstår den vid en jämförelse med vad som
skulle ha drabbat dem om de förblivit danska

undersåtar.
1648 övergick man i Danmark ännu mer
från värvade soldater till utskrivna genom att
man istället för en soldat på nio gårdar tog ut
en på fem. Visserligen fick bönderna möj¬
lighet att köpa sig fria från utskrivningen
genom att själva skaffa sig en knekt och ge
honom hus och jord jämte en fastställd lön
(jfr det svenska indelningsverket!), men den
reformen blev inte särskilt populär. 1652
kom så nya pålagor för de danska bönderna
genom att en helt ny form av rytteri infördes,
de s.k. sockenryttarna. Varje socken ålades
att ställa upp med en ryttare som rekryterades
genom utskrivning. Bönderna i socknen
skulle skaffa eller betala häst och utrustning
samt skaffa soldaten arbete i fredstid.73
Dessutom fann den danska regeringen på en

rad nya extraskatter. 1646 utskrevs t.ex. en
kopparskatt för att finansiera nytt artilleri
(4 skålpund koppar frän varje gård), 1647
och 1657 tiondeskatter (4 daler för varje
tunna råg eller korn i tionde). 1647, 1652,
1653 och 1657 utkrävdes också av alla stånd
- alltså även av bönderna! - en förmögen¬
hetsskatt. 1657 blev det på vaije hel gård
lagt en månadsskatt, som på helårsbasis blev
3 daler. Osv.74
Varför synes Sperling »mjuk» mot
Hallands bönder?

Var den för bönderna så förmånliga avlös¬
ningen av utskrivningen och extraskatterna
ett medvetet drag från Sperlings sida att för¬
bättra den halländska allmogens ekonomi för
att få den positiv till Sverige och på sikt un¬
derlätta en försvenskningsprocess i större
skala? Det kan vid första anblicken tyckas så,
framförallt som en särskild kommission
under Israel Lagerfelts ledning, som rådet
1648 sände till Halland för att sluta definitiva
avtal med bönderna, fann att dessa lät »fuller
hantera sig» och trodde att det nog skulle ha
gått att pressa ut mer pengar av dem. Att
kommissionen, i vilken också Sperling in¬
gick, avstod därifrån motiverade Lagerfelt
just med vikten av att »hålla landet i bättre
humör».75
Frågan är emellertid om inte saken bör ses
i ett större perspektiv. Alltsedan den svenska
erövringspolitiken inleddes på Erik XIV :s tid
hade målet varit att komma i besittning av
ekonomiskt betydelsefulla områden. Det
klassiska exemplet är stilleståndet med Polen
i Altmark 1629, där Sverige inte bara erhöll
Livland med den viktiga hamnstaden Riga
utan dessutom de preussiska städerna
Braunsberg, Elbing, Pillau och Mcmel med
deras stora tullinkomster. Bakom fredskraven i Brömsebro låg synpunkter av helt annat
slag. Att Sverige krävde och fick öama
Gotland och Ösel berodde inte på att de var
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ekonomiskt värdefulla, utan på att de under
krigen med Danmark utgjort ett ständigt hot
mot förbindelserna mellan Sverige och pro¬
vinserna på andra sidan Östersjön. På samma
sätt saknade Jämtland, Härjedalen och Hal¬
land ekonomisk betydelse, men de var av
stort strategiskt värde genom att Sverige på
så sätt flyttade fram sina positioner i väster
och var på väg att bryta den isolering som
visat sig så ödesdiger under sjuårs- och Kal¬
markrigen. Halland gav Sverige en lång
strandremsa vid Västerhavet och JämtlandHärjedalen var första steget mot Trondheim.
Den 24 december 1647 - ett par månader

