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Förord

Då och då utges Ale såsom temanummer. Så
sent som i början av detta år presenterades
den skånska enskiftesreformen på detta sätt.
Det har emellertid aldrig hänt att Blekinge
har fått stå i fokus, såsom sker i föreliggande
nummer av Ale. F. antikvarien Margareta
Granmark har funnit ett ur arkivalisk syn¬
vinkel tämligen unikt material rörande en
viss Oluff Pedersen i Holje, bonde, storköp¬
män, redare m.m. Från lokalhistoria i början
av 1600-talet vidgas perspektivet hela tiden
och leder oss in i både dansk och svensk riks¬

historia. Inte minst den betydelsefulla expor¬
ten av timmer från Blekinge till den danska
huvudstaden belyses och i samband därmed
träder den köpenhamnska köpmannaeliten
fram. Även konflikterna på olika områden
med de nya makthavarn» efter 1658 blir en
del av Oluff Pedersens liv, som härigenom
fördunklas.

Det kan här också sägas att det från början
är en genealogisk studie med personlig
förankring hos författaren som lett fram till
denna breda exposé.

Gert Jeppsson
redaktör för Ale
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Oluff Pedersens signetavtryck på ett dokument rörande hans pantegårdar. Origi¬
nal och foto. Danska Rigsarkivet.



Oluff Pedersen i Hollie
En storköpman i 1600-talets Blekinge

Av Margareta Granmark, Skanör
Fil. kand., antikvarie

Oluff Pedersen i Hollie, Oluff Pedersen i Sølffuidzbomg eller Oluff Pedersen i Bleging
så skrivs omväxlande i handlingar i Danska Rigsarkivet namnet på den man som

kortfattat omnämnts av bl.a, Knud Fabricius, Alf Åberg och Hans Milton.
Vem var då denne Oluff Pedersen vars liv kan sammanfattas på följande sätt: En

bonde i Holje by i Jämshögs socken, en storköpman i Sölvesborg med egna skepp och
skeppare, leverantör av ek- och boktimmer till Kunglig Majestäts skeppsvarv på
Bremerholm och inte minst en man som på sin ålders höst då Blekinge erövrats av
svenskarna »stred» för att Blekinge åter skulle komma under danskt herravälde.

två söner blev Peder borgare i Sölvesborg
medan Jens, som var född 1646, i unga år
blev skeppare på sin faders skepp och där¬
efter borgare i Sölvesborg. Han blev dock
liksom övriga borgare enligt en skrivelse
1673 av landshövding Durell tvingad att
flytta sitt handelshus till Kristianstad. Vid
danskarnas plundring av staden 1676 blev
Jens ruinerad och bosatte sig senare med sin
familj i Köge och blev Danmarks förste
sjökortsdirektör.2- 3

Oluffs hustru Eline dog sannolikt 1659 då
hon, enligt uppgift i Generalguvernementets
arkiv, i sitt hem blev skjuten i ryggraden av
överste Lybeckers ryttare, vilket också fram¬
går av Oluffs egen skildring av denna dra¬
matiska händelse.4 Efter Elines död ingick
Oluff ett nytt äktenskap med Else Christens-
datter som sannolikt var betydligt yngre än
Oluff.1detta äktenskap föddes inga barn och
efter Oluffs död år 1667 började utdragna
arvsprocesser mellan Else och Oluffs barn.

Else gifte efter änkeåret om sig med köp¬
mannen Herman Schlyter den unge i Ronne¬
by, senare rådman i Helsingborg. Även detta
äktenskap blev kortvarigt då Else barnlös be-

Oluff Pedersens familjeförhållanden
Oluff Pedersen föddes i slutet av 1500-talet
och dog mellan St Mikaels dag och den 7 ok¬
tober 1667. Hans födelseort är okänd, men
enligt släkttraditionen skulle han i början av
1600-talet ha kommit till och bosatt sig i
Holje. Oluff var gift första gången med Eline
Pedersdatter.1 I detta äktenskap föddes en
son och fem eller sex döttrar som nådde
vuxen ålder.

Sonen Mads blev bonde i Holje. Döttrarna
Sidse, Hanne och Bodell var samtliga gifta
med bönder i Jämshög. Av barnen var Sidse
troligen äldst, född före 1610. och gift med
Carl Bentsen i Röan. Hanne var först gift
med Bendt Jensen i Hässlehult och därefter
med Peder Hindriksen i Holje. Bodell gifte
sig först med Jens Mörck och sedan med Jens
Lauridsen, båda i Gränum. Den fjärde dot¬
tern, vars namn är okänt, var gift med bonden
och länsmannen Jens Lauridsen i Björkenäs i
Mörrums socken. Den femte dottern, Inger,
gifte sig med rådmannen och redaren Söffren
Jensen i Sölvesborg som var en av stadens
mera inflytelserika personer och som även
skötte Oluff Pedersens räkenskaper. Av deras
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genom en fjädermekanism hela tiden som
ljusen brann.5

På den ena ljusstaken finns denna inskrip¬
tion
HAVER. OLUF . PEDERSON. I. HOLLIE.

LADIT. BEKOSTE. DISSE. LYSE¬
STAGER. SOM. SALIG. NIELS.
OLSEN. N. O. S. S. S. D. 1.6. 3. 7.

f i/

■

och på den andra ljusstaken finns samma ini¬
tialer samt

OC. HANS. SALIG. HVSTV. SISCEL.
SANDER. DAATER. HAVE. FORERED.
TIL. YSSENE. KIRKE

.»
Niels Olsen var tullnär i Pukavik och med
honom och hans hustru Siscel Sandersdatter
bör Oluff genom att bekosta dessa ljusstakar
ha stått i ett nära släktskapsförhållande. San¬
nolikt är Oluff Siscels son i ett tidigare
äktenskap; Oluffs fars namn är dock ännu
okänt. Detta antagande styrks av ett i Herre-
dagsdomboken för år 1641 infört mål. Efter
Niels Olsens död uppkom en tvist mellan
dödsboet och arvingarna till en köpenhamns-
borgare Johan Biörnsen med vilken Niels
haft handelsförbindelser och även ägt en
skuta tillsammans med. Köpenhamns borg¬
mästare och byråd hade tidigare dömt i detta
mål men domboken finns ej bevarad. Enligt
Herredagsdomboken krävde Oluff Pedersen
för dödsboets räkning Biörnsens arvingar på
pengar som de ansågs vara skyldiga Niels
Olsen. I detta mål uppgavs som arvingar till
Niels hans hustru Siscel och en son.6 Men
Oluff infann sig inte till rättegången varför
målet inte kunde avgöras. Då nästa års Her-
redagsdombok saknas är utgången av målet
okänd.

rr i r.
■ i

Ljusstakarna i Ysane kyrka. Träljusen blev renoverade
och mälningen påbättrad på 1940-talet. Foto författaren.

grovs den 2 december 1670. Elses arv efter
Oluff som vållat så bittra arvstvister mellan
henne och Oluffs barn tillföll nu Herman
Schlyter.

Ljusstakarna i Ysane kyrka
I Ysane kyrka inte långt från Pukavik står på
altaret sedan 1637 ett par rikt profilerade
ljusstakar av malm. Ljusstakarna som var¬
dera väger 5 kg vilar på tre kulor. Till ljus¬
stakarna hör ett par cirka 50 cm höga ytterst
sällsynta, bemålade och ihåliga träljus. I
dessa sattes vaxljusen som sköts uppåt

Oluff Pedersen som bonde och
timmerleverantör
Redan år 1611 finns Oluff enligt Aahus Lens
jordebog, till vilket Jämshög då hörde, som
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Den gamla vägen till lastageplatsen i Pukavik. Foto författaren.
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bonde i Holje by och år 1618 var han en av de
fyra »Jordeigne Bønder» i Holje som beta¬
lade mantalsskatt till Sölvesborgs slotts län.7
Och som skattebetalande bonde i Holje kvar¬
stod han hela sitt liv trots sin handel och
borgerskap i Sölvesborg. Här i Jämshög och
angränsande socknar samt på andra sidan
riksgränsen hade han också tillgång till det
timmer som låg till grund för en de! av hans
handel och förmögenhet. Men att se Oluff
som en bonde arbetande i stall och fähus, på
åker och äng vore nog en felaktig uppfatt¬
ning. För hans del gällde det att hålla folk för
avverkning, huggning och sågning av plan¬
kor, bjälkar, brännved m. m. Och slutligen
skulle allt forslas ned till hamnarna i Pukavik
och Sölvesborg för utskeppning till framför
allt Köpenhamn.

•Vit:')* ’ i «• ‘V i • •fJ.'V 'S!

Hamnen i Pukavik öster om Sölvesborg
var en bondehamn, vilket innebar att här
hade bönderna rätt att utskeppa timmer och
brännved till andra hamnar i landet och att
införa bl.a. spannmål, som del rådde stor
brist på i Blekinge. Men även skepp från
andra danska samt tyska hamnar hade rätt att
använda sig av hamnen. Detta framgår också
av tulljoumalema, som började föras år 1613
och där man finner speciellt många skepp
från Köpenhamn och Bornholm som tar last
av brännved.8 Tullnär i Pukavik från år 1613
till 1633 var den förut nämnde Niels Olsen.
Han innehade också redan 1606 krogrättig-
helen i Pukavik, en syssla som anförtroddes
myndighetspersoner.9

Oluff började sin utskeppning av timmer
och plankor av ek, fur och bok. av brännved■ . uvttlüir.ii .i
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m.m. från hamnen i Pukavik. Flertalet leve¬
ranser gick till Köpenhamn där både kronan
och privata handelsmän var mottagare. Från
början tycks inte Oluff ha ägt egna skepp
eftersom lasterna har ombesörjts av olika
skeppare. Som bevis för att även kungens
egna skepp hämtade ekplankor levererade av
Oluff Pedersen finns som sista last i 1629 års
tulljoumal följande anteckning:

Haffr Kong. Maij:ts Schib wed Naffn Nagtt Soenn,
som Olttff Pedersen udj Hollie haffiier Thiiende
gange Udlad med Plancher af Ege Thömmer. Ehr
iidløben och haffüer Ingen Tbold giffüen.

Beträffande Oluff Pedersens utförsel av ek¬
plankor skriver Margareta Swensson i Bonde¬
hamnar i nordvästra Skåne och Blekinge att i
Pukaviks hamn fanns en befraktare av ek¬
plankor, Olle Pedersen i Holje, och att »varje
gång ekplankor utfördes hade lasten intagits
hos honom».10

han gå fri. Men om inte Oluff gick med på
detta skulle Thott låta föra honom fängslad
till Köpenhamns slott.

Dessa anklagelser ledde till tre rätte¬
gångar. Den första hölls inför Bräkne härads¬
ting och den andra vid Skåninge landsting.
Domböckerna härifrån har dock förkommit.
Anklagelserna mot Oluff ledde till en tredje
rättegång inför Rettertinget, som hölls den 22
februari 1637 på Herredagen i Köpenhamn,
och här återgavs målet från Skåninge lands¬
ting vilket hållits den 16 november 1636.15

Målet där hade stått mellan Oluff Pedersen
och Tage Thotts fullmäktige, ridefogden
Christen Jensen, vilka hade att svara inför
landsdomaren Gunde Rosencrantz. Vid rätte¬
gången i Köpenhamn anklagades Oluff för
olovlig timmerutförsel och anklagelsen hade
följande bakgrund: En köpman från Sverige
hade sålt timmer till ridefogden Hans Holst
van der Wettering i Bodekuld, som sålde det
vidare till Oluff Pedersen. Därefter köpte en
skotsk skeppare timret av Oluff och lämnade
landet med timret, i stället för att som Oluff
påstod sälja det inom Danmark. Lockelsen
att tjäna på inte alltid hederliga affärer var
säkert stor, särskilt med tanke på att nyss
nämnde Wederborrig då han stod inför
Bräkne häradsrätt anklagad för timmer¬
smuggling sade att han »både förr och senare
oförhindrad av fogdarna fört ut timmer från
Hans Majestäts frihamn Bodekuld».16

Domen blev mycket kännbar för Oluff, då
han dömdes till dryga böter, 4.000 Rdr. För
att få en uppfattning om storleken av den
mycket höga bötessumman kan nämnas att
under 1640-talet värderades en oxe till 8-13
Rdr, en ko 4-6 Rdr, ett svin 2 Rdr, en tunna
tjära eller salt till 4-5 Rdr. Som borgensmän
hade Oluff köpenhamnsborgarna Rasmus
Jensen och Christen Bendsen samt Söffren
Jensen, skrivare i Kristianstad. Dessa be¬
gärde att bötessumman skulle få betalas i två
terminer, nämligen 2.000 Rdr till påsken

Anklagelser för olaglig utskeppning
Att utskeppa ektimmer ur riket var enligt en
Kunglig förordning av år 1562 förbjudet, en
förseelse som medförde mycket stränga
straff. Detta fick även Oluff Pedersen erfara.
I ett missiv till länsherren i Sölvesborgs län
Tage Thott Andersen daterat 18 oktober
1636 framgår det att Oluff Pedersen olov¬
ligen låtit utskeppa ektimmer, vilket han
skulle stå till svars för.11 Dessutom hade
föregående år en man från Sverige, Thomas
Wederborrig,ÿ även han gjort sig skyldig till
olovlig timmerutförsel från Sölvesborg.13
Oluff hade gått i borgen för att Wederborrig
skulle »stanna i landet» tills målet var av¬
gjort, men då denne rymt ur riket - sannolikt
hem till Växjö - skulle Oluff sona även för
detta.14

Thott hade föreslagit att om Oluff ville be¬
tala 2.000 Speciedaler och därutöver 600
Slettdaler, som han hade att fordra hos
Rasmus Jensen borgare i Köpenhamn, skulle
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1638 och resterande 2.000 Rdr till påsken
1639, vilket kungen tillät. Borgenärerna
skulle se till att om Oluff ej kunde betala, så
skulle »hans förmögenhet antingen gods
eller utlånade pengar med undantag av Bør¬
nepenge» tagas i beslag.17

Ett missiv till Tage Thott Andersen med
besked angående Oluff Pedersens böter är
daterat 24 maj 1637. Samma datum finns i
Skaanske Registre 1631-1648 infört ett
öppet brev från Christian IV. Brevet inleds
med »Oluff Pedersen at maa ware Utiltaldt.
Christianits qüartüs». Här omtalas att Oluff
Pedersen uti »üdskillige maader» har sysslat
med olaglig utskeppning av ektimmer men
att »hand os derfor nü haffüer tilfridtzstillit»
och att han därför i fortsättningen skall
»bliffiie frie och forskaanit».1*

Att Eders Kong: Maiet/ for Güds Schyld, och niinn
fattige hüstrüe. och mange smaa børns Schyld. Wille
epterlade mig noget aff forme Stone Summa pen¬
ding. som Jag for saa Ringe en forseelse haffüer
maat Udloffüit, Klier och dersom Kders Kong:
Maietz: mig inted will Epterlade :/: Som dog Unn-
derdanigste l'urhaabis :/: Alt Eders Kong: Maietz :
mig da Naadigste Wille beüilge och tilade, alt Jag
Unnderdanigste tili Kdcr.s Kong: Maietz: hehoüff
maate Leff'üere got Eggetommer, aff plancher och
andet tømmer. Eders Kong: Maietz: till sinne Schibe
behøffiier, eller och Leffüendis Qüeg. Kiød eller
anden Kiøbmands Waare :/: som Eders Maietz: doeg
Hoes Anndre Lader Kiøhc . for saa Wiit Mig tchc
Naadigst aff forbemelte Kesteeremide sagefald maa
Epterlade. Och Will Jag Underdaanigste Leffüere
got och forsüarlig Thømmer och Waare, och for
dend priis det aff WiiiUige Kand Wovderis.

Brevet fortsälter med att OlulT hoppas att om
kungen vil] sätta »Nøiachtig Caution» sä att
han kan få kredit och i efterhand kunna betala
så vore det honom till stor hjälp. Han skriver
vidare att som han inledningsvis nämnt han
på grund av - som han själv anser - en ringa
förseelse och kungens medfödda fromhet
hoppas på ett nådigt svar. Så avslutas brevet
med att

Glid Allermechtigste,som alle goode gieminger
belønner, Han nom Will .lag bede Eders Kong:
Maietz: Saaden Kongelig Wellgierning Rigel igen
igien belønne. Actum HatTniae dend 1 8 Aprilis 1639
Eders: Kongel: Maietz: Underdaanigste: Under-
saate: Olliif Pedersen i SølffiiidshorigJ9

Oluff Pedersens brev till Christian IV
Så fick Oluf segla hem till Blekinge för att
skaffa fram de 2.000 Rdr som skulle erläggas
till påsken påföljande år. Detta lyckades
honom också liksom att i april 1639 betala
400 Rdr, men ännu återstod 1.600 Rdr av
bötessumman. Nu var Oluff i en svår situa¬
tion, eftersom han enligt egna ord inte hade
mer kontanta medel, Men som den säker¬
ligen sluge affärsman han var, skrev han ett
brev till Christian IV daterat »Haffniae dend
18 Aprilis 1639».

Efter långa och sedvanliga artighetsbety-
gelser inledde han sitt brev med att förklara
för kungen hur han köpt 8 1/2 tolfter ekplan¬
kor av Hans Holst i Bodekuld och sedan sålt
dem till en skotsk skeppare, vilken Oluff
ovetande fört dessa ut ur riket. Han redogör
sedan för bötesbeloppets storlek och för hur
mycket som återstår att betala, dvs. 1600 Rdr.
Oluff förklarar därefter att han fattige man ej
förmår att betala en så stor summa i kontanta
medel och kommer därför med ett förslag
som går ut på

Vad blev då Christian IV:s svar på detta brev
där Oluff förklarat hur kungen pä ett enkelt
sätt kunde lösa hans problem, men där han
också vid två tillfällen vågat påpeka att den
olagliga utskeppningen var en ringa förse¬
else? Svaret blev som Oluff önskade. Redan
den 7 maj samma år sände kungen ett missiv
till sin svärson, ståthållare Corfitz Ulfeldt, i
vilket han i korthet redogör för Oluff Peder¬
sens förslag att leverera timmer och andra
varor i stället för penningböter och att Ulfeldt
skulle ta emot och värdera det levererade och
sedan använda det »til Woris førnøden-
heder».20
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Oluff dömdes att betala blev nu ytterligare en
utgift för honom.21

Oluff Pedersen får burskap
som borgare i Sölvesborg
Att bedriva handel enbart från bondehamnen
Pukavik var inte tillräckligt för Oluff. Han
hade därför ansökt om burskap som borgare i
Sölvesborg, men vilket år detta beviljades
honom går inte att fastställa. Den första upp¬
giften om Oluff som köpman i Sölvesborg
finns i en taxeringslängd för borgerskapet
1638-1639. Av de 108 skattskyldiga bor¬
garna är här Oluff Pedersen upptagen som
den högste skattebetalaren. Han skulle er¬
lägga 6 Rdr, fem borgare 3 Rdr vardera, elva
borgare 2 Dir, fyrtioen 1 Dir och övriga ännu
mindre.22 Med tanke på den höga skatt Oluff
erlade i förhållande till övriga borgare kan
man förmoda att han redan före 1638 hade en
väl etablerad handel i staden.

1639 den 22 mars finns Oluff upptagen i
en »Mönstringsrulla» över borgerskapets
vapeninnehav.23 Då så gott som alla Sölves¬
borgs arkivalier genom bl.a. bränder gått för¬
lorade, är denna mönstringsrulla liksom nyss
nämnda taxeringslängd en ovärderlig källa
för kännedom om namnen på stadens borgare
vid denna tid. I två kungliga brev år 1583
gavs order till länsmännen i 72 danska städer
att upprätta mönstringsrullor. För Skåne,
Halland och Blekinge finns rullor bevarade
för 13 köpstäder. För Blekinges del gäller det
för Sölvesborg år 1639 och för Ronneby
1634 och 1639. I dessa rullor finns angivet
städernas alla vapenföra män och deras art av
beväpning, däremot inte värvade eller ut¬
skrivna soldater. Det anges också i vilka
rotar, gator eller kvarter borgarna hörde
hemma. För Sölvesborgs del finns de 100
borgarna fördelade på fyra rotar. Som första
namn i första roten finns Oluff Pedersen upp¬
tagen. Han står också antecknad som boende

■
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Försättsblad till Herredagsdomboken 1639, Danska
Rigsarkivet.

Fyra dagar efter det Oluff sänt brevet till
kungen fick han åter infinna sig till en ny rät¬
tegång. Oluff började väl nu bli bekant med
vägen till den sal på Kungliga slottet där Ret-
tertinget hölls och som var belägen i flygeln
mellan Blå Tom och Riddersalsflygeln.
Även nu var motparten ridefogden Christen
Jensen. Denne hade först stämt Oluff inför
bytinget i Sölvesborg och därefter inför
landstinget. Anklagelsen gällde att Oluff inte
velat betala den tiondel av bötessumman,
dvs. 400 Rdr, som fogden hade rätt att fordra
som lön för sina besvär i samband med rätte¬
gångarna plus 41 Rdr för »kost och föming,
brevpengar och annat». Denna summa som
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Ur tullräkenskapema för Sölvesborg, 20 september 1650. Här angav Borge Hansen av Köpenhamn, som tillhörde
Oluff Pedersen i Holja, att till Kongl. Magestät skulle levereras 80 tolfter furubrädor och 40 tolfter små ekbrädor som
skulle passera tullfritt. Dessutom skulle förtullas 10 skeppspund pottaska, 8 läster klapholt och 10 famnar ved. Skep¬
pet var på 40 läster. Danska Rigsarkivet.

i »Stenhuggergarden». Märkligt är att han är
den ende som fått sin bostad inom roten
angiven. Stenhuggergarden låg i kvarteret
Anden på den plats där nuvarande rådhuset
är beläget och upptog en tredjedel av kvarte¬
rets yta. Gården var en av stadens för¬
nämsta.24 Hur Oluff haft möjlighet att bosätta
sig i denna då han samtidigt hade utgifter för
att etablera sin handel i staden finns det inte
någon förklaring till. Möjligen har han ärvt
gården, men då tidigare ägare inte kan doku¬
menteras kan detta inte bevisas.

Stadens borgare var väl utrustade med
vapen. Sålunda hade 53 personer i Sölves¬

borg var sin »Bøse» och 93 hade »Sitt
Gewehr», vilket är en äldre benämning på
sidovapen dvs. värja. 23 män hade en »Spits»
lika med pik. Musköt hade 13 personer och
10 hade hillebard, medan 20 var försedda
med harnesk som bestod av »brøststycke
ryggstycke och stormhatt». Oluff själv hade
en »Bøse» och »Sitt Gewehr».25

Sölvesborg hade under 1600-talet ett liv¬
ligt handelsutbyte med främst Köpenhamn
men även med andra orter i landet liksom
med olika nordtyska städer som Lübeck,
Rostock, Danzig och Stralsund. För sin ut-
och inskeppning över Sölvesborg blev Oluff
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nu ägare till en skuta på 20 läster och ett
skepp på 40 läster, ibland uppges lästetalet
till 24 och på senare år en krejer på 20 läster.
I samband med Ronneby tullräkenskaper
från första hälften av 1600-talet uppger Mar¬
gareta Svensson att båtarnas storlek kunde
variera allt från 1/2 läst till den största från
Amsterdam på 60 läster. Vanligast anser hon
vara 8-12 läster. Endast ett av Oluffs skepp
vet man namnet på. Det finns omnämnt i
Herredagsdomboken 1649, då Oluff liksom
vid ett par andra tillfällen är inblandad i pro¬
cesser angående betalning. Där omnämns att
Oluff köpt säd i Slagelse och då lastat sitt
skepp Fortuna med så mycket det kunde
bära.26 1 tulljournalerna för Sölvesborg finns
Borge Hansen från Köpenhamn och Lauridtz
Erichsen upptagna som Oluffs skeppare.
Men han har också själv fört sina skepp. Det
gäller speciellt de leveranser som skulle gå
till Bremerholm i Köpenhamn för kronans
räkning.

Merparten av de laster som av Oluff
Pedersen skeppades ut från Sölvesborg var
trävaror som timmer och plankor av ek, fur
och bok, knapholt, enestakar, näver, pottaska
och inte minst brännved som Köpenhamn
hade stor brist på. Men även mindre mängder
kött, fläsk, lax, torkad torsk, torkade gäddor
och nötter utskeppades av honom. Enligt
August Hallenberg i »Från 1600-talets Ble¬
king under danskt välde» i Blekingeboken
1940 skulle Oluff Pedersen även varit expor¬
tör av en del av de levande oxar som skeppa¬
des ut från Sölvesborg. Dessa oxar hade
borgmästare Knud Pedersen och köpmannen
och borgmästaren Jesper Skov i Ronneby
enligt ett avtal med länsmannen Nils Krabbe
fått tillstånd att uppföda på Elleholms och
Sölvesborgs slotts ladugårdar. Detta var
egentligen ett privilegium för adeln men
kunde mot ersättning överlåtas. I tullhand-
lingama finns även laster som betecknades
tullfria och som var avsedda för kronans

räkning. Så seglade Lauridtz Erichsen den 30
juni 1654 tullfritt till Christianopel med
»Kungl. Majestäts skattefläsk».27 Förutom
denna export bedrev Oluff handel med så vitt
skilda varor som korn och råg, öl och salt, sill
och torsk, kläde och olika kramvaror.

Oluffs handel med köpenhamnsborgare
Av de handelsmän och redare i Köpenhamn
som Oluff redan före 1630 hade handelsför¬
bindelser med var det särskilt tre personer
som tillhörde eliten av Köpenhamns borger¬
skap nämligen Jacob Madsen, Rasmus
Jensen Hellekande och Christen Bendsen.
Till dessa levererade Oluff träprodukter och
köpte av dem bl.a. korn, råg och Rostocker
öl.

Jacob Madsen är den mest kände av de tre.
Han föddes 1596 i Visby och flyttade till
Köpenhamn, där han redan 1625 var väl eta¬
blerad med en handelsverksamhet som han
med egna skepp bedrev även till Spanien
1626. Jacob Madsen blev också från sina
första år i Köpenhamn storleverantör av tim¬
mer, byggnadsmaterial m.m. till kronan. I
samband med Christian lV:s byggprojekt
med de kungliga slotten, Holmens och
St Annes kyrkor, det nya Brygghuset och 100
bostäder för båtsmän i Nyboderne m.m. var
Jacob Madsen både entreprenör och leveran¬
tör av byggnadsmaterial. År 1641 blev han
borgmästare i Christianshamn. Ett år senare
fick Madsen för en tid av fem år arrendera
Börsen som han därefter övertog mot att hans
fordringar skrevs ned med 50.000 Rdr. Efter
hans död fick arvingarna behålla Börsen till
år 1669, då de i utbyte mot gårdar på Jylland,
Fyn och Langeland återlämnade den. Hur
Jacob Madsen så snabbt kunde göra denna
kometartade karriär, som sannolikt bör ha
fordrat ett visst startkapital men även goda
kontakter, är okänt. Det enda man vet om
hans bakgrund är att brodern Nils, som
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stannade kvar pá Gotland, var en inflytelserik
man, köpman, kalkbruksägare, övertullför¬
valtare och slutligen landsdomare.28

Om Jacob Madsen genom de byggföretag
ät kungen som han var involverad i blivit den
för eftervärlden mest kände av de tre nämnda
handelsmännen, var Rasmus Jensen Helle¬
kande utan tvivel en av sin lids största leve¬
rantörer till den danska kronan. Hans karriär
som storköpman i Köpenhamn redan i början
av 1630-talet kan ha sin förklaring i hans
gifte med Karen Pedersdatter. Karen var
änka och arvtagare till den handelsdynasti
som hon ärvt efter sin man Lorens van
Meulengracht och som denne i sin tur ärvt av
sin sin styvfar Johan de Willum.

Som tidigare nämnts var Rasmus Jensen
Hellekande i Köpenhamn och Söffren Jensen
i Kristianstad borgenärer åt Oluff då han år
1637 dömdes till 4.000 Rdr i böter. Rasmus
och Söffren var söner till Jens Rasmussen i
Vä, kunglig ridefogde i Gärds härad och från
1618 till sin död även kunglig byggnadsskri-
vare och ansvarig för kungens byggnation i
Kristianstad. Sönerna fick sin utbildning i
Köpenhamn där Rasmus stannade kvar
medan Söffren först var prinsens kam¬
marskrivare och sedan flyttade tillbaka till
Kristianstad och blev skrivare för Kristian¬
stads län. Ytterligare en bror Anders Jensen
Hellekande blev borgmästare i Trondheim.

För både Jacob Madsen och Rasmus
Jensen gällde detsamma som för flertalet av
kronans leverantörer - de kunde inte få ut
något eller bara små summor kontant. Och
eftersom kronan var helt beroende av sina
leverantörer kunde dessa själva bestämma
priset. Ofta gavs i stället ersättning i form av
läns- eller tullintäkter, gårdar eller tomter. I
Kancelliets brevbøger finns år efter år under
1630- och 1640-talen infört uppgifter om
bl.a. länsintäkter i form av spannmål och
smör, som skulle lämnas till Jacob Madsen,
men framför allt till Rasmus Jensen. Som

exempel kan nämnas ett missiv daterat 22
oktober 1636 till en del länsmän att de skulle
leverera till Rasmus Jensen all den råg och
det korn som länets inkomst innevarande år
belöpte sig till enligt jordeboken utom det
som tillkom kungens länsherre. 1635 hade
Rasmus Jensen fått allt smör från Kristian¬
stads län och 1638 allt av råg, kom och havre
från Flensburg.

Redaren och rådmannen Christen Bendsen
med stort handelshus hade i likhet med Jacob
Madsen skepp som seglade till Medelhavet.
Även med Bendsen tycks Qluff tidigt haft
handelsförbindelser och han var ju dessutom
en av Oluffs tre borgenärer för bötessumman
1637.

Hur Corfitz Ulfeldt och vissa handelsmän
lurade kronan
De fordringar som Jacob Madsen och
Rasmus Jensen hade tillsammans med de
mäktiga handelshusen i Köpenhamn var i
verkligheten till stor del bedrägerier, som
möjliggjordes genom avtal med ståthållaren
och rikshovmästaren Corfitz Ulfeldt gift med
Christian IV:s dotter Leonore Christine.
Varorna levererades till överpris eller också
skrevs luftfakturor för leveranser som inte
existerade eller för byggnader eller skepp
som inte blev byggda, varefter Ulfeldt signe¬
rade fakturorna. Vinsten delades därefter
mellan Ulfeldt och de inblandade. Tre år
efter Christian IV:s död tillsatte Fredrik III
en kommission för att undersöka bedrägeri¬
erna. Men det hela rann ut i sanden då varken
kungen eller riksråden vågade ingripa - här¬
till var de köpenhamnska handelshusen allt¬
för mäktiga och kronan kunde ej vara utan
den kredit som gavs. De fordringar som
Jacob Madsen och Rasmus Jensen hade på
kronan kom däremot att skrivas ned betyd¬
ligt. För Madsens arvingar skrevs fordring¬
arna ned från 190.000 till 80.000 Rdr och för

11



Jensens arvingar från 409.000 till 115.000
Rdr.30 Varken Christen Bendsen eller Oluff
Pedersen tycks ha varit inblandade i dessa
bedrägerier. För Oluffs del var hans leveran¬
ser till kronan av betydligt mindre om¬
fattning än nyss nämnda handelsmäns och
endast i ett fall hade leveranserna skett på
order av Corfitz Ulfeldt - de övriga hade
ståthållare Jochum Berstorff beställt.

tilldömt kungen skulle det användas till fäst¬
ningen Christianopel.31

Ett ärekränkningsmål inför Rettertinget
Det är okänt om det blev någon rättegång om
de fällda ekarna. Men med ledning av ett
ärekränkningsmål inför Rettertinget den 15
oktober 1641 framgår det att de omtalade
ekpiankoma tillhörde Oluff Pedersen. Till
detta ting hade Oluff instämt landsdomaren
Willum Tommesen som den 9 december
1640 dömt i ett ärekränkningsmål mellan
Oluff och hamn- senare häradsfogden An¬
ders Jacobsen i Pukavik. I detta mål hade
Tommesen dömt att Oluff skulle straffas en¬
ligt »Koning Christian den 3. Recessis 20
Cap». Anledningen till domen var att Anders
Jacobsen beskyllde Oluff för att ha skadat
hans namn och goda rykte, men till denna
anklagelse ansåg sig inte Oluff vara skyldig.
Tommesen hade grundat sin dom på en skri¬
velse som Tage Thott hade sänt till Anders
Jacobsen med uppgift om att Oluff Pedersen
hade beklagat sig för Thott och anmält att en
del av hans ekplankor och bokved skulle ha
påträffats i Köpenhamn hos en skeppare
Madtz Aistsen från Lemvig på Jylland, Där¬
efter hade Oluff av skeppare Jörgen Samb-
sing fått veta att Aistsen köpt bokveden och
plankorna av Anders Jacobsen. Oluff ansåg
dock att det han sagt till Thott inte kunde vara
ärekränkande, eftersom han inte hade stämt
Anders Jacobsen utan endast beklagat sig
och därför inte borde bli dömd för detta. Men
Tommesen ansåg att eftersom Oluff inte
kunde bevisa sanningshalten i skepparnas
berättelse, stod domen i landstinget fast,

Inför Rettertinget vidhöll Oluff att han ej
sagt något annat förklenande om Anders
Jacobsen an vad skepparna berättat. Detta
hade han också både muntligen och skrift¬
ligen förklarat, men att Tommesen ändå på
grund av »lösa ord och ovänners hatiska tal»

De nerhuggna ekarna i Jämshög
På våren 1640 meddelade länsherren Tage
Thott kungen att i kronans skog i Jämshögs
socken under förra vintern huggits ett stort
antal ekar. Thott hade anmält till tinget att
han skulle sända ut män att räkna stubbar
efter träd som fällts under två års tid. Men på
grund av djup snö var det omöjligt. Han
sände därefter ut »sine Tjenere» för att regi¬
strera alla ekplankor som kunde finnas längs
vägarna eller var förda ner till hamnarna.
Man fann några hundra tylter (1 tylt=12 st)
plankor och dessa togs i beslag. Ägarna till
plankorna skulle ge sig till känna och omtala
var timret var hugget och om de kom från
kronans skogar eller ej.

På tinget omtalade Oluff Pedersen att
4.373 plankor tillhörde honom och att han
fått dessa av kronans bönder i Jämshögs
socken som betalning för vad dessa var
skyldiga honom. Dessutom hade han köpt
121 plankor från Sverige. Bönderna hade be¬
rättat att timret kom från vindfällen och ut¬
torkade träd. Vid tinget uppgavs också att det
under en tvåårsperiod hade huggits 316 ekar
förutom vad som var hugget till kungens
behov. Thott påminde kungen om att Oluff
för två år sedan hade blivit dömd för olovlig
utskeppning av ektimmer och lovat att han
hädanefter inte skulle idka någon timmer¬
handel som kunde vara till skada för kronans
skogar. Detta löfte hade han nu brutit och för
detta ville Thott åtala honom. Om timret blev
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dömt honom. Därefter förklarade Oluff att
han ville ha ersättning av Tommesen för
»Kaast och Thaering». Efter denna långa in¬
ledning av målet framlades nu Blekinge
landstings dom av den 28 oktober 1640 i vil¬
ken även bytingets dom var införd. I denna
omtalas att Oluff av Tage Thott sades vara en
betrodd man och det ansågs att Oluff varken
på krogar eller andra »föraktade orter» talat
illa om Anders Jacobsen, men att Willum
Tommesen trots detta dömt Oluff för äre¬
kränkning.

Slutligen, inför Rettertinget, överlämnade
Oluff en skrivelse från byfogden i Köpen¬
hamn, daterad den 11 juni 1640. 1 skrivelsen
omtalas att skeppare Madtz Aistsen från
Lemvig inför rätten vittnat att då han varit i
Pukavik för att hämta bokved, köpte han
plankor och bokved av Anders Jacobsen.
Skepparens styrman Anders Hissings, bor¬
gare i Köpenhamn och hans eget skeppsfolk
Christen Jacobsen, Niels Hamnebuss och
Lauridtz Tommesen vittnade också om
köpet. Lasten av plankor och bokved lovade
Aistsen att skeppa tillbaka till Pukavik. Men
trots dessa bevis vidhöll landsdomaren åter¬
igen sitt domslut.

Utslaget i målet vid Rettertinget blev att
eftersom Oluff Pedersen med skrivelsen från
byfogden i Köpenhamn kunde bevisa att
Madtz Aistsen och hans skeppsfolk köpt ek-
plankor av Anders Jacobsen, kunde han där¬
för inte dömas för ärekränkning utan blev
frikänd.32 Men om Anders Jacobsen fick
något straff för sin stöld och försäljning av
Oluffs plankor och bokved framgår inte.

hed» införda.33 Lasterna levererades till
skeppsvarvet på Bremerholm, men det finns
också uppgift om att han sålt plankor och
timmer till »andre steder». Vilka dessa orter
var har inte gått att fastställa, men kungliga
varv fanns i bl.a. Norge, Blekinge, Villands
härad, Kolding, Flensburg, Glyckstad och
Neustad.34

Med sina skepp kom Oluff eller ibland
hans skeppare Borge Hansen med den be¬
ställda lasten till Bremerholm, som var belä¬
get på en holme mellan nuvarande Nyhavn
och Havnegade. Bremerholm, anlagt på
1500-talet, var omgivet av vallgravar med
vindbrygga och hade från början endast en
strängt bevakad port, som låstes på kvällen
varefter nyckeln överlämnades till »Holmens
admiral».35

Inne på Bremerholm, som utgjorde en
värld för sig med egen församling, präst och
kyrka, bostäder och sjukhus, var det liv och
rörelse med ett par tusen hantverkare, sjömän
och skeppsbyggare sysselsatta i de olika
byggnaderna. Men här sågs också ett stort
antal i kedjor sammanlänkade straffångar
vilka på livstid eller under ett antal år var
billig arbetskraft för de tyngsta sysslorna.
Förutom det stora varvet där skeppen bygg¬
des, underhölls och reparerades fanns bl.a.
den stora brädgården, den cirka 50 m långa
repslagarbanan och ett stenhus i tre våningar.
I detta hus tillverkades seglen och förvarades
de dyrbara nautiska instrumenten och här var
också »Skrivarstugan». Som bostäder till
kaptener, styrmän och båtsmän lät Christian
IV uppföra de s.k. Skipperboderne. I den
gamla ankarsmedjan från Fredrik II:s tid in¬
rättade Christian IV år 1619 en kyrka som
1640-1641 byggdes om till en större. Det är
denna kyrka, som utan större förändringar
utgör Holmens Kirke .36

Vanligtvis ankom Oluffs skepp til!
Bremerholm under vår och tidig höst, men
även mitt i vintem t.ex. 2 december 1653,

Oluff Pedersens leveranser till
danska kronan
I Kunglig Majestäts »RenteCammers» av-
räkningsböcker finns från och med 1642
Oluff Pedersens leveranser till K. M:s
»Skibsflodes och Landbyggnings fomöden-
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laster av bl.a. blekingskt eketimmer som
Rasmus Jensen Hellekande levererade till
Bremerholm hade han sannolikt köpt av
Oluff Pedersen.

De flesta lasterna gick till skeppsbyggen,
men ibland skulle virket användas för andra
ändamål. Så hade t.ex. hovsnickare Hendric
Balche ur lasten som ankom den 19 maj 1652
själv valt ut 360 ekplankor för sina arbeten
och ett år senare behövde han ytterligare 240
st. Vad dessa skulle användas till är okänt.
Dagen efter det att Balche valt ut 360 plankor
behövde byggmästare Albertus Mathiesen
furuplankor till »ett stycke bolverk och ett
stycke plankverk» till Hauptmanhuset på
Slottsholmen. Han skulle även ha ett antal
plankor till den träbro som byggts för att
förbinda Slottsholmen med Christianshamn.
Denna bro som enligt Ole Worm påbörjades
1618 kallades i dagligt tal Langebro och var
föregångare till nuvarande Knippeisbron.
1653 den 2 december skriver Mathiesen att
han mottagit en last av blekingskt ektimmer
som han beställt av Oluff Pedersen. Beställ¬
ningen hade skett dels på Kunglig Majestäts
egen och dels på rentemästare Jörgen Rosen-
cranz befallning. Ektimret skulle användas
till kungens »stora brygghus» där man skulle
laga de två stora bryggkaren.38 Därutöver be¬
hövdes 24 plankor till en dubbel port i västra
porten till »Dronningens hafue». Denna träd¬
gård låg utanför Vesterport, men förstördes
vid svenskarnas belägring och blev aldrig
åleruppförd eftersom Amalienborg byggdes.
Även till kungens nya stall behövdes ekplan¬
kor. Där skulle det bl.a. läggas »Spillt-
rottüer» mellan hästarna och sättas upp
»Bindholter».

Man kan förundra sig över att Christian IV
engagerade sig i dessa praktiska ting. men
detta var inte ovanligt. Som jämförelse kan
nämnas innehållet i ett brev ställt till Fredrik
Ume den 21 april 1628. Här ger kungen order
om olika praktiska åtgärder på Fredriksborgs

nyårsafton 1642, 12 januari 1651 och 23
januari 1649 har inkommen last registrerats.
Dessa seglatser mitt i vintern har sannolikt
varit riskfyllda företag, men var nödvändiga
då lasten till kronan var beställd att levereras
till en viss tid. Inte bara vädrets makter kunde
göra seglatsen farlig. OlulT uppger själv i en
handling i Rentekammeren att leveranserna
under krigstiden, vilket torde avse Torsten-
sonkriget, hade varit vanskliga att genom¬
föra.

Lasten togs vanligtvis emot av skrivaren
Hans Nummesen eller Kunglig Majestäts
byggmästare Albertus Mathiesen. Därefter
skulle det levererade registreras i skrivar-
stugan där man också skulle komma överens
om priset. Till sist skulle handlingarna un¬
dertecknas av ovan nämnda och ståthållare
Jochum Berstorff.

I räkenskaperna noterades varuslag t.ex.
timmer och plankor av ek, fur eller bok. Det
angavs också särskilt om det var ek från
Blekinge då sådan betingade högre pris än
annan. Även norsk fur levererades. Vidare
antecknades längd, tjocklek och pris på varje
planka. De flesta av dessa var 15-16 alnar,
det vill säga mellan 10-10 1/2 meter långa
samt oftast 2-3 1/2 tum tjocka.37 Den över¬
vägande delen av lasterna innehöll plankor
av ek eller fur, men även timmer, bjälkar,
ekemaster och furusparrar. Naglar av bok
eller ek behövdes i stort antal. Sålunda an¬
tecknas i maj 1644 55.000 st »egenaffler»,
ekpluggar. Också näver, bastrep och hassel-
bandsstakar levererades.

De stora mängder träprodukter som Oluff
levererade tillverkades vid den stora sågen i
Holje som Oluff ägde. Som mellanhand vid
timmerleveransema fungerade även borgare
i Köpenhamn, så levererade t.ex. Jens Jensen
den 31 december 1642 till Bremerholm en
last av ek- och furutimmer från Blekinge
samt norskt furutimmer till ett värde av 2.320
Rdr för Oluff Pedersens räkning. De stora
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Leveranssedel för en av Oluff Pedersens timmerleveranser, längst ner försedd med texten: »Dette er befalit att
lewreris och shal paa Kong: Maj: weigner udi frembtiden bliffiier betaldt.» Underskrivet av ståthållaren Jochum
Berstorff.

slott, som att »fliser» skall läggas på små rande lön hållas inne. Vid ett annat tillfälle,
stenbroar, hål i väggen skall fyllas igen, en den 17 maj 1639, ger kungen »befaling till
kalvhage skall läggas med fliser så att kal- tolderne i Øresund om toldfrit at lade passere
vama kan gå där, och eftersom mjölkpigan for 150 Rdlr engelsk konfekt, som Peter
på den lilla ladugården kärnat mindre smör Gagelman efter prinsens befaling skal
än pigan på den stora så skulle hennes reste- forskrive til prinsessen».39
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Fredrik III:s brev, daterat 2 september 1665, om att det var hans synnerliga gunst, vilja och befallning att det skulle
göras avräkning med »Oluff Pedersen aff Biegen» angående hans leveranser och att han för sina fordringar till¬
börligen skulle bli betald. Undertecknat »Ünder Wort Zignedt Frederich». Danska Rigsarkivet.

Men år 1665 befinner sig Oluff tillsam¬
mans med sin hustru Else åter i sin gamla
huvudstad. Enligt en handling i Rentekam-
merens arkiv daterad den 7 juni 1665 har
Oluff lämnat in en förteckning på sina ford¬
ringar. I samma handling finns ett tillägg om
att detta är en rätt kopia efter originalen som
fanns i Kunglig Majestäts skattkammare.40
Någon betalning till Oluff blev det inte,
vilket framgår av en skrivelse daterad 2 sep¬
tember samma år och undertecknad av
Fredrik III. I denna ger kungen befallning om
att »Oluff Pedersen af Biegen» skall erhålla
betalning för sina leveranser. Men kungsord
hjälpte föga när kassakistan var tom.41

Leveranser-men utan betalning
Att få betalt för sina skeppslaster kunde
Oluff knappast ha hoppats på, då han i likhet
med övriga leverantörer till danska kronan
visste att rikets finanser var urusla. Endast
vid några enstaka tillfällen kunde han få ut
mindre summor eller som år 1643 då 300 Rdr
betalades med jordagods. Dessutom står det
på de flesta avräkningsnotor: »Detta är bevil¬
jat att levereras till Kungl. Majestäts behov
och skall i framtiden på Kungl. Majestäts
vägnar bliva betalt» undertecknat av Jochum
Berstorff. Då kriget med Sverige bröt ut 1657
hade Oluff ännu ej fått betalt, och kriget stop¬
pade hans leveranser till danska kronan.
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Avsnitt av Jens Sorensens sjökort över sydkusten av Blekinge och Hanöbuklcn med påskriften »Til kongl: May111
Thieniste, hafver ieg Dette med Flied Sandferderlig Thydelig Tegnit Og Forklarit, Af Chrestianshavn Den 1 Februari
A° 1719 Jens Sørensen Søe Carts Directeur». Kolorerad tuschteckning klistrad på linne. 179 x 56 cm. Original och
foto. Kort og Matrikelstyrelsen, Köpenhamn. Intressant är att Jens Sörensen på detta sjökort ritat in Holje i kartans
övre kant.
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I handlingar daterade den 14 och 18 no¬
vember, då Oluff ånyo kräver att få betalt,
omtalar han också att svenskarna år 1659
»frånrövat» honom flera brev och dokument
med vilka han hade kunnat styrka sina krav
på betalning. Men med stöd av Rentekam-
merens noggranna räkenskaper var det inte
svårt för Oluff att bli trodd. På en av dessa
handlingar står antecknat »Effterdj Oluff
Pedersen Ingen Signete hoes sig haffuer, haf-
fuer hand Satt åit Karemerke hemeden under,
och hans hiistriie Else Christensdatter med
hendes handes Underschrifft Bekrefftiget»

Så har Oluff satt dit sitt bomärke XX-

Schlyter i Ronneby, änkling efter Else. Detta
framgår av följande anteckning i Rentekam-
merens arkiv:

SchatCammer Afregnings Qiiitantz Dat: 5 Octobr:
1666 hiiarepter Olluf Pedersen af Blegind haffUer
hafft at fordre - 12543 Rd: 2 ort 4s. for hiiilchen
Summa hans efftcrmand Herman Slutter af Riineby
er shied Indwisning tidj Ko: Ma anpart i Alliinwerkit
i Schaane , den 18 Septemb, 1673.44

Så blev de pengar som Oluff eller hans arv¬
ingar rätteligen skulle ha erhållit utbytta mot
kungens andel i Andrarums alunbruk i Skåne
och tilldelade Herman Schlyter.

Var bodde Oluff Pedersen i Köpenhamn?
Vid sina besök i Köpenhamn hade Oluff en
bostad där han även förvarade värdefulla
dokument. Detta framgår av en arvstvist i
Göta hovrätt 1669.45 Sannolikt var det ett hus
som Oluff själv ägde. I Rigsarkivet finns en¬
dast en källa som upptar husägare i Köpen¬
hamn under 1600-talet bevarad. Denna är en
extra skattelängd upprättad 1653.4* Här finns
endast tre husägare med namnet Oluff Peder¬
sen upptagna. En bodde på Schiddensstrede i
stadens norra del långt från Bremerholm och
en hade ett större hus på Snarregade i närhe¬
ten av Gammel Strand men hade tillnamnet
Brøgger. Den tredje Oluff Pedersen ägde ett
litet hus vid Ulchegade, som var belägen på
ett område i det igenfyllda Dybet mellan sta¬
den och Bremerholm. Att bo så nära Bremer¬
holm var en stor fördel för Oluff, varför detta
lilla hus kan ha varit hans bostad.47

Därefter undertecknar Else med »Else Oluff
Pedersen egen hand» 42

Den 5 oktober 1666, ett år före sin död,
lämnar Oluff sitt förmodligen sista krav på
ersättning som uppgick till 15.706 Rdr. Men
i Rentekammeren gjorde man den invänd¬
ningen att Oluff år 1652 fått utbetalt 1.500
Rdr samt att 1.71 2 Rdr 20 ort och 12 sh »efter
Kungl. Majestäts vägnar icke kunde gott-
göras». Anledningen till det sist nämnda av¬
draget är okänt. Saknades avräkningsnotan
eller hade kanske Oluff ändå i likhet med
Rasmus Jensen och Jacob Madsen fuskat
med sina räkningar?

En intressant uppgift är att efter en Retter-
tings dom den 10 maj 1653 »tillkommer
honom i stället för 1.727 svinsollon som
honom till betalning i Skattkammaren är till-
räknat, kapital 1.727 Rdr där på räknat 15 års
ränta, nämligen 1.554 Rdr - 10 ort - 4 sh».
Den summa som Oluff slutligen hade att
fordra var 12.543 Rdr, 2 ort och 4 sh.43

Men varken Oluff, hans barn eller hustrun
Else, som dog 1670, erhöll något av dessa
pengar. Den som däremot fick ersättning för
Oluffs leveranser till danska kronan och för
ollongälden blev hans »efftermand» Herman

Oluff Pedersens pantegods
En »Jordebok på de gods och bondgårdar
Oluff Pedersen, borgare uti Sölvesborg,
haver uti Sölvesborgs län, som är av Kungl.
Majt. och Kronans Pante Gods».48 Så lyder
ingressen till den jordebok som upprättats
över de pantegårdar som Oluff erhållit.
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Detta bekräftas också av au Karen Rasmus
Jensens namn återfinns i en handling som rör
Oluff Pedersens pantegårdar.

Här klargörs således att Rasmus Jensens
hustru Karen för någon tid sedan av Fredrik
III fått dessa gårdar som betalning för kro¬
nans skuld till henne. Karen hade i sin tur
överlämnat dessa pantegårdar till Oluff
Pedersen för en skuld till honom. Sannolikt
handlade denna skuld om Oluffs leveranser
till hennes avlidne man Rasmus Jensen. Det
är i samband med överlåtelsen av pante-
gårdama som man tvistar om ollongälden.

Men en av parterna - ovisst vem - hade
inte varit nöjd med utgången av målet varför
Fredrik III kallade till ny rättegång med
rikets råd, vilken skulle hållas vid Herre¬
dagen i Köpenhamn den 11 maj samma år.
Till denna skulle Oluff och Karen Rasmus
Jensens arvingar, bl.a. handelsman Hans van
Meulengracht, infinna sig. Hur denna rätte¬
gång slutade finns det inte någon uppgift om
eftersom 1657 års Herredagsdombok ej upp¬
tar någon rättegång efter januari detta år.
1658 års dombok saknas helt och inte förrän
i slutet av 1659 finns någon rättegång införd.
Detta kan bero på bränder,53 men kanske
kom kriget emellan.

Dessa utgjorde tillsammans 74 1/2 gårdar i
Medelstads och Listers härader. Av dessa låg
54 1/2 gård i Fridlevstads socken, 19 i Tvings
och 1 gård i Elleholms socken. Vid denna tid
omfattade Fridlevstads socken 107 hela och
halva gårdar av vilka Oluff således fick hälf¬
ten i pant. Dämtöver innehade Oluff även 1/2
frälsegård i Gränum i Jämshögs socken.
Denna hade före 1651 tillhört borgmästare
Mads Ravn i Köge.

Frågan är varför Oluff fått dessa gårdar.
Att Christian IV lånat pengar av den rike
Oluff Pedersen är inte otänkbart, särskilt som
Fredrik III tilldelade såväl adel som ofrälse
personer pantegods som ersättning för
skulder från Christian IV:s tid.4» Dessutom
skriver Christopher Cronholm i Blekings be¬
skrivning angående Fridlevstads socken att
Oluff Pedersen skulle ha fått dessa gårdar av
Christian IV som ersättning för ett »ansenligt
penninglån».50 Om denna uppgift skriver
Cronholm: »Detta är en skriftlig berättelse av
framlidne kyrkoherden Anders Bager, vid
denna församlingen, som då levat och upp¬
tecknat mycket i sin tid och lämnat sina efter¬
trädare i ämbetet». Bager var sålunda präst i
församlingen under Oluff Pedersens tid.

Men förklaringen till Oluffs pantegårdar
visade sig vara en helt annan och oväntad. I
ett brev från Fredrik III daterat den 28 mars
165751 omtalas att det inför borgmästare och
råd i Köpenhamn varit en rättegång mellan
Oluff Pedersen å den ena och avlidna Karen
Rasmus Jensens, fordom borgerska i Köpen¬
hamn, arvingar på den andra sidan angående
den ollongäld som Karen Jensens arvingar
var skyldiga Oluff Pedersen.5ÿ Av brevet
framgår att

Tvisten om ollongälden
Den ovan nämnda ollongälden vållade även
tvister mellan Oluff och hans pantebönder.
Orsaken var att enligt ett kungligt brev av
den 6 augusti 1602 skulle bönderna i Bräkne,
Medelstad och Östra härad vara befriade från
ollongälden. Anledningen var att »de från
Arilds tid» varit befriade från denna skatt och
att de nu besvärades mycket av fästningsbyg-
gande i Kristianopel.54 Bönderna blev därför
i fortsättningen befriade från gälden.

Men då Oluff nu skulle uppbära sitt land¬
gille ansåg han sig ha rätt till ollongälden,
vilket bönderna i Medelstads härad klagade

noget Bonde goeds som for: Karen Rasmus Jensens
afl' os udj Cronens gieid for nogen Rum Thid siden
shall haffiie udj betalling bekommed Samme
Bondegoedtr. igien til Oluff Pedersen udj hannom
Bortskyldige Gieid aff stoed oc offiierdraget.
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över genom länsmannen Mogens Siiendsen. I
häradsrätten dömde häradsfogden Mogens
Jensen till böndernas fördel, eftersom Oluff
Pedersen »var en privat person och ingen
adelsfrihet hade» och att bönderna sedan
1602 varit befriade från ollongälden.55

Oluff var inte nöjd med domen och målet
gick därför vidare till Blekinge landsting.
Här ansåg även landsdomare Willum Tom¬
mesen att Oluff ej hade rätt till ollongälden.
Men vad Tommesen inte visste var att Oluff
»Udj Kungl. Maijt:s Naadigste giftien
Shøde» hade rätt att göra anspråk på denna.
Därför överklagade Oluff även denna dom,
och den 10 maj 1653 var det återigen tid för
Oluff Pedersen och Willum Tommesen att
mötas inför Kongl. Rettertinget i Köpen¬
hamn. Här bekräftas åter att bönderna hade
rätt att slippa ollongälden, men också att
Oluff enligt sitt skötesbrev skulle erhålla
densamma. Svaret på hur tvisten löstes finns
i en handling i Rentekammerens arkiv av den
3 november 1656.1 denna skrivs att eftersom
landsdomaren hade kungabrev på böndernas
frihet från ollongäld hade han ej fällt någon
orätt dom mot Oluff Pedersen och då bön¬
derna haft denna rätt så lång tid tillbaka
skulle den få fortsätta. När nu Oluff gick
miste om ollongälden skulle han »i anden
maader der fore at fomøijes». Undertecknat
Christophoro Ume Justitiario.56

Sålunda blev det Kungl. Majt och kronan
som till sist fick stå för kostnaderna för ollon¬
gälden, vilken jämte ränta kom att läggas till
Oluff Pedersens andra fordringar.57 I den
jordebok som upprättades 1650 över hans
pantegårdar angavs värdet för samtliga går¬
dar motsvara 288 1/2 tunnor Hardt kom eller
1 1.536 1/2 Rdr 33 sh. och 1 5/7 pen. Inkoms¬
ten från dessa pantegårdar fick Oluff och
hans arvingar uppbära även under svensk¬
tiden fram till den 19 april 1688, då gårdarna
såldes till överste Bertil Nilsson Skytte.

Pantegårdarna och reduktionen
Länge förblev inte gårdarna i släkten Skyttes
ägo, för då reduktionen drabbade gårdarna
ville den då avlidne överste Skyttes arvingar,
representerade av sonen överste Carl Gustaf
Skytte, att köpet skulle gå tillbaka. Med an¬
ledning härav instämdes Oluff Pedersens
arvingar till Listers häradsting första gången
1689 och därefter i april 1690.58

Vid rättegången 1690 kunde rådman Her¬
man Schlyter i Helsingborg inte infinna sig,
men meddelade i ett brev att han på Kunglig
Majestäts befallning uppehöll sig på Alun¬
verket i Skåne och att han ej visste hur lång
tid hans uppdrag skulle ta. Schlyters andel av
gårdarna som han ärvt av sin avlidna hustru
Else utgjorde för övrigt merparten av pante-
gårdama.

Förre ridefogden och häradsdomaren
Christopher Hansen i Stiby, gift med Oluff
Pedersens dotterdotter Bente,59 förklarade på
sin hustrus vägnar att han inte uppburit några
pengar och att allt, förutom litet säd som han
erhållit, var innestående hos Bertil Skyttes
arvingar. Oluffs son Mads i Holje sade att
största delen av det »som honom arveligen
tillfallit står kvar hos Herr Översten». Änkan
Sidse Oluffsdatter sade sig »vara över 80 år
gammal» och att hon uti stor fattigdom och
armod var, eftersom hon ej fick någon hjälp
av sina egna barn utan fick »gå från dörr till
dörr». Hon sade också att herr översten
kände till att hon i kriget tvenne gånger blivit
plundrad av snapphanar och att hon »till
Kungl. Majt, Suplicerat». Sidse framhöll
dessutom att hennes man aldrig skrivit på
något köpebrev.

Rätten uppmanade därefter alla instämda
att visa upp skiftesbrevet efter Oluff Peder¬
sen vilket enligt uppgift av Christopher
Hansen skulle finnas i Kungl. Hovrätten.ÿ

Christoper Hansen och Mads Oluffsen för¬
klarade sig nu villiga att snarast uppsöka
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överste Skytte som inte infunnit sig till rätte¬
gången för att komma överens med honom,
och härmed avslutades målet.

som hänger på Rosenborgs slott skildrar
Wolfgang Heimbach på ett naivt och livfullt
sätt arvehyllningen 1660 i Köpenhamn.64

Ett hedrande uppdrag
År 1650 ägde en hyllning av Fredrik III:s son
prins Christian rum. Inför hyllningen skulle
det i Sölvesborg väljas två fullmäktige som
på kungens befallning hade att infinna sig i
Köpenhamn »Søndagen thrinitatis», sönda¬
gen efter pingstdagen. Med anledning härav
hade borgmästare Gierdt Pedersen, de fyra
rådmännen samt sexton borgare samlats för
att välja de två personer som skulle represen¬
tera staden och borgerskapet vid »Hyl-
dingen». På handlingen som upptar samtliga
borgares namn har de alla satt sin signet.61
De två som blev valda att närvara vid hyll¬
ningen blev Oluff Pedersen och Niels Ras¬
mussen.

Denna hyllning skulle, liksom den år
1648, äga mm i Köpenhamn. Tidigare hade
representanterna för Skåne, Halland, Ble¬
kinge, Bornholm, Gotland och Ösel fått be¬
fallning att komma till Lund där hyllningarna
ägde rum. Men 1610 då Christian IV:s son
Christian hyllades blev detta den sista i den
skånska staden. Hädanefter skulle dessa
landsdelars representanter bege sig till Köpen¬
hamn.62

Vid hyllningarna skulle representanter för
adel, prästerskap, professorer, köpstädernas
borgerskap och allmogen närvara. Att dessa
högtider var en stor upplevelse inte bara för
de utvalda utan även för befolkningen i de
städer där hyllningarna ägde mm är inte svårt
att föreställa sig. Det är därför anmärk¬
ningsvärt att skildringar av hyllningar är så
sällsynta. Men en beskrivning finns från
1655 dåden nioårige prins Christian hyllades
i Odense. Denna händelse har utförligt be¬
skrivits av sognepresten Jacob Clausen som
själv var närvarande,6-1 och på en målning

Oluff Pedersens signet oeh bomärken
1 ett dokument rörande Oluff Pedersens
pantegårdar finns nedtecknat

Att dette er en Richtig Copie aff Kongl: Ma: shøde
paa mit Udlagde pandte giiodz, det til Witterlighed
haffuer Jeg triickt mil Zigned hemeden forer efter
Som Jeg icke kand skriffüe, Actiim Sølfftiidzborrig
den 20 October: Anno 1654.

På detta dokument finns signetens avtryck i
rött lack bevarat i gott skick med undantag av
två smala sprickor (ill. s. 2). Detta är det enda
av hans signetavtryck som bevarats i läsbart
skick.

Signeten har varit cirka 1 x 1,5 cm stor,
åttkantig med ett av små kulor avgränsat
mittfält i vilket finns ett bomärke. Runt mitt¬
fältet finns namnet OLUF MAS PERSEN.
Betydelsen av MAS är mycket svårtolkad.
MAS kunde förekomma som kortform till
Matthias eller Thomas.65 Men eftersom
dubbla förnamn är i det närmaste okänt bland
borgare och bönder vid denna tid, kan det
uteslutas att Oluff haft två förnamn.66 En
möjlighet är att MAS PERSEN syftar på en
anfader till Oluff, som varit en betydande man
och vars namn blivit en form av släktnamn.67

Ytterligare en tolkning är möjlig, näm¬
ligen att MAS avser en släkt Maas, en bor¬
garsläkt som förekom i Ronneby under 1600-
talet och anses som inflyttad från Holland.68
Stavningen av namnet varierar med aas, aess,
aass osv 69 I Listers dombok 1666 finns en
person med namnet Olof Maas i Stiby i
Mjällby socken. Louise Maas i Leyden om¬
talade att namnet Maas med varierande stav¬
ning, med eller utan preposition, numera är
spritt över hela Holland. Namnet var under
1600-talet och tidigare mest frekvent i Bra¬
bant, Flandern och Limburg och betecknade
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personer som bott i närheten av floden Maas.
Beträffande den ovanliga placeringen av
MAS före PERSEN så kunde det förekomma
att ett släktnamn placerades mellan förnamn
och patronymikon, även om det inte var
vanligt.™

Oluff hade två från varandra helt skilda
bomärken. Det ena fanns i hans signet och
det andra bomärket återfinns på två hand¬
lingar, varav en daterad Köpenhamn 1665,
medan den andra funnits i ett brev avsänt från
Köpenhamn 1666.7i Det kunde förekomma
att en person använde sig av mer än ett bo¬
märke, men vanligtvis liknade dessa var¬
andra. Beträffande bomärken av olika utse¬
ende kunde en person som flyttade till en
annan gård av praktiska skäl överta denna
gårds bomärke.72 Om bomärket i signeten
har samband med ett eventuellt släktnamn
eller med Oluffs flyttning till Stenhugger-
garden i Sölvesborg är omöjligt att avgöra.

anstad, 1655 härjade pesten och 1657 bröt
kriget mellan Danmark och Sverige ut.

Det finns inte någon uppgift om huruvida
branden drabbade Stenhuggergarden som
Oluff ägde, men han fortsatte i varje fall fram
till juni 1657 sina leveranser till Köpenhamn.
I samband med krigsutbrottet tycks Oluff ha
lämnat Sölvesborg och därefter troligen mest
varit bosatt i Holje.74 Jämshögs socken och
särskilt Holje by kom nu att bli centrum för
de dramatiska händelser som utspelade sig
kring Oluff Pedersen de kommande åren.

Ryttare ur Fersens regemente mördas
vid Halabron
Den 7 april 1658 sköts 6 ryttare och en
korpral ur Fersens regemente ihjäl vid Hala¬
bron nära Holje, då de skulle kräva in skatt av
allmogen. De mördade ryttarna lågo »af
Bönderna grimmerligen Mördade och af-
klädde, hvar ibland war Öfwersten Wällb:
Miistads Sönn, hvilken der i skogen äre nii
alle obegrafne, liggia Linder öppen himmel
för hiindar och svin».75 Misstankarna rikta¬
des mot bönderna i socknen. Den 18 april
kom ryttmästare Måns Windriifwa från
samma regemente med en grupp ryttare för
att utkräva skatt och förnödenheter. Bön¬
derna satte sig till motväm och hotade ryt¬
tarna till livet om de krävde någon »gärd».
Därför bad Windriifwa länsmannen ombe¬
sörja att de som hade något i sina förråd
skulle lämna av dessa. Men länsmannen
»efterkom inte hans befallning utan drog
med hustru och barn ifrån sitt hus».

Windriifwa och ryttarna for tydligen hårt
fram och misshandlade både bönderna och
Oluff Pedersen, som i några brev meddelade
underkommendanten på Sölvesborgs slott
om det skedda. Denne rapporterade till kom¬
mendanten vad Oluff skrivit och Windriifwa
fick kritik för det som hänt. I maj 1658 för¬
svarade han sig därför i en skrift kallad Rytt-

<Detta bomärke hade följande utseende:

Omkring 1650 fanns i Sölvesborg en borg¬
mästare Gierdt Pedersen som i sin signet
hade ett bomärke som var nästan identiskt
med det Oluff satte på handlingarna i Köpen¬
hamn, varför Gierdt och Oluff kan antas vara
bröder eller nära besläktade. Bomärke för:

Oluff Pedersen XX Gierdt Pedersen XX
Handelsförbindelserna med
Köpenhamn avbryts
I Sölvesborg rådde i början av 1650-talet en
livlig sjöfart. Härifrån seglade år 1651 inte
mindre än 90 skepp ut med last av framförallt
träprodukter, pottaska, stalloxar och hästar.75
Men i fortsättningen av detta årtionde skulle
staden drabbas av flera olyckor, först år 1652
då mer än hälften av stadens bebyggelse för¬
stördes i en brand. 1654 befalldes de borgare
som ville bedriva sjöfart att flytta till Kristi-
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skrivet 31 januari 1660. Brevet inleds så¬
lunda:

mästare Måns Windriifwas Klago Bibel emot
Oluff Pedersen i Hölje.16 1 denna skriver han
att att han blivit beskylld för »att jag uti all
ogudaktighet övergår andra människor och
att jag på hedniskt och barbariskt vis hanterat
dem». Med anledning av denna beskyllning
lät Windriifwa föra Oluff till Sölvesborg för
att bevisa sina anklagelser. Men innan Oluff
red iväg sände han i hemlighet bud till sin son
och sina mågar i Jämshögs och Näsums
socknar att sammankalla hela allmogen vil¬
ken med vapen i hand skulle instorma i byn
på tre sidor. Då Windriifwa fick veta detta
skickade han en bonde för att ta reda på
orsaken. Svaret blev att man ville ha sin
Oluff Pedersen igen från Sölvesborg.
Windriifwa sände genast ryttare efter bonden
och »bad bönderna ha fördrag», men de sva¬
rade att de ville ha antingen ryttmästaren
eller två kornetter i pant. Om han inte gick
med på detta skulle de slå ned honom och så
många de kunde. Som svar sände Windriifwa
två ryttare till dem, men då spände bönderna
sina bössor och ville skjuta dem så att de för
Guds skull måste tigga för sina liv.

När Oluff Pedersen kom tillbaka ställde
bönderna efter hans order upp sig i tre
grupper runt hans gård där ryttmästaren och
ryttarna befann sig. Därefter krävdes Win¬
driifwa på 100 Rdr annars skulle de anfallas.
Efter långt övervägande gav han dem 20 Rdr
och en sida fläsk. Windriifwa tvingades där¬
efter att skriftligen intyga att ryttarna blivit
väl trakterade. Dessutom fick han under
vapenhot lova att betala för allt som kompa¬
niet hade förtärt och all proviant skulle de
lämna ifrån sig. Slutligen fick ryttmästaren
lämna »en obligation på 30 daler silvermynt»
och först därefter kunde Windriifwa och hans
ryttare lämna Holje.

Effter di wij fattige Bönder och AJImoge i Lönne-
måhla fierding war håndeligcn triiffnct och twUngnc
med ett förferderligt strengdt biid at der som wij iche
mötte, då skulle wij blefwa t hell skütne wed wår
bordsende eller på war förstüfwe stenn .

Bönderna förklarar också att de hade svurit
att vara kronan trogna samt att de aldrig hade
hyst några snapphanar eller rebeller och att
de alltid efter yttersta fömåga lämnat den
skatt och proviant som utkrävts av dem, men
att de eftersom budet var så strängt och gru-
veligt var tvungna att lyda.

De skriver även att de inte visste om det
var Oluff Pedersens eller ryttamas bud förrän
de kommo till »wägtare Lien» i utkanten av
Holje by, där Oluffs svärson Peder Hindrik-
sen mötte dem. Då bönderna frågade vad det
stränga budet innebar fick de till svar att
»Ryttame de toge Oluff Personn och droge
bort i Afftons medh honom, der medh be-
falde Oluff Personn migh at iagh skiille gifiia
uth biidh, at menige mann skiille möta». Då
hade Oluffs son Mads också kommit och
sade »Gudh bätter oss her är Ryttama
skütna». Därefter befallde Mads dem att gå
till byn och skydda ryttama så att inte fler
skulle bli skjutna eller dräpta.

Mot aftonen kom Oluff Pedersen med åtta
ryttare tillbaka till Holje by. Då han kom på
den östra bybron stod Mölle Triilsen där och
spände sin bössa och ville skjuta de ryttare
som eskorterade Oluff. Men han ropade »Holt
är her ingen skada skiedt, men elliest skall i
hafwa tack for däds i hafwe lydt mitt biidh och
Befallningh. Och då földe de honom enn Part,
Och han gaaf dem Maath». Brevet avslutas
med att deras inlaga måtte läsas, påskrivas och
införas i tingboken och att de hoppades på en
rättfärdig dom. Måns Thommesen i Lönne-
måla, Kniith Nielsenn i Komperskiilla och
Johan Oliiffsen i Mörkamåla undertecknar
skrivelsen med sina bomärken.77

Brevet från bönderna i Lönnemåla fjärding
En annan version av denna händelse finns i
ett brev från bönderna i Lönnemåla fjärding
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lill denna hotelse var tre korpraler, Eberhert,
Långe Hans och Gündmynd.81 Efter dessa
ord lät Lýbecker föra Oluff med sig till
Kristianstad där han sattes i fästningen. Detta
skedde den 7 juni 1659.

»I komma icke altijd så starcka igen ...»

På våren 1659 var det åter oroligt i Jämshögs
och Glimåkra socknar. Oluff Pedersen hade
sänt budkavel och sammankallat allmogen
till uppror. I Glimåkra hade bönderna över¬
fallit ett kompani och skjutit ihjäl flera av
ryttarna. Med anledning därav hade Kunglig
Majt befallt att överste Georg Henrik Lý-
becker med landshövdingens samtycke
skulle bege sig till Jämshög och Glimåkra.78
Här skulle han i »all vänlighet» tala allmogen
tillrätta. Landshövding Håkan Nilsson Skytte
skriver i sin rapport till generalguvernör Otto
Stenbock om de uppstudsiga och motvilliga
bönderna som förutom skyldiga till mord
även höll snapphanar gömda. Lybecker fick
därför order att med goda förmaningar och
hotelser tvinga allmogen till lydnad och
särskilt observera »vad den gamle och rike
Oluff Persson i Holje ville utlova eller inkli-
nera till».79

1 en rapport skriver Lybecker att då han
kom till Holje hade Oluff Pedersen berömt
sig av att ha »drillat» ryttmästare Windriifwa
och att denne och hans kompani inte blivit
släppta förrän Oluff kommit tillbaka från
Sölvesborg. Detta kunde prästen Herr Niels
och flera andra intyga.80 Morgonen därpå
sade sig Oluff Pedersen ha mist en silverkåsa
som Lybeckers kock fått brännvin i. Men
trots att Oluffs hustru och dotterson Bendt in¬
tygade att kocken lämnat tillbaka kåsan höll
Oluff fast vid sin åsikt. Lybecker lät därför
genomsöka alla sadlar och andra ställen där
kåsan kunde vara gömd, men fann endast ett
betsel och två sadelbolster som en dragon
stulit. Som straff för detta fick han löpa gat¬
lopp vid Jämshögs kyrka. Men Oluff nöjde
sig ändå inte utan började söka i en vagn,
men ryttarna motade bort honom. Då utta¬
lade Oluff Pedersen med hot och i vredes¬
mod de ord som kom att upprepas i flera skri¬
velser »I komma icke altijd så starcka igen,
wij skola wäll skillia eder ifrån oss». Vittnen

Lybecker beordras åter till Jämshög
Landshövding Skytte hade hoppats att det
skulle bli lugnt i Jämshög när deras »patro-
niske» man var borta, men det blev bara värre
och värre. Lybecker skriver att allmogen var¬
ken ville betala sina utlagor eller utföra ar¬
bete vid Bodekulls skans samt att de hyste
både snapphanar och förrymda ryttare från
Själland. Han fick därför order att med ett
»starkare parti» åter bege sig till Jämshög,
där de en söndagsmorgon i augusti omring¬
ade kyrkan under gudstjänsten. Där uttogs de
bönder som ansågs vara mest misstänkta för
ryttarmordet året innan, och dessa fördes till
Kristianstad. Därefter brändes flera gårdar i
Rödhult och Holje som ansågs vara tillhåll
för snapphanar.

Eftersom Skytte fått vetskap om var Oluff
Pedersen förvarade sitt penningskrin och
sina brev, sände Lybecker en ryttmästare
Bemfeldt och ryttare till Oluffs gård i Holje
där också hans son och måg befann sig.
Oluffs måg försökte hindra en av ryttama att
ta breven. I det tumult som uppstod högg
mågen ryttaren med en yxa och stack sedan
en lång kniv i bröstet på honom varpå han
sprang till skogs och där blev han ihjälskju-
ten av en annan ryttare. Denne kom sedan
blödande ridande tillbaka till gården och sade
att fullt med snapphanar kom ut ur skogen.
Oluffs son, som stängts in i en byggnad, hade
kommit fri och blev nu skjuten i låret. Oluffs
hustru blev enligt Lybecker träffad lätt i
foten av samma kula. Det beslagtagna pen¬
ningskrinet sägs ha lämnats förseglat till
Skytte. 82

Denna version av som hände i Oluff
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bleff Offiier falden I: mit cgct hiiüs, min hUstriic
schiött for mine Öijne, Jeg fattige mand bleff slagen,
stöt, ilde Tracterett och medfahren, derpaa de mig
Bortförde, och paa thoe aars thide Bleffiien fengse-
ligen Andholdet, Som med Adtshillige domme er at
Bewiiise, Saa Jeg fattige mand derofftier er Bleffiien
Baade döeff och Blind. Er och hüor mand witterligt,
hiiorledes mit hiiiis och hiemme sammetid bleff
SPOLLIER1T och Rcent Edpliinderet. de Togo fraa
mig alid dennd deell Jeg Eijede, aff Breffiie och
haandshriffter for Nogle 1000 dallers werde. Bordt
Röffüede fra mig, mil Sölff, Kaaber, Thin, Linnet
och Uldet, Qiiaeg Kohm och maldt. at der Iche Bleff
meere iiden dj Bahre hiiüs tvege till offiiers, Saa Jeg
er Nii enn gamble fattige Blind mand, Güd I: hietn-
melen hielpe mig. Actiim Kiobenhaffnn Den 18
Nöüemher Anno 1665.

Pedersens gård framgår av ett brev från
Lybecker till generalguvernören. Här nämns
endast brev och penningskrin, men i verklig¬
heten förhöll det sig på ett annat sätt. För att
tillförsäkra Kunglig Majt och kronan Oluffs
egendom hade Skytte gett order till Lybecker
att anteckna »hans boskap uthj penningar,
mobilier och annat». Men Lybecker nöjde
sig inte med att förteckna Oluffs egendom
utan lät plundra hela hans gård. I ett brev till
Stenbock, daterat 1 september 1659, skriver
Skytte att Oluffs hus är spolierat och att
penningar, silver, hans jordebrev, obligatio¬
ner, räkningar och alla andra dokument såväl
som hans husgeråd och annat är bortfört.
Endast ett litet skrin med penningar och
silver samt någon boskap hade lämnats kvar.

Skytte bedyrade att plundringen skett helt
utan hans vetskap och att han fördömer det
som skett. Han avsåg också att lämna rapport
om händelsen till generalauditören Crono-
borgh, så att den som var skyldig skulle bli
straffad.83

Överste Lybeckers rapport om plundringen
Generalguvernör Stenbock begär i ett brev
till Lybecker daterat 9 augusti 1660 en rap¬
port om plundringen av Oluff Pedersens
gård. Redan den 14 augusti avger Lybecker
sitt svar till Stenbock. I sitt svar skriver
översten att det i beslag tagna var ringa saker
av intet värde, gamla sängar och täcken som
inte var värda en daler.85 Med kännedom om
Oluffs stora förmögenhet och att Karl X
Gustaf i ett brev till Stenbock kallat honom
för »Rijke Olof Person i Hölie» klingar
Lybeckers påstående om ringa saker av intet
värde tämligen falskt.

Beträffande Oluffs klädeskistor skriver
Lybecker att det enligt grannarna ej funnits
så mycket i dem som Oluff själv redogjort för
i en sannolikt icke bevarad skrivelse till
Skytte. Men Lybecker nämner inte ett ord om
allt annat som förts bort från gården. Klädes¬
kistorna hade förseglats i närvaro av länsman
Jens Sibbesen i Holje, men trots detta hade de
efter några dagar och fastän bevakade brutits
upp av en förrymd svensk och en polack,
vilka fängslades och fördes till Christianopel
och därefter till mönstring i Ronneby. I
brevet omnämns också en skogsmästare
vid namn Nils Karlsson. Denne hade för
Lybecker och Skytte uppgett dels var snapp-

Oluffs egen version av plundringen
Av Lybeckers brev framgår inte att Oluff när
plundringen skedde inte längre satt fängslad
i Kristianstad, och enligt honom själv blev
han denna söndag nu åter förd till fästningen.
Hur plundringen av Oluffs gård gick till ger
han själv en målande beskrivning av i en
handling som finns bevarad i danska Rigs¬
arkivet. I samband med att Oluff år 1665 för¬
söker få ut ersättning för sina leveranser till
Bremerholm anger han som ett behjärtans-
värt skäl hur illa han av svenskarna blivit be¬
handlad i krigstiden och atl alla hans doku¬
ment och reverser tagits ifrån honom. Brevet
återges här in extenso.84

Hertill Siiares Underdanigsi dend Christelige höije
öffrighed er Well Bekienl, hiiorledes Jeg fattige
gamble Mand, I: Sidste Kriegstied Anno 1658
Blefiien angiffilcd, hiiorledes Jeg shiille werhretl
Hoffiiit mand, for dj Snaphaner i Shaane, derpaa Jeg
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målen mot Oluff Pedersen.89 Skytte anser att
Oluff var rätta upphovet och förnämsta orsa¬
ken till allmogens samling och uppror mot
ryttmästare Windriifwa och till morden på
Fersens ryttare. Han anser också att domaren
vid Listers häradsrätt med sin 15-manna-
nämnd, som dömde efter dansk lag, hade
»med omsvep och ränker dömt icke allenast
Oloff Person, utan ock hela hans rebelliske
berörde församling fri». Och detta trots att
Skytte anlitat hans egna grannar som vittnen
mot honom. Den frikännande domen hade
kommit den 9 september 1658.

Landshövding Skytte var således inte nöjd
med frikännandet utan ansåg att saken åter
borde tagas upp, antingen inför Blekinge
landsting eller av kommissorialrätten. Lands-
domare Petter Durell ansåg emellertid att
saken var av den beskaffenheten att han den
6 november 1659 remitterade ärendet till¬
baka till häradsrätten. Efter en ny rättegång
frikändes återigen Oluff Pedersen den 16
februari 1660. Men trots dessa frikännanden
togs saken åter upp inför landsdomaren den
16 januari 1661 och i domen »som enteligen
avdömdes» den 27 februari 1661 frikändes
Oluff Pedersen från alla anklagelser.90

hanar fanns och dels var Oluff förvarade sitt
penningskrin. Lybecker avslutar sin rapport
till Stenbock med ett tillägg om att han alltid
varit hållen för en ärlig och rediger man och
att generalguvernören »welle migh Nådigste
förlåta».86

Var Olof Nilsson i Björkefall
Oluff Pedersens spion?
I ett brev till Stenbock daterat Croneborg
augusti 1659 skriver Karl X Gustaf

wij förnimmer uthaffLandshöfdingensi Croneborgs
lähn Göran Gyllenstiemes skrifwelse, at han tillijka
medh någre gamble forrymbdhe Soldater hafwer
förskickat till Christianstadh en Snaphane. hwilken
den Rijke Olof Persson i Hölie för Spion brukat
bafwcr, den och hafwer medh warit att ombringha
en deel Svenske ; altså wele I, emedhen den samme
alle Snaphaner känne, låta honom examineras och
tagas till förhör, at han må bekoma, hwilke flere som
deriithinnan ähr interesserade. Wij befalle eder her
medh Gödh alsmechtig synnerligen, nådeligen. Karl
Gustaf.87

Vad hände då med denne Olof Nilsson? I ett
brev från kungens troman Erik Eriksson i
Landskrona till Stenbock omtalar han att en
lösgångare Olof Nilson i Björkefall i Jäms¬
högs socken var anklagad för att vara Oluff
Pedersens spion och att Nilsson var dömd att
mista livet. Eriksson skriver att landshövding
Skytte hade rannsakat Olof Nilsson och att
denne hade konfronterats inte endast med
Oluff Pedersen utan även med de fem nu av¬
livade ryttarmördarna och att detta hade skett
inte endast en gång utan tjugo. Dock kunde
de inte berätta något om honom, och ej heller
kunde Olof Nilsson bindas vid något uppror
eller skalkstycke. Men eftersom han i Små¬
land hade blivit dömd för att där hållit sig
undan utskrivning, så frågar Erik Eriksson
om han kunde utskrivas som dragon.88

Rannsakningen med landshövding Skytte
I Kunglig Kommissorialrätten hölls i Kristi¬
anstad den 27 februari 1662 rannsakning
med landshövding Håkan Nilsson Skytte
ined anledning av de ärenden som kapten
Christian Clembech angivit mot landshöv¬
dingen. Kommissarier i denna »Inquisition»
var landsfogden i Skåne Anders Liljehök,
borgmästaren i Malmö Lars Broman och as¬
sessorn vid Göta hovrätt Ericus Drysenius. 1
protokollet uppges att rätten skulle noga
efterfråga och granska »Oluf Persons saak»
alltifrån begynnelsen.91

Man började således med det våld som
ryttmästare Windriifwa utövat mot Oluff

Oluff Pedersen ställs inför rätta

I ett brev till Stenbock skriver Skytte att han
är synnerligen missnöjd med domsluten i
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Pedersen i hans gård i Holje år 1658 och den
tvist och träta som där uppstått. Tvisten och
trätan dem emellan hade bilagts och förlik¬
ning skett den 7 juni 1658 i Bodekull. Denna
förlikning ansågs vara av privat natur och
Skytte hade samtyckt därtill. Däremot hade
det varit en rättegång angående »Rebellio¬
nen», dvs. då Oluff budade allmogen till
samling i Holje samt det som där utspelades.
Men beträffande mordet på Fersens ryttare
som Oluff och bönderna ansågs vara skyl¬
diga till, så hade det begåtts av snapphanar.

Därefter blev Skytte tillfrågad om han stått
efter Oluffs egendom, men Skytte svarade:
»Nej, utan mera efter hans liv». Överste
Lybecker fick sedan frågan varför han låtit
föra Oluff Pedersen till fästningen i Kristian¬
stad. Svaret blev att han hört att Oluff skulle
ha haft en tunna krut, men nu uppgavs att
denna hade sålts till hans svärson Söffren
Jensen i Sölvesborg. En annan viktig orsak
till fängslandet som Lybecker återger i flera
brev var att Oluff sagt »I komma icke altijd
så starcka igen, wij skola wäll skillia eder
ifrån oss». Dessutom skulle allmogen i
Jämshögs socken ha varit mycket obstinat och
inte velat betala de skatter m.m. som de var
pålagda. Att befallningsmannen inte vågat
komma till Jämshög skyller Lybecker också
på Oluff Pedersen, som man säger upphetsat
folket hos vilket han hade stort anseende.
Lybecker tillägger att Oluff hade mer än 60
gårdar som var hans egna och som han fått i
pant av Danmarks regering. Man kan fråga
sig varför Lybecker blandar in detta i målet.

Anledningen till att Oluffs egendom togs i
beslag innan någon dom över honom var
avgiven skulle ha varit de förutnämnda orden
»L komma icke...», ett yttrande som Ly¬
becker tydligen inte kunde tåla. Det ansågs
också att Oluff hade så stort anseende hos
gemene man att han kunde intala dem till vad
han ville. På grund av detta fick Oluff vid
rättegångarna svara genom sin svärson, råd¬

man Söffren Jensen, »effter han för fara af
Rebbelion inte kunnat tillåtas att dijtkomma
som landshöfdings förmäler».

I kommissorialrätten behandlas därefter de
händelser sommaren 1659 som Lybecker
tidigare beskrivit, men här återges det som
hänt på ett helt annat sätt. Nu sägs att Oluffs
måg skulle ha sammankallat allmogen och
»sammanroterat dem», och då ryttarna sökte
efter snapphanar »han iithi wäijande hand
dräpes». Oluffs son Mads skulle vid det
tumult som uppstod ha blivit skjuten i låret
och Oluffs hustru Eline i »kootledhen», såle¬
des ej den lätta skada som Lybecker upp¬
ger.92 Den i beslag tagna egendomen hade
blivit införd dels till landshövdingen och dels
till kronans magasin »föriithom hwadh iithi
den fiirien kan wara bortkommet». De vitt¬
nen som tidigare sagt att Oluff anmält att mer
var försvunnet än som var med sanningen
överensstämmande hade nu återkallat sina
vittnesbörd.

Landshövding Skytte tillfrågades varför
allt blivit så fördröjt och varför Oluff Peder¬
sen fått sitta så länge i arrest. Skytte svarade
att det var för att han hade tackat två eller tre
socknars allmoge för att de skulle ha varit
»hans bud lydiga och kommit till hans gård».
Dessutom skriver Skytte att han inte vågat
släppa honom fri för att han inte på nytt
skulle upphetsa allmogen till snapphaneri.
Skytte säger också att han fått åtskilliga brev
av »H:s Sal. Kongl. Maij:lt , af H:s grefl. Exc:
General Goüvemeüren, Item af Gen: Lieut.
Ulefeldt, Sec: Tiibenfelt och Gen.Aüditeuren
Beniamin Cronoborgh», varför han inte
dristade sig till att släppa Oluff Pedersen ut
ur fästningen. Och när det gällde den beslag¬
tagna egendomen hade allt lämnats tillbaka.

Kapten Clembech vittnade att en systerson
till Oluff hade omtalat för Skytte att Oluff
hade grävt ner pengar i källaren. Skytte och
Lybecker »hade låtit plundra honom och
tagit bort samma penningar». De hade sedan
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skaffat falska vittnen så att de därigenom
kunde behålla hans egendom. Men Skytte
svarade att pengarna var räknade, förseglade
och satta i förvar tills saken var avslutad.

Till sist överlämnade Oluff en skrivelse
där vittnena hade ändrat sina vittnesbörd mot
honom och försonade sig med var sina 50 Dir
silvermynt. Och så avslutades äntligen ett
par stormiga år i Oluff Pedersens levnads¬
historia.

Om hans stora förmögenhet varit en bidra¬
gande orsak till hans frigivande kan inte be¬
visas, men en uppgift som kan styrka denna
teori är några rader i Listers härads dombok
1671. Här omtalas att ett kontrakt upprättats
mellan Herman Schlyter och några av Oluffs
barn angående att Schlyter övertagit »den
gäld som de tillsammans har att fordra hos
Hans Kungl. Majestät och Kronan». Någon
uppgift om denna skuld finns inte i Likvida-
tionsräkenskapema i Riksarkivet, men skul¬
den kan ändå enligt Riksarkivet finnas regi¬
strerad-men var? Hade Oluff Pedersen lånat
ut pengar till Karl X Gustaf i utbyte mot sitt
liv? Den frågan lär aldrig kunna bli besvarad.

brunnit två gånger, att han några gånger
blivit utplundrad och att han var olycklig
över att ha mist sina räkenskapsböcker och
viktiga brev. Men Oluff anser sig också ha
hållit sig till lag och rätt. Vid denna rätte¬
gång, till vilken representanter för socken¬
stämmorna i Jämshög, Gammalstorp, Ysane
och Mjällby var kallade, vittnade även flera
personer om att de i många år, en i 30 år,
handlat med Oluff och att han alltid varit
ärlig. I Listers härads dombok, som med
luckor är bevarad från mitten av år 1663,
kräver Oluff eller hans son Mads som ombud
för sin far betalning för lånen. Lånens storlek
varierade, flera bönder var skyldiga 200 Dir,
en bonde inte mindre än 445 Dir, men de
flesta lånen var på mindre summor. Inom 15
dagar från det skulden behandlats vid tings¬
rätten skulle lånen plus ränta betalas, vilket
förefaller ha varit en orimlighet för de flesta.

Men inte bara allmogen lånade pengar av
Oluff. Detta bevisas av att häradsfogden
Prebiöm Mauritzen i Asarum den 16 januari
1656 lånat 101 Sletdlr och 64 sh., som med
6% ränta skulle betalas vid Mikaelitid
samma år. Men ännu 1662 stod skulden kvar
och skuldförbindelsen hade då tillfallit
Oluffs dotter Inger gift med Söffren Jensen i
Sölvesborg.ÿ* Samtliga skuldförbindelser
övertogs efter Oluffs död av hans barn, hust¬
run Else och efter hennes död av Herman
Schlyter, vilka ännu i början av 1680-talet
kräver betalning för Oluffs utlånade pengar.

De två år som Oluff suttit fängslad tycks
inte ha brutit ned honom varken fysiskt eller
psykiskt. Så infann han sig till Listers härads¬
rätt från och med juli 1663 till och med 1664
minst 39 gånger, där han tvistar dels med sina
gäldenärer, dels med sina egna barn. Ett av
målen gällde den utdragna tvisten om den del
av Storegård som Oluff säljer till sin dotter¬
son Bendt Carlsen från Röan, trots att hans
egen son Mads ansåg sig ha närmre bördsrätt
till gården.95

Oluff åter en fri man
Efter nära två år i fästningen i Kristianstad
kunde nu Oluff återvända till sina gårdar
Storegård och Knutsingegården i Holje.
Hans timmerexport kunde inte bedrivas, men
hans ekonomiska ställning var ändå minst
sagt god. Alla hans pantegårdar gav en årlig
inkomst som han erhöll under sina återstå¬
ende levnadsår. Oluff hade också mot ränta
lånat ut stora summor pengar som vid hans
död uppgick till cirka 7.000 Rdr. Det var
framför allt bönder i hela Listers härad, som
hårt tyngda av skatter och andra pålagor
under krigsåren men även tidigare lånat
pengar av honom. Vid flera ting står ord mot
ord angående skuldsummorna. I ett av målen
i oktober 1663 uppger Oluff att hans hus
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Flera av målen i häradsrätten gällde pro¬
cesser om arvet efter Oluffs hustru Eline.
Hon avled sannolikt i samband med att
svenskarna sköt henne i ryggraden. Oluff har
själv skrivit att »de sköt min hustru inför min
åsyn,» vilket kan tolkas som en ögonblicklig
död.96

håll. Han anser att de skulle givit honom var¬
sel så att han själv kunde varit med och öpp¬
nat skåpet. Angående den ersättning för sina
leveranser som Oluff aldrig erhållit av
danska kronan och som arvingarna efter
Eline nu kräver att få del av, säger Oluff att
skulden var innestående hos Kunglig Maje¬
stät i Danmark och att han under 8 eller 9 års
tid inte uppburit en shilling. Han anser också
att arvingarna själva kunde följt med till
Köpenhamn för att utkräva betalning av
Hans Majestät. Av den mycket svårlästa
domen framgår att Oluff inom 15 dagar
skulle uppvisa skiftet efter Eline, brev och
dokument.

I samband med en arvstvist inför Göta
hovrätt 1669 mellan Oluffs arvingar och hans
änka Else97 omtalas även att Oluffs svärson
rådman Söffren Jensen fått utskrivet ett falskt
pass i Oluffs namn och sedan rest till Köpen¬
hamn. Där hade han låtit uppbryta Oluffs
brevskåp och registrera obligationer och
skrifter, varefter några viktiga dokument
försvunnit. Över detta hade Oluff högeligen
klagat och efterlyst det försvunna i fyra kyr¬
kor -dock utan resultat.

Oluff gifter om sig
Så länge var inte Oluff änkling för senast den
17 april 1662 vid över 70 års ålder har han
gift om sig. Detta datum har nämligen upp¬
rättats ett testamente för hans nya hustru Else
Christensdatter. Hon bör troligen ha varit en
ung kvinna då hon år 1668, strax efter änke-
årets utgång, gifte om sig med Herman
Schlyter. Enligt uppgift i Holmens kirkes be¬
gravningsbok 1711 var han född 1651 och
således högst 18 år gammal vid sitt giftermål
med Else. Om Elses familj vet man inte mer
än faderns förnamn och alt hon varit av bor¬
gerlig släkt, då hon som kvinna fått lära sig
skriva och med egen hand underteckna hand¬
lingar.

Efter giftermålet med Else tycks Oluff och
hans unga hustru tidvis ha uppehållit sig i
Köpenhamn. Troligt är också att de efter för¬
säljningen av Storegård byggt upp och bosatt
sig på Lilla Holje som utgjorde en del av
Knutsingegården.

Arvstvist och arvskiften
Förhållandet mellan Else och hennes vuxna
styvbarn var av lätt förståeliga skäl inte det
bästa. Ännu efter Oluffs död 1667 hade bar¬
nen inte fått ut sitt morsarv. Det testamente
till Elses fördel som Oluff upprättat 1662
ogillades av hans barn. Dessa stämde därför
Oluff inför Blekinge landsting den 16 no¬
vember 1664. Utgången i målet är okänd,
men dagen därpå fick arvingarna honom att i
en vinkällare i Ronneby underteckna ett kon¬
trakt som var fördelaktigare för dem än det
förra. Men eftersom Oluff ju nu var blind och
kanske inte visste vad han skrev under, kom
denna handling att ogiltigförklaras vid de
kommande arvsprocessema mellan Else och

De uppbrutna brevskåpen i Holje och
Köpenhamn
Efter Elines död misstänkte barnen sin far för
att inte ha redovisat sina tillgångar. Inför
tingsrätten den 23 november 1663 försvarar
sig Oluff mot deras anklagelser. Nu anklagar
han i sin tur sina barn. Oluff omtalar inför
rätten att de i hans gård brutit upp lås och
lucka i hans skåp, kastat omkring hans räken¬
skaper och »gårdeböcker» med viktiga upp¬
gifter som han ej hade registrerade på annat
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Oluffs arvingar, först vid landstinget 1668
och därefter i hovrätten 1669. Här vinner
Else i båda instanserna. Dock gör hovrätten
den kommentaren att barnen först skulle få ut
sitt morsarv, och därefter skulle arvet efter
Oluff skiftas och fördelas mellan Else och
styvbarnen. Denna hovrättsdom anser Knud
Fabricius vara grundad på felaktiga beslut
och att man tillämpat svensk lag i stället för
dansk lag som ännu skulle gälla vid denna
tid.5,8

Tvisten om arvet efter Eline och Oluff
fortsatte dock vid två ting i juli 1669 inför
Listers häradsrätt. Slutligen uppmanar doma¬
ren parterna att äntligen rätta sig efter domen
i hovrätten. Men Else fick inte så länge glädje
av det omstridda arvet då hon ju avled i slutet
av 1670 i Ronneby."

I Listers härads dombok 1671 finns upp¬
gifter om att nu skulle Elines och Oluffs
gårdar skiftas mellan arvingarna. Till gransk¬
ning av Knutsingegården, som var barnens
arv efter sin mor, skulle tillsättas en 8-man-
nanämnd och för Storegård en 12-manna-
nämnd. Domboken upplyser också om att
arvet skulle delas i sju systerlotter så att alla
arvingar fick var sin »anpart lige stor och lige
god», dvs. de fyra systrar som var i livet fick
en lott var, Bente Jensdatter ärvde sin avlidna
mors lott och brodern Mads erhöll två syster¬
lotter.

ett pappersbruk. Tom Söderberg skriver i
Olofströms bruk 1735-1935 att Hans Carls¬
son var den förste som utnyttjade Holje
ström för industriellt ändamål. Men med
kännedom om Oluff Pedersens omfattande
verksamhet har denna vattenkraft varit tagen
i bruk redan under första hälften av 1600-
talet - kanske tidigare.101

Så blev Oluffs såg i Holje ström början till
den industriepok som under århundradena
kom att växa fram i Olofström, medan Oluff
Pedersens namn föll i glömska hos de flesta.
Men en äldre man i släkten väckte mitt
intresse för saken och i arkivens dammiga
luntor fann jag materialet till denne min an¬
faders märkliga levnadshistoria.
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