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Abstrakt 

 
Den här uppsatsen handlar om historieförmedlingen i den historiska romantrilogin om Tore 
Gudmarsson som Albert Olsson skrev mellan åren 1939 och 1945. Då den historiska romanen 
behandlas som en kvarleva kan den sägas berätta någonting både om den tid som skildras och 
den tid då den skrevs. I analysen studeras hur Olsson skildrar danskt och svenskt, herrar och 
bönder, manligt och kvinnligt samt lag och rätt i sina romaner. Dessa teman analyseras både 
mot bakgrund av den verkliga historieskrivningen så som den såg ut 1940 samt författarens 
verklighet. Min metod, som är lånad från språk- och litteraturvetenskapen, är en kvalitativ 
textanalys och innehåller begreppen den textinterne läsaren/författaren och den textexterne 
läsaren/författaren. Efter att ha studerat dessa teman har jag kommit fram till att Olsson delvis 
måste ha använt sig historieböckerna, eftersom hans historieförmedling ibland stämmer så väl 
överrens och han även placerat romankaraktärerna i verkliga händelser och pendlar mellan 
fiktion och verklighet. Man hans historieförmedling säger även någonting om författarens 
egen tid och paralleller till andra världskriget återfinns i tolkningen.  
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1. Inledning   
 

Albert Olssons trilogi om Tore Gudmarsson är frukten av grundlig historisk forskning 

samtidigt som författaren mästerligt och underhållande speglar den dramatiska utveckling 

och förändring som sker då Halland blir en del av Sverige.1 

 

Det här är en C-uppsats i historia på lärarprogrammet och mina ämnen är förutom historia 

även svenska. Svenskan är mitt så kallade ingångsämne, och mitt största intresse inom ämnet 

är den skönlitterära delen. Hur kombinerar man det med historieämnet när det kommer till att 

skriva en C-uppsats inom det senare? Jo, man intresserar sig för den historiska romanen och 

dess historieförmedling. Ovanstående citat är hämtat från baksidestexten till den historiska 

romantrilogi om Tore Gudmarsson som jag valt att studera. Baksidestexten är till för att locka 

läsaren, men i det här fallet tycker jag att det även lockar till en djupare analys av verken. 

 

1.1 Den historiska romanen  

Den historiska romanen kan sägas befinna sig i ett gränsland mellan historia och fiktion.2 Ett 

problem med genren är att den kräver grundläggande historiska kunskaper, och således tar 

både kunnande och fantasi i anspråk.3 I den här litterära genren finns det alltid ett 

vetenskapligt krav på författaren att denne måste ha fakta från en källbelagd historisk 

verklighet, vilket måste införskaffas genom källforskning. Granlid beskriver det som att 

författaren måste vara lite av en forskare, men det lika väl som forskaren måste vara något av 

en författare, då sanningen i båda fallen är en rekonstruktion kring en källa eller lämning, och 

således med vissa fiktiva inslag. Man kan säga att historikern återuppför huset ur ruinerna, 

men det är författaren som inreder det. Genom genren kan man således tolka och 

återuppväcka ett historiskt skeende.4  

 

Författaren är beroende av sin egen tid och påverkas både av sin egen epoks tankesätt och av 

traditionen. Den epok som författaren väljer att skildra ska vara betydelsefull och intressant, 

men även erbjuda någon analogi med författarens samtid. Det är det här som benämns 

analogiproblemet.5 Analogin kan sägas binda samman dåtiden med samtiden och låter dem 

                                                
1 Ur baksidestexten till Albert Olssons romantrilogi om Tore Gudmarsson.  
2 Renander, 2007. s. 18 
3 Granlid, 1964. s. 71 
4 Granlid, 1964. s. 13 ff. 
5 Granlid, 1964. s. 18 
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berika varandra, utan att de införlivas med varandra. Analogin får inte blandas ihop med ett 

annat vanligt begrepp inom genren, nämligen allegorin, som istället kan sägas utnyttja 

historien för aktualitetens syften.6  

 

De historieromaner som skrevs i Sverige, Danmark och i andra länder under början av 1940-

talet innehöll, inför hotet om en tysk erövring, en nyväckt fosterlandskärlek vilket gjorde att 

det inhemska historiska arvet beaktandes i dessa romaner.7 Här återfinner vi Vilhelm Mobergs 