innan Sperling började sina förhandlingar
med bönderna - slöts ett kontrakt mellan kro¬
nan och den av regeringen tillsatte svenske
borgmästaren i Halmstad, Hans Neuman,
samt den danske borgmästaren där och två
borgare som tillsammans bildat ett konsor¬
tium. Kontraktet, som slöts på tio år, innebar
att konsortiet skulle uppbära alla kronans in¬
komster från Halland. Till gengäld skulle det
svara för avlöningen av kronans ämbetsmän
i provinsen och underhållet av de där befint¬
liga trupperna. Eventuellt överskott skulle
komma konsortiet tillgodo.76 I Stockholm
väntade man sig alltså inte att Halland skulle
kunna bidra till att stärka den svenska stats¬
kassan - och vare sig Sperling eller Lagerfelt
hade något intresse av att gynna konsortiet.
Det är nog mot den bakgrunden uppgörelsen
med bönderna bör ses.
Förbud mot landsköp och bondeseglation
Den förmånliga utskrivnings- och skatteupp¬
görelsen till trots förblev situationen 1649
och 1650 som ovan sagts svår för allmogen
på grund av upprepad missväxt. Av intresse
blir nu att undersöka i vad mån andra fakto¬
rer påverkade böndernas ekonomi.
Om den svenska regeringen med Oxen¬
stierna i spetsen inte hade några större för¬
hoppningar om skatteintäkter från det ut26

armade Halland, såg dock Oxenstierna cn
möjlighet till ekonomisk utdelning på längre
sikt. Fängslad av tidens merkantilistiska
idéer ville han främja handeln och gynnade
därför städernas och framförallt de stora
hamnstädernas utveckling. I Halland såg
han Halmstad som en framtidsstad, även om
dess hamn vid denna tid var förfallen och
igenslammad. Vid sidan av Göteborg skulle
Halmstad bli den enda stapelstaden vid
Västerhavet. Det innebar i första hand att de
övriga hallandsstäderna måste fråntas sina
stapelrättigheter och klassas som uppstäder,
även om det tills vidare var nödvändigt att
hålla sig på god fot med Varberg och låta
denna stad till en början ha kvar sina stapel¬
rättigheter.
I andra hand drabbades bönderna. För att
städerna skulle kunna blomstra måste det
gamla förbudet mot landsköp på nytt efter¬
levas. Folket på landsbygden skulle uteslu¬
tande ägna sig åt lantbruk. Det innebar också
att hantverkarna måste flytta in till städerna.
Bönder som hade något att sälja blev tvungna
att bjuda ut sina varor på torget, innan de på
sedvanligt sätt fick fara in med dem på någon

-

köpmansgård.
Ännu värre drabbades bönderna av in¬
skränkningar i seglingsfriheten. Av tradition
drygade bönderna i framförallt norra Halland
ut sina magra inkomster från lantbruket
genom att exportera sten och trä på egna
skutor. Denna seglation förbjöds först totalt,
men sedan Sperling efter allmogens våld¬
samma protester mot förbudet vädjat till re¬
geringen om lindring, fick bönderna genom
beslut den 10 mars 1647 tillstånd att fortsätta
segla, förutsatt att de först åkte till Göteborg,
V arberg eller Halmstad och förtullade lasten.
Inte heller med detta lät sig emellertid bön¬
derna nöja utan protesterna fortsatte. I de¬
cember 1647 gick Sperling så långt att han i
ett brev till Oxenstierna påstod att orsaken
till fattigdomen i Halland - förutom i härj-
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ningama under kriget - låg i att allmogens
vanliga seglats »såsom deras goda närings¬
medel» försvårats genom det kungliga på¬
budet att de först måste angöra någon av stä¬
derna innan de seglade ut. 1650 beslöt till sist
riksdagen att seglationen åter skulle vara fri
och att inga andra avgifter än de som togs ut
före 1645 skulle få avkrävas.77
Ingen försvenskningsprocess

I övrigt tycks bönderna ha behandlats kor¬
rekt. Inte heller finns det belägg för att några
avsiktliga manipulationer i syfte att redan nu
inleda en försvenskningsprocess förekom¬
mit. Befolkningen fortsatte att dömas efter
dansk lag och processordning. Den enda
skillnaden var att den inte längre kunde över¬
klaga sina domar till det kungliga rättartinget
utan måste vända sig till den svenska mot¬
svarigheten, dvs. Göta hovrätt. Men också
denna fick instruktion att döma hallänning¬
arna efter dansk lag.
Fabricius har uppmärksammat att hallän¬
ningarna, »som var ett processlystet folk¬
slag», flitigt utnyttjade möjligheten att över¬
klaga underrätternas domslut hos hovrätten.
Assessorerna fick mycket extra arbete när de
tvingades sätta sig in i »den Jydske Lov» och
Kristian III:s recess, som de försökte följa
mycket strikt. Att hovrätten ändå i ett flertal
processer mellan adelsmän och deras arren-

debönder tog de senares parti, till och med i
fall där beskyllningarna gällde myteri, vill
Fabricius förklara med den ideologiska skill¬
naden mellan de svenska domarnas humana
tänkesätt och den halländska adelns bondeplågartradition. Men han noterar också att
sådana domslut naturligtvis bidrog till att
göra den svenska domstolen populär hos den
halländska allmogen och därmed på sitt sätt
underlättade försvenskningsprocessen.78
Den danska kyrkoordningen bestod och
gudstjänstlivet fortsatte som tidigare. För¬
samlingarna tillsatte som vanligt sina präster
- enbart med den inskränkningen att inga nya
danska präster fick tillsättas utan antingen
svenska eller halländska som studerat i Sve¬
rige eller präster som före tillsättningen lät
sig examineras i Uppsala och inhämta re¬
kommendation hos Kungl. Maj:t. Hallän¬
ningarna uppmanades i sammanhanget att
sätta sina barn i svenska skolor, om de ville
att de skulle bli präster eller få andra ämbeten
i Halland eller Sverige. En uppmaning som
hallänningarna i stor utsträckning åtlydde.
Minst 18 halländska studenter skrevs in vid
Uppsala universitet under åren 1645-58, och
från den kategorin torde senare de flesta hallandspräster ha hämtats.
Endast vid något enstaka tillfälle lade sig
de svenska myndigheterna i prästtillsättning¬
arna, och då berodde det antingen på att den
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tilltänkte prästen var dansk eller att han inte
lät underkasta sig någon prövning i Uppsala.
Som Rosén visat kunde också situationer
uppstå där svenska myndigheter spelade ut
bönderna mot adelsmän med säteri i sock¬
nen. Ett sådant fall förekom i Hasslöv 1647,
där bönderna valt en präst som studerat i
Uppsala, medan adelsmannen ville ha en helt
annan. Från svensk sida ställde man sig ge¬
nast på böndernas sida, men för att inte störa
det för tillfället mycket ansträngda förhållan¬
det till den halländska adeln underlät man att
fastställa böndernas val för att adelsmannens
kandidat skulle få tillfälle att åka till Uppsala
och få sin attest. Samtidigt uppmanade man
bönderna att överklaga uppskovet, stadfäste
valet och skyllde på bönderna!79
När väl inskränkningarna i bondeseglationen upphävts 1650 tycks det inte ha
förekommit några kontroverser mellan de
svenska myndigheterna och allmogen i Hal¬
land. Några nya rapporter om nöd bland
bönderna synes inte föreligga. 1 rättsligt och
kyrkligt hänseende respekterades de gamla
lagarna och förordningarna, och i den mån
ingrepp gjordes förefaller det inte ha varit till
böndernas nackdel.

Problem med hallänningarna inför
kriget med Polen
Vid 1650-talets mitt komplicerades läget.
Krig utbröt 1655 mellan Sverige och Polen
och riksdagen beviljade en »råg- och riksdalerhjälp», vilken man på hösten samma år
även avkrävde de halländska krono- och
skattebönderna. Dessa protesterade givetvis
och åberopade 1648 års överenskommelse,
särskilt som de inte varit representerade vid
riksdagen. Landshövding Axel Lillie som
1652 efterträtt Sperling var för tillfället sjuk
och landsbokhållaren, som i hans ställe fått
ansvaret att driva in skatten, lyckades endast
med stort besvär genomföra sitt uppdrag. I en
skrivelse till regeringen varnade han för de
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protester som skulle uppstå om samma krigshjälp på nytt skulle avkrävas bönderna. I vil¬
ken utsträckning svårigheterna att driva in
skatten verkligen berodde på böndernas oför¬
måga att betala framgår dock inte.80
Ett ännu större irritationsmoment uppstod
när behovet av nya soldater blev akut. Karl X
Gustav, som nu tagit hand om styret i Sve¬
rige, hade i böljan av året besökt Halland och
då tillsammans med bland annat landshöv¬
dingen diskuterat möjligheten att sätta upp
ett halländskt regemente. Det skulle ställas
under befäl av svenska officerare och place¬
ras utanför Halland, dvs. i praktiken på andra
sidan Östersjön, så att soldaterna inte skulle
ges tillfälle att rymma. 1 648 års överenskom¬
melse om avlösning skulle därmed upphävas.
Av intresse är den motivering som anför¬
des: Halland var överbefolkat eller, som man
uttryckte det, landet var fullt av folk som
»illa kunde föda sig». Detta torde väl knap¬
past kunna tolkas på annat sätt än att fattig¬
domen fortfarande var stor i provinsen även om det inte är direkt utsagt att det gällde
bönderna. Det fanns ju också ett inte obe¬
tydligt jordbruksproletariat bestående av torpare, drängar på kronans och adelns gods
osv.
Men uttalandet skall också ses mot en
annan bakgrund. Hösten 1654 hade den
förutvarande residenten i Köpenhamn, Mag¬
nus Durcll, utsetts till landsdomarc i Halland.
Våren 1655 uppsatte han på kungens upp¬
drag två memorial. Det ena, som är odaterat,
behandlar hur Hallands förvaltning skall
kunna ryckas upp och förbättras. Det andra,
som är daterat april 1655. behandlar justitiens administration. Memorialen är svulstigt
skrivna (de är båda tryckta i Handlingar
rörande Skandinaviens Historia, 30, där det
odaterade upptar inte mindre än 24 sidor) och
fyllda av åsikter, påståenden och till synes
självklarheter, men innehåller påfallande få
faktauppgifter. När del gäller bönderna är det

mcsl

rena klyschor, som när Durcll uppma¬

nar kungen att sätta upp ett halländskt rege¬
mente. eftersom det inte bara skulle hjälpa
till att förstärka »Eders Kungl. Maj;ts armé.
utan skulle också hava den nyttan med sig att
myckel ont förckommas kunde, såsom gemenligen alla onda gärningar härröra av
lättja och litet att göra». I sammanhanget
återkommer han Lill att det är för mycket folk
i Halland, och det ligger nära till hands att tro
att hela resonemanget om Hallands överbe¬
folkning emanerar från hans påtagligt lösa
antaganden.81
I februari 1657 kom den slutgiltiga ordern
från kungen att avlösningssystemet i Halland
skulle slopas. .Soldater skulle omedelbart
skrivas ut och sändas till provinserna på
andra sidan Östersjön. För att hindra att oro¬
ligheter bröt ut skulle befolkningen tvingas
lämna ifrån sig sina vapen. Erik Stenbock,
som nu blivit landshövding i Halland, fruk¬
tade genast att de som skrevs ut skulle fly till
Skåne och ansluta sig till danskarna, som iiu
rustade sig till krig mot Sverige. Då hans far¬
hågor såg ut att besannas, beslöt han sig för
att trotsa kungens order och avbryta utskriv¬
ningen och låta bönderna fortsätta med pen¬
ningavlösningen. Att orolighetema dock
långt mer berodde pä ovilja att skicka ut
hallänningar i kriget an på dålig ekonomi
framgår av att bönderna gick med på cn be¬
tydande höjning av avlösningsavgiften. Efter
en reformerad roteindelning hade bönderna
efter det gamla systemet betalt 40 riksdaler
för varje hel rote. Nu gick de med på att
betala 60.«
Rosén menar att den svenska politiken i
Halland omedelbart före det dansk-svenska
krigsutbrottet 1657 var en av anledningarna
till den snapphanerörelse som uppstod under
kriget. Frågan är dock om missnöjet kunde
vara så omfattande. Visserligen pekar såväl
»råg- och riksdalerhjälpen» 1655 som kravet
på soldatutskrivning 1657 på en hårdare
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svensk hållning efter det att Karl X Gustav
blivit kung, men det torde knappast ha gått så
långt att de halländska bönderna hade något
intresse av att återvända till de danska ut¬
skrivningarna och det danska skattetrycket.
Vad de vände sig mot var angreppen på den
förmånliga uppgörelsen från 1648. Att det
sedan fanns några enstaka äventyrare som av
en eller annan anledning lät sig lockas över
till den danska sidan är nog inte så märkligt.
Någon större omfattning fick inte snapphanerörelsen i Halland. Den legendariske
»göingehövdingen» Svend Poulsen träffade i
april 1657 ett avtal med länsmannen i Hel¬
singborg om att sätta upp elt kompani på 100
dragoner hämtade från Halland. Först sent på
hösten var styrkan fulltalig - och då bestod
den långtifrån helt av hallänningar.83

Sammanfattning
Som tidigare omtalats utlöstes det nya kriget
av en dansk krigsförklaring i juni 1657. Det
slutade ett drygt halvår senare med freden
i Roskilde, en av de största katastroferna i
dansk historia. Genom den kom inte bara
Halland att bli svenskt för alltid, utan också
de övriga Skånelandskapen övergick i
svensk besittning. Därigenom kom Halland
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från 1658 att i administrativt hänseende
kopplas samman med dessa, varigenom en
ny epok inleddes i provinsens historia. Där¬
med Ur det dags för en sammanfattning av
Brömsebrofredens betydelse för bönderna i
Halland.
Inledningsvis ställdes två frågor: Varför
var bondebefolkningens situation så svår i
Halland vid tiden för freden i Brömsebro?
Förändrades situationen genom det svenska
m aktövertagan det?
Vad den första frågan beträffar har det
konstaterats att Halland genom sitt gränsläge
utsatts för stor förödelse under de upprepade
krigen mellan Danmark och Sverige, att
bönderna - framförallt adelns arrendebönder
- pressades hårt av danska adliga godsägare
och länsmän, alt även de självägande bön¬
derna tvingades till arbete på fästningarna
och andra former av dagsverken åt kronan,
samt att missväxt och vikande konjunkturer
ytterligare förvärrade deras situation, Efter
Kristian IV:s tronbestigning kom så den stora
militära upprustningen att lägga mycket
tunga bördor på bönderna i form av soldatut¬
skrivningar och ett accelererande skatte¬
tryck.
När det gäller den andra frågan kan man
först och främst slå fast att Hallands över¬
gång till Sverige gjorde slut på de svåra härj¬
ningar som alltid drabbade provinsen under
de dansk-svenska krigen. Detta bör under¬
strykas även om Halland också utsattes för
häijningar under det närmast följande kriget
och den definitiva punkten för förödelsen
sattes först i och med freden i Roskilde. Vi¬
dare kan noteras att även om adelns arrende¬
bönder fortfarande kom att lida under hove¬
riet med allt vad det innebar av arbete, av¬
gifter och andra uppoffringar slapp kronooch skattebönderna ifrån det förtryck och
godtycke de utsatts för under de tidigare
danska länsmännen. Framförallt bör emeller¬
tid krono- och skatteböndernas ekonomiska
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situation ha förbättrats väsentligt genom den
uppgörelse som kom till stånd 1648 om
avlösning av såväl alla extraskatter och
dagsverksskyldigheter som utskrivningar av
soldater. Även om man måste räkna med
fortsatta svårigheter, framförallt under miss¬
växtår, bör en god grund ha lagts för en eko¬
nomisk återhämtning hos dessa båda bondekategorier.
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därvid hade stora möjligheter au lära känna provinsen.)
Skrubbeltrang påpekar att material från skiftesuppgörelscr 1655-58 från Nord- och Östsjälland visar hur gårdar
med 12-14 nötkreatur i genomsnitt hade 7-8 hästar
(utom föl) och tror sig kunna förklara delta med att ho¬
veriet krävde många hästar. (Skrubbeltrang, a.a. s. 60).
18 Skrubbeltrang, a.a. s. 50 ff.
10 Skrubbeltrang, a.a. s. 72 f.
2,1
Jordeboken 1645-46. Skrubbeltrang. a.a. s. 14.
Rosén. »Hallands försvenskning 1645-1683» i Hal¬
lands historia II, s. 7, Sandklef, A., »Hallands bönder» i
Ha/lands historia I, s. 548. Jfr Fabricius, a.a. s. 22.
21 Rosen, Jerker, a.a.. s. 9.
Kancelliets lirerbøger 24/3 1624, Frandsen, KarlErik, »Christian IV og bønderne» i Svend Ellehøj (red.)
Christian TV: s Verden, s. 170. 178 f.. Wittendorff. Alex,
Alvej og kongevej, 1968, s. 105 ff. (Redan föreden stora
laslningsbyggarepokcn hade bönderna tvingats utföra
omfattande arbeten på fästningarna. Så t.cx. befalldes
bönderna i Himle och Viske härader 1550 alt på egen
bekostnad göra två dagsverken »med häst och vagn,
skovel och spade» vid »Varbergs vallar». Detsamma
krävdes i Halmstads och Tönnersjö härader för arbete på
Halmstads befästningar. Sc t.cx. Olsson, Gunnar, »Hal¬
lands politiska historia» i Hallands historia. 1. s. 340 f,
och där anförd källa.)
21 Skrubbeltrang. a.a. s. 12.
24 Skrubbeltrang. a.a. s. 22, Larsson, a.a. s. 8. Rosén
menar all även om de självägande bönderna hade ärftlig
rätt till sina gärdar hade det vid mitten av 1 600-talet gått
så långt att kungen ansåg sig ha rätt att bestämma även
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över deras egendom, dvs. att de adliga länsmännen för¬
fogade över de självägande bönderna ungefär på samma
sätt som över kronoböndema. (Rosén, a.a. s. 21 ).
23 Sandklef, a.a. s. 616 f.
26 Lars Kagg till Axel Oxenstierna 12/10 1645, Axel Ox¬
enstiernas skrifter och brevväxling, 1 898, 11:9, s. 663 ff.
Jfr Rosén. a.a. s. 36.
27 Skrubbeltrang, a.a. s. 60 f. Danstrup. John och Koch,
Hal, Danmarks Historie, 7, 1969. s. 334 f.
28 Lind. Gunner. Hæren og magten i Danmark 16141662. Odense Universitetsforlag, 1994. Petersen, E.
laidewig, »Christian lV:s skånske krig og norske
fæstingsanlæg 1596-1622» i dansk Historisk tidskrift
1995 och Frandsen. Karl-Erik, »Bønderne og hæren i
Danmark 1614-1662» i dansk Historisk tidskrift 1995.
29 Petersen, E. I.adewig. »Christian lV:s skånske krig
og norske fæstingsanlæg 1596-1622». s.33J. Petersen
grundar sina undersökningar på ett »overslag over
fæslingsomkostninger 1596-1622» som döljer sig under
signum Reg 108 B i Rigsarkivet och som dittills varit
»temmelig upåagtet».
3U Petersen, a.a. s. 332 f.
' Petersen, a.a. s. 335.
22 Petersen, a.a. s. 334. Förhållandet mellan det interna¬
tionellt gångbara myntet riksdaler specie (1619 = 25.88 g
silver) och den danska dalem varierade under 1600-talet
genomen fortgående inflation. Genomgående vardalern
mindre värd än speciedalern och innehöll 1619 21.60 g
silver, (Galster, Georg, »Danmarks Monter» i Nordisk
Kultur. 9, 1936. s. 199 fj. Den svenska specieriksdalern
innehöll enligt Lars Q. Lagerqvisl och Ernst NathorslBöös hela perioden 1604-1871 cirka 25,5 g silver, alltså
ungefär detsamma som den danska speciedalern. Enligt
samma författare motsvarade 1629 en svensk spccicdaler en och en halv svensk daler. (Lagerqvisl, Lars Q.
och Nathorst- Boos, Ernst. Vad kostade det?. 1993, s. 10
och 21). (Jfr Wallrath, K.-A.. Sveriges mynt 1449-1917.
1918, där speciedalern 1644-1660 anges innehålla
28.77 g silver).
33 Petersen, a.a. s. 336.
24 Olsson, Gunnar, a.a. s. 399 ff.
35 Jexlev, Thelma, »lænsregnskaberne» i Fortid och
Nutid, Bind XXV, (h. 5/6 1974) s. 610 f.
36 Bennike Madsen, a.a. s. 366, tabeli.
37 Petersen, a.a. s. 336 f., Bennike Madsen, a.a. s. 364,
366 f., tabeller. Att bönderna klumpades ihop i grupper
om 20 och 20, eller ibland 10 och 10, berodde givetvis
på au kronan ville ha garantier för att det totala skatte¬
beloppet skulle flyta in även om en och annan bonde var
oförmögen att betala hela sin part.
38 Lind, Gunner, a.a. s. 21, Frandsen, Karl-Erik,
»Bønderne och hæren i Danmark 1614-1662», s. 158,
Bennike Madsen, a.a. s. 197.
34 Lind. a.a. säger på s. 40 att det var 4.000 av kronans
gårdar, som togs ut, men såväl Petersen (a.a. s. 339) och
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Frandsen, Karl-Erik (sentirr a.a. s. 158) som Benmke
Madsen {a.a. s. 197) menar att det huvudsakligen var
självägande bönder som drabbades.
4(1
Frandsen, senast a.a. s. 159 f.
41 Lind, a.a. s. 39 f.
42 Lind. a.a. s. 41 f.
42 Frandsen, senast a.a. s 160. Frandsen visar på s. 161
exempel på hur länsmän foreslog byte av uttagna gårdar
med relativt hög skatt, så att gärdar med lägre avgifter
uttogs istället.
44 Lind, a.a. s, 43. Frandsen, senast a.a. s. 161.
45 Frandsen, senast a.a. s. 1 62.
4i Lind. a.a. s. 43.
47 Lind, a.a. s. 44, Bennike Madsen, a.a. s. 197.
48 Frandsen, senast a.a. s. 168.
49 Lind, a.a. s. 45.
50 Lind, a.a. s. 42 f.
51

Lind, a.a. s. 45.
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a.a. s. 48 ff., Bennike Madsen, a.a. s. 370,

tabeli.

Lind. a.a. s. 60 f. Bennike Madsen, a.a. s. 35 ff. Lind
menar att en typisk arrendegård härigenom betalade
totalt 10-15 speciedaler.
5* Lind, a.a. s. 64 ff.
55 Lind, a.a. s. 67, 70.
56 Lind. a.a. s. 73 f., Bennike Madsen, a.a. s. 34 ff.,
Engberg. Jens, Dansk fmanshistorie i 1640' eme, 1972,
s. 215.
57 Lind, a.a. s. 78 ff.
58 Sperling till Kammarkollegium 30/9 1645. Larsson,
a.a. s.70. Rosén har uppmärksammat att Lars Kagg i sitt
tidigare nämnda brev till Oxenstierna den 12 oktober
1645 gett en mycket positiv bild av tillståndet i Halland.
Han skildrade provinsen som »ett skönt och välbyggt
land med god åker och äng» och uppgav att invånarna
»var väl tillfreds» med att lyda under Sverige. (Rosen,
«.(t. s. 35 f.) Huruvida Kaggs bedömning av hallänning¬
arnas »svenskvänlighet» skall tillmätas någon större be¬
tydelse må vara osagt, men hans positiva beskrivning av
det allmänna tillståndet i provinsen står i alltför bjärt
kontrast mot övriga vittnesmål för att vara trovärdig.
59 Sperling till Oxenstierna 26/11 1645. Larsson, a.a.
s. 70.
6° Sperling till Kammarkollegium 17/10 1646. Larsson,
a.a. s. 71 .
61 Sperling till Kammarkollegium 8/1 1648. Larsson,
a.a. s. 72.
67 Larsson, a.a. s. 72 ff.
63 Att Fabricius. som anser sig ha funnit stöd i nordsjälländska kyrkoböcker för att en bondeulvandring
skett till Danmark åren efter freden, ger Sperling del i
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skulden (ill böndernas missnöje och beskyller honom lor
karaktärsegenskaper som inte förbäurade situa¬
tionen är mot bakgrunden av Sperlings spannmälsullåning och vädjanden om skattelättnader något förvå¬
nande. (Fabricius. a.a. s. 20). Rosén visar exempel på
kritik mot Sperling för hans hårda framfart i andra sam¬
manhang, framförallt under hans karriär inom krigsmak¬
ten. fRosén, a.a. s. 32).
M Åberg, Alf, Nar Skåne blev svenskt, Halmstad 1965,

alt ha

s. 20.

a.a. s. 74, Ebbesen, Niels, Gammelt dansk
land, Odense, tryckår ej angivet, s. 98.
66 Rosén , a.a. s. 75.
67 Rosén. a.a. s. 107. Inte heller vad som ännu fanns
kvar av 1675 års skörd tycks ha gått förlorat. I mitten av
juli klagar landshövding Hård af Segerstad över att
prästerna och större delen av allmogen gick fienden till¬
handa, så att han inte kunde få in det minsta i fästningen.
tFabricius, a.a. III, 1955, s. 41.).
68 Hallendorff. C.. Sveriges traktater med främmande
magier, 5:2, 1909, s. 613 f.
69 Rådsprotokoll, XII, 1909, s. 82. Rosén, a.a. s. 50 ff.
70 Instruktion till Sperling 30/1 647. Hansson, a.a. s. 85 f.
71 Rosén, a.a. s. 52 f.
77 Madsen, a.a. s. 45 f„ 204.
73 Lind, a.a. s. 85 ff.
7“ Madsen, a.a. s. 42 f, 47 ff.
75 Israel Lugerfelt till Oxenstierna 6/5 och 12/5 1648.
Oxenstiernska samlingen. RA. Jfr Rosén, a.a. s. 54 f.
76 Kontraktet tryckt i Larsson, H., a.a. bil. 2. Jfr Rosén.
a.a. s. 52.
77 Sperling till Oxenstierna 31/12 1647, Oxenstiernska
samlingen, RA. Jfr Larsson, a.a. s.80 ff. och Rosén, a.a.
s. 52 f. Som bl.a. Rosén påpekal var upprätthållandet av
förbudet mot landsköp ett av de krav Halmstads borg¬
mästare ställde under de förhandlingar i januari 1646
som inom kort ledde till att Halmstad fick svenska
stadsprivilegier. (Rosén, a.a. s. 43).
78 Fabricius, a.a. 1, s. 30 ff.. Rosén, a.a. s. 60 f.
79 Rosén, a.a. s. 47 och 64, Bogren. Y„ Den kyrkliga
försvenskningen av Skånelandskapen och Bohuslän,
1937, s. 24 ff.
80 Landshövding Lillie till rådel 3/9 1655, bil. Landsbokhållarcns memorial, Landsh. Skr. Rosen, a.a. s, 68 ff.
81 Durells memorial om Hallands förvaltning och om
justitiens administration i Handlingar rörande Skandi¬
naviens Historia. 30, s. I20ff.och 145 ff. Jfr Rosén, a.a.
s. 68 ff.
87 Hrik Stenbock till rådet 22/4 och 20/7 1657, Skrivel¬
ser till rådet, RA. Jfr Rosén. a.a. s. 69 f.
85 Rosén, a.a. s. 70 f.
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