Rid i natt! i vilken 1650-talets skattebönder revolterar mot högadeln. Källmaterialet från den 

här tiden är relativt omfångsrikt, men det kan tolkas subjektivt och Mobergs tolkning tog fasta 

på de mörkaste inslagen. Som författare måste man tillåtas dramatisera, och anledningen till 

att stoffet fick liv under början av 40-talet berodde på att innehållets analogiska kraft 

uppenbarades i och med andra världskriget.8 1900-talets historieroman präglas enligt Granlid 

av en syn på ondskan som oändlig. Den har alltid funnits, den finns i samtiden och den 

kommer alltid att finnas. Det fanns ingen egentlig utveckling, utan våld och orätt sågs som 

eviga härskare.9  

 

Av Granlids resonemang framkommer det att genren måste ha en vetenskapligt giltig historisk 

konstruktion, vilken kan levandegöra, vidareutveckla och skapa en förståelse för det 

vetenskapliga materialet. Det benämns historicitet. Här är det viktiga att tillägga att det i 

genren måste finnas en växelverkan mellan då och nu, det givna och det inbillade, historicitet 

och analogi i den skapande processen.10  

 

Ett problem med genren, som Eva Queckfeldt har diskuterat, är den varierande kvalitén på 

romanerna som utgör sig för att vara ”historiska”. Hon menar att man visst kan bli förtrogen 

med personer, miljöer, levnadsförhållanden och händelser ur det förflutna genom till exempel 

romaner. Att historielärare således kan se dem som kunskapskällor och hjälpmedel i 

undervisningen, då dessa låter läsaren uppleva det förflutna. De läses även på ett annat sätt än 

läroböckerna. Här kommer Queckfeldt fram till det faktum att det alltid är de ”goda” 

historiska romanerna som diskuteras, och här ges Moberg och Fogelström som exempel på 

författare som lagt möda på att ge en så korrekt bild som möjligt av det förflutna. Hon menar 

                                                
6 Granlid, 1964. s. 45 
7 Granlid. 1964. s. 119 
8 Granlid. 1964. s. 121 
9 Granlid, 1964. s. 312 
10 Granlid, 1964. s. 302 ff. 
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här även att det finns författare vars skildringar är så bra att inte ens yrkeshistoriker har några 

invändningar. Så kommer då den mindre smickrande sidan i hennes resonemang kring genren, 

nämligen att vissa romaner som utger sig för att vara historiska kan vara rena 

kiosklitteraturen. Här talar hon om litteratur som inte recenseras, vars författare är mer eller 

mindre okända, men som förmodligen läses av ganska många. Eva Queckfeldt har i sin 

uppsats analyserat genens ”historielösa” romaner.11 Queckfeldt kommer fram till att även 

kiosklitteraturen har ett existensberättigande, då de vittnar om at det finns ett historieintresse 

och då man kan hoppas att läsarna nästa gång väljer en annan typ av historisk roman. En 

roman som med sin bild av det förflutna kan bidra till att minska historielösheten.12 

 

1.2 Metod och teoretiska utgångspunkter 

Metoderna är ett verktyg för att nå vissa fastställda mål, och de innebär en sållning eller 

systematisering av källmaterialet.13  Jag har utgått ifrån det material som jag på förhand har 

valt, nämligen den specifika romantrilogin. Min metod är en form av textanalys där jag 

kommer att titta på Albert Olssons föreställningar och historiesyn genom att studera 

romanerna. Men för att underlätta studien har jag valt ut fyra teman som jag funnit relevanta 

och utmärkande för romantrilogin, men även intressanta därför att de visar på 

historieförmedlingen. Dessa fyra är: Danskt och svenskt, Herrar och bönder, Manligt och 

Kvinnligt samt Lag och rätt. Romanerna om Tore Gudmarsson är en kvarleva från den tid då 

Olsson skrev dem, och uttrycker därmed både något om den tid som skildras i berättelsen och 

något om den tid då romanen blev till. Både det förflutna och nuet formar således hur 

historieförmedlingens innehåll gestaltas i romanerna, eftersom författaren har ett intresse både 

i historien och i nuet.14 

 

För att kunna visa på historieförmedlingen måste jag som sagt använda mig av en textanalys. 

Jag har valt att göra en liknande textanalys som den Carina Renander använder sig av i sin 

avhandling Förförande fiktion eller historieförmedling?, där hon gör en liknande temaanalys 

av Guillous historiska romaner om tempelriddaren Arn (se vidare under ”1.5 

Forskningsläge”). Jag kommer alltså att använda mig av en kvalitativ metod för att besvara 

mina frågeställningar, med vilka jag vill avslöja vad gestaltningen och författaren direkt och 

indirekt uttrycker om sin uppfattning av den verkliga historien under 1600-talet och om sin 
                                                
11 Historielärarnas förenings årsskrift 1995/1996 s. 63 
12 Historielärarnas förenings årsskrift 1995/1996 s. 69 
13 Dahlgren, Florén, 1996. s. 176 
14 Renander, 2007. s. 33 
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egen samtid. Textanalysen som jag har valt innehåller begreppen den textinterna och den 

textexterna läsaren/författaren, vilka hör hemma inom språk- och litteraturvetenskapen. Inom 

språkvetenskapen ligger mycket fokus på hur en litterär och samhällelig kontext styr vår 

tolkning och förståelse av en text. Genom ovanstående begrepp delar man upp texten i två 

kategorier, vilka innebär två olika analysnivåer. En förklaring till begreppet den textinterne 

läsaren, till vilket Wolfgang Iser är upphovsman, kommer nedan. Iser bygger, förutom på 

språklitteraturen, även på hermeneutiken och fenomenologin. Hermeneutiken är intressant då 

den bland annat tar upp villkoren för att förstå och tolka texter som är skrivna i en annan tid 

utifrån den tidens föreställningsvärld. Iser beskriver både skrivning och läsning som 

processer, vilka styrs av genrekonventioner. Dessa är uttryck för hur en text skall skrivas och 

läsas och en produkt av tid och rum. Således styr författarens världsbild, politiska preferenser, 

människosyn och position i samhällsdebatten hur han/hon konstruerar sin text. Här talar Iser 

om hur en text alltid riktas mot vad han kallar ”den implicite läsaren” i den tid då texten 

skrivs. Den implicite läsaren är alltså en teoretisk konstruktion, som även refereras till i 

begreppen den textinterne läsaren eller idealläsaren. För att göra det här resonemanget lite 

tydligare se figur 1 nedan, som visar på den analytiska uppdelningen mellan verklig och 

implicit författare och mellan verklig och implicit läsare. Den implicite läsaren syftar till att 

beskriva den kompetens som läsaren behöver för att realisera en litterär texts fulla potential.15 

I min analys av romanerna kommer jag genom den här metoden att uppfatta mig som den 

textinterna läsaren.  

 

Figur 1. Textintern/textextern författare respektive läsare. 

Författare 

Den verklige författaren 

Läsare  

Den verklige läsaren 

Status  

En empirisk person 

Den abstrakte författaren 

Den implicite författaren 

Den abstrakte läsaren 

Den implicite läsaren 

En abstrakt instans  

En teoretisk konstruktion 
16 

Då jag har tillgång till författarens egna ord och tankar om den tid då romanerna skrevs kan 

jag sätta in romanerna i en verklig kontext, och i det här fallet ger romanerna uttryck för en 

tid.17 Genom att studera de historiska förlagor som Albert Olsson kan ha använt sig av kan jag 

                                                
15 Renander, 2007. s. 33 ff. 
16 Renander, 2007. s. 35 
17 Holmberg, Ohlsson, 1999. s. 38 
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analysera historieförmedlingen i romanerna i förhållande till författarens egen tids 

historieskrivning.  

 

Den textexterne läsaren påverkas av olika faktorer utanför texten. De här faktorerna kan till 

exempel vara hur i det här fallet romanerna framställts i recensioner, eller hur författaren själv 

har kommenterat text. Men även läsarens historiska kontext, det vill säga sociala, kulturella, 

politiska och ekonomiska kontext, påverkar läsningen. Det innebär att beroende på vilken tid 

en historiker har specialiserat sig, läser en medeltidshistoriker en text om medeltiden 

annorlunda än en nutidshistoriker. Det innebär även att en metod och/eller teori från andra 

vetenskaper än historie- eller litteraturvetenskapen kan ligga till grund för den textexterna 

analysen. När man ska analysera en text, oavsett vilken vetenskap vi nu jobbar utifrån, läser 

man den mer komplext än om man läser bara för nöjes skull. Renander har i sin avhandling 

valt att studera romanerna om Arn utifrån det urval hon gjort utifrån textens teman och hennes 

fokusering på hur texten aktiverar ett historiemedvetande hos läsaren.18 Jag vill här påpeka att 

jag, precis som Renander framför i sin metoddiskussion, inte realiserar textens fulla potential. 

Analysen måste uppehålla sig inom ramen för de avgränsningar som är satta för uppsatsen.  

Begreppen den textinterna (teoretiske) författaren och den textexterna (empiriske) författaren 

innebär att man kartlägger det som uttrycks i texten och det som författaren (den textexterne) 

har yttrat i relation till texten.19 I materialet finns Albert Olssons egna tankar om trilogin och 

dessa är ett uttryck för den textexterna författaren. Hans historieförmedling och hur han ger 

uttryck för manligt/kvinnligt, danskt/svenskt, herrar/bönder och lag och rätt i texten är uttryck 

för den textinterna författaren. I min analys kommer dessa båda perspektiv att vävas samman, 

då jag både tar in hans tankar om romanerna och hans uttryck i texterna.  

 

1.3 Forskningsläge 

Här kommer en sammanfattning av den tidigare forskningen på området. Det första och även 

det enda jag fann om Albert Olssons trilogi var en B-uppsats i litteraturvetenskap under 

namnet Klio och Kalliope: historia och samtid i Albert Olssons Tore Gudmarsson-trilogi. 

Den är skriven av Björn Gunnarsson vid Göteborgs universitet år 1982. Hans tes utgår ifrån 

den historiska romanen i sin helhet tesen lyder:  

 

                                                
18 Renander, 2007. s. 37 ff.  
19 Renander, 2007. s. 39 
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Den historiska romanen kan fungera som en fullständigare av historisk kunskap. Den kan utgöra ett 

komplement till historievetenskapen, och ge en känslofull och fantasirik gestaltning av historien utifrån 

vetenskapligt fastställda fakta.20  

 

Gunnarsson har i sin uppsats fokuserat på historiemedvetandets funktion, vilken enligt honom 

är att ge en bakgrund och skapa en framtid. Vidare skriver Gunnarsson att historia ger 

samtidsförstående genom att visa hur samtida företeelser har vuxit fram, men då inte alla 

människor kan utbilda sig inom en historievetenskaplig disciplin så har skönlitteraturen en 

uppgift i att förse dessa människor med ovanstående insikter om historien. Vidare tillägger 

Gunnarsson att hans uppsats inte är en analys av romanerna om Tore Gudmarsson, utan mer 

en problematisering av de definitioner och värderingskriterier som man tillämpat vid tidigare 

analyser av historiska romaner.21 Den här uppsatsen handlar alltså inte om 

historieförmedlingen i romanerna, utan mer om historicitet och historisk kunskap. Den är 

ändå intressant att studera uppsatsen då det är den enda uppsatsen som behandlar samma 

material som min avhandling, nämligen romantrilogin om Tore Gudmarsson. Gunnarsson 

kommer i sin undersökning fram till att en skönlitterär text kan personifiera och konkretisera 

ett socialhistoriskt skede, i det här fallet alltså feodalismen under 1600-talet. Genom att 

förlägga klasskampen till en annan historisk epok, vilket kan tydliggöra detaljerna, kan 

läsaren lättare upptäcka liknande mekanismer i sin samtid och historien blir en förtydligande 

faktor. Genom att jämföra dåtiden med vår samtid kan vi se att förändringar ägt rum, och 

därmed även utläsa att förändringar är att vänta i framtiden. Han kommer i sitt resultat även 

fram till att Albert Olsson i trilogin om Tore Gudmarsson uppfyller kriterierna vad gäller en 

väl genomförd analogi och en god historicitet.22  

 

Vad gäller historiska romaner och historiemedvetande så finns det ytterligare en avhandling i 

ämnet och det är Carina Renanders betydligt mer omfattande Förförande fiktion eller 

historieförmedling? från 2007. Renander analyserar här Guillous medeltidsromaner om 

tempelriddaren Arn för att undersöka romanernas historiedidaktiska potential. Hennes syfte är 

att undersöka vad texten innehåller i fråga om tankeprocesser som uttrycker 

historiemedvetande, hur textens konstruktion kan förmedla perspektiv som kan bidra till att 

väcka läsarens historiemedvetande samt vad texten kan bidra med i en undervisningssituation 

                                                
20 Gunnarsson, 1982. s. 6 
21 Gunnarsson, 1982. s. 5  
22 Gunnarsson, 1982. s. 32 f. 
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med syfte att utveckla elevernas historiemedvetande.23 Renander har i sin temaanalys utgått 

ifrån fyra olika teman: Kvinnligt/manligt, Det heliga kriget, Det mångkulturella samhället och 

Makt, lag och rätt. Jag nämner dem här eftersom de har inspirerat mig till min temaanalys. 

Den här avhandlingen har alltså en framträdande betoning på historiedidaktiken, vilket är 

något som intresserar mig som blivande lärare men inte rör sig inom samma fält som min 

uppsats. Jag har dock valt att arbeta utifrån teman på ett liknande sätt som Renander efter att 

ha läst hennes avhandling och inspirerats av hennes forskning kring Guillous historiska 

romanserie.  

 

Forskningen kring den historiska romanen har antingen tagit sin utgångspunkt i genrens 

historia och budskapet i relation till den historiska kontexten, eller utgått ifrån den litterära 

dimensionen och då analyserat vad som är karaktäristiskt för genren och vilka litterära grepp 

som används inom genren.24 Jag har istället valt att se till innehållet och visa på 

historieförmedlingen i den historiska romanen. Eftersom forskningen kring den historiska 

romanen ser ut på det här sättet finner jag inget behov av att diskutera den historiska 

romanens forskningsläge.  

 

1.4 Problemformulering 

Den här uppsatsen är ingen forskning kring den historiska romanen i sig, utan är begränsad till 

författaren Albert Olssons historieförmedling i romantrilogin om Tore Gudmarsson. Den här 

romantrilogin har tidigare bara studerats och analyserats i en B-uppsats, och då med fokus på 

historicitet och användandet av historiska romaner för att ge uttryck åt ett skede som 

sextonhundratalets feodalism. På grund av det här finner jag det både intressant och relevant 

att mer ingående studera historieförmedlingen i dessa romaner. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka Albert Olssons historieförmedling i de tre romanerna 

om Tore Gudmarsson. En övergripande frågeställning blir således:  

• Vilken historieförmedling finner man i Albert Olssons romaner om Tore Gudmarsson? 

De övriga frågeställningarna, där jag har valt att ha en till varje temaanalys, lyder: 

                                                
23 Renander, 2007. s. 13 
24 Renander, 2007. s. 18 f. 
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• Vilken bild ges i romanerna av det danska respektive det svenska och vilken 

inställning har hallänningarna till försvenskningen? 

• Hur ser förhållandet mellan herremän och bönder ut i romanerna? 

• Hur skildras mäns och kvinnors situation och deras relation till sin historiska kontext? 

• Hur skildras och efterlevs lag och rätt i trilogin? 

  

1.6 Material 

Materialet till den här uppsatsens analys utgörs i huvudsak av de tre romanerna om bonden 

Tore Gudmarsson som levde i Halland under 1600-talet. Valet föll på trilogin om Tore 

Gudmarsson av de anledningarna att de skildrar en intressant tid då Halland tillhörde ett 

krigsdrabbat gränsland som 1645 föll under svenskt styre. Men det finns även mycket annat 

som är intressant att studera i romanerna och som därför kom att utgöra mina övriga teman. 

Romanerna utspelar sig även på för mig välkända platser och det faktum att det är en 

kronologisk trilogi som spänner över en mansålder gör att man kan urskilja större 

förändringar i attityder, och materialet till avhandlingen blir då mer omfattande. 

Romantrilogin är skriven av folkskolläraren Albert Olsson under 1940-talets början. 

Romanerna gavs ursprungligen ut av Tidens förlag, men jag har använt mig av nyutgåvan av 

trilogin från 2006 i ett samarbete mellan familjen Olsson och Halmstads Bokhandel AB. 

Romanerna presenteras mer utförligt under 2.2 i bakgrunden. 

 

Den aktuella historieskrivningen från författarens samtid finns med för att ge en bild av de 

källor som Albert Olsson kan ha använt sig av, och det är nödvändigt att presentera dessa för 

att kunna analysera verken mot den aktuella historieskrivningen. Jag har därför valt att kort 

presentera dessa historieböcker här, även om de inte utgör mitt huvudsakliga källmaterial så 

är det viktigt att de presenteras korrekt. 

 

De historieböcker som använts har producerats innan år 1940, eftersom det var då den första 

boken i trilogin utkom. Jag har valt två stora och välkända historiker från den aktuella tiden 

vilka är Grimberg och Fryxell. Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden III som utkom 

1913 men jag har använt mig av en upplaga från 1960. Grimbergs titel till trots så handlar 

hans verk endast om kungar, drottningar och betydande personer som efterlämnat intressant 

skriftligt material. Vidare har jag alltså använt mig av 1800-talshistorikern Anders Fryxells 

Berättelser ur den svenska historien, men även här är det en senare upplaga den här gången 
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från 1983. Utöver dessa har jag valt två historiker som tittat närmre på just sextonhundratalets 

övergång mellan danskt och svenskt. Det är Hugo Larssons Halland vid midten af det 17:de 

århundradet  som kom ut 1891 och dansken Knud Fabricius två första band ur fyrbandsverket 

Skaanes overgang fra Danmark til Sverige som utgavs mellan åren 1906 till 1958, där de två 

första banden utkom 1906 och för vilka han tilldelades doktorsgraden. Genensamt för dessa 

verk är att de tillhör en historieskrivning från 1800-talet och en liten bit in på 1900-talet, 

vilket var en tid som präglades av Leopold von Rankes idéer kring historieskrivning och 

inriktad på de skriftliga lämningarna. De tar därför i huvudsak upp politiken och diplomatin 

när de skildrar statens, eller som i Fabricius och Larssons fall provinsens, historia.25  

 

1.7 Avgränsningar 

Den här uppsatsen är begränsat till Albert Olssons romantrilogi om Tore Gudmarsson. En 

avgränsning i materialet är även de fyra olika teman som jag har valt att studera när jag har 

gått igenom materialet, och det är dessa teman som jag använder i min analys av 

historieförmedlingen. En annan avgränsning är att jag har fokuserat på historieförmedlingen i 

romanerna, och alltså inte genomför en klassisk textanalys med alla aspekter på innehåll, 

eftersom det saknar relevans för de aktuella frågeställningarna.  

 

1.8 Disposition 

Inledningsvis kommer jag i min bakgrund att ha en kort redogörelse för Sveriges och 

Hallands historia, och de svenska regenterna som är aktuella för romanerna. Beskrivningarna 

är hämtade från historieböcker som alla kom ut innan år 1940. Här kommer jag även att 

berätta om författaren Albert Olsson och hans kända trilogi om bonden ifrån Haverdal. I 

själva avhandlingen kommer jag att undersöka hur Albert Olssons historieförmedling ser ut 

genom att presentera Olssons romaner utifrån mina fyra teman, vilka är Danskt och svenskt, 

Herrar och bönder, Manligt och kvinnligt och slutligen Lag och rätt. Analysen går ut på att 

undersöka vad man finner i texten som passar in på ovanstående teman för att sedan 

presentera hur Albert Olsson har gestaltat till exempel ett skeende som övergången från 

danskt till svenskt, eller ett förhållande som det mellan adelsmän och bönder. Avslutningsvis 

kommer jag att ha en sammanfattning med diskussion där resultaten presenteras och 

diskuteras utifrån frågeställningarna.  

                                                
25 Dahlgren, Florén, 1996. s. 54 ff. 
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2. Bakgrund till analysen 
 

2.1 Halland och Sverige under 1600-talet i historieskrivningen före 1940 

Här följer en sammanfattning av vad som hände och hur det såg ut i Halland och Sverige 

under 1600-talet, då romanernas Tore Gudmarsson levde. Det här är den bilden som 

förmedlas i historieböckerna innan år 1940 då den första romanen Sand kom ut.  

 

Efter det så kallade Kalmarkriget mellan Sverige och Danmark slöt man fred i Knäred år 1613 

och Halland, som då var en del av Danmark, levde i fred i 30 år. Men år 1644 planerade den 

svenska regeringen att angripa Danmark från två håll, där huvudangreppet skulle komma från 

Tyskland samtidigt som Horns armé skulle anfalla Skåne. Det här kriget slutade med freden i 

Brömsebro, och i Brömsebrofördraget stod det att kungen av Danmark samtyckte till att avstå 

Halland i 30 år till hennes kungliga majestät av Sverige. Sveriges regering lovade å sin sida 

att låta folket i Halland bli, regeras och försvaras vid deras gamla privilegier, dansk lag och 

rätt, och kyrkliga ceremonier. De adelsmän som hade gods både i Halland och i Danmark fick 

disponera sina halländska gods som de behagade, medan de som bara hade gods i Halland och 

ständigt vistades där skulle svära trohetsed till den svenska kronan. Svensk lag och rätt 

infördes i Halland år 1683, och man höll länge på rättsförhållandena så som de såg ut vid 

dansk tid.26  

 

I Danmark blomstrade adelsväldet under tiden från reformationen år 1536 fram till 1660. 

Adeln hade även stort politiskt inflytande, medan bönderna efter år 1570 uteslöts ur rådet fick 

präster och borgare sitta kvar, men de hade ingenting att säga till om.27 Bondeståndet i 

Danmark var utsatt för ett väldigt förtryck från adeln. Det fanns i Danmark självägande 

bönder, men på grund av adelns övervälde minskade antalet då bönderna fann det 

förmånligare att lämna över gården till adeln. Den närmast boende herremannen hade vissa 

rättigheter, som benämndes herlighed, även över de bönder som förblev självägande. I dessa 

rättigheter ingick vissa arbeten som bonden skulle utföra och även en viss skatt. 

Lagbestämmelser gjorde att endast adelsmän var förbehållna jakten, vilket gjorde att 

böndernas husdjur och grödor inte fick skyddas från villebråden. Bönder som jagade blev 

                                                
26 Larsson, 1891. s. 13 ff. 
27 Larsson, 1891. s. 15 
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hängda eller kom inför ting, och deras hundar fick inte gå lösa utan att mista ena frambenet.28 

En annan rättighet var att adelsmännen fick låta fängsla eller straffa sina underlydande.29        

 

Vid den här tiden gällde den skånska landskapslagen för Skåne, Halland och Blekinge. De 

flesta målen avgjordes i häradsrätten, det var den lägsta instansen, med en häradsdomare, en 

tingsskrivare som var lagkunnig och åtta nämndemän. Häradsdomaren var den som tog ut 

stämning, men ofta fördröjdes avgöranden i målen i sex eller flera ting. Landstinget var nästa 

instans, och där satt landsdomaren och landstingsskrivaren. Därifrån vädjades det till 

rättaretinget eller rent av herredagen, där kungen och rådet dömde. Ofta fälldes det orättvisa 

domar, på grund av att det var svårt att tillämpa lagarna och domarna hade bristande insikt, 

och ibland verkställdes domen så fort att den dömde inte hade tid att vädja till en högre 

instans.30  De danska lagarna skulle enligt fredsavtalet behållas i de nya svenska provinserna, 

men i flera halländska fall där en adelsman har stått mot en bonde har domen fallit till fördel 

för bonden. Det kunde ha verkat för att göra de svenska domarna populära i Halland och 

indirekt bli en del i försvenskningsarbetet.31  

 

I Halmstad såg man efter freden i Brömsebro till att bestycka fästningen och sätta dit en stark 

garnison, och man gjorde så därför att man inte litade på borgarna i staden och man behövde 

vara noga med att hålla efter borgerskapet. Två veckor efter freden befallde den danske kung 

Kristian IV att bröderna Ivar och Nils Krabbe skulle överlämna Halmstads och Varbergs slott 

samt län, jordeböcker och övriga handlingar till den svenska regeringens ombud. På Halmstad 

slott satte man friherren Kasper Otto Sperling, som först blev guvernör och sedan även 

Hallands förste landshövding. Sperling skall många gånger ha framhållit hur utblottat Halland 

var och nödvändigheten i att befria allmogen från de allra svåraste pålagorna.32 Sperling fick 

hjälp i arbetet av två kommissarier och de skulle utföra åtgärder för att införa lag och ordning, 

samt närmre sammanknyta den nya provinsen med Sverige. Man skulle utjämna olikheterna 

mellan Halland och Sverige och varsamt övertyga befolkningen om nyttan och 

nödvändigheten av förändringarna, även om allmogen blivit lovade att hållas vid det gamla. 

Det var tydligt att Sverige hade för avsikt att behålla provinsen, men då provinsen så länge 

                                                
28 Larsson, 1891. s. 18 f.  
29 Larsson, 1891. s. 20 
30 Larsson, 1891. s. 22 f. 
31 Fabricius, 1906. 1:a bandet. s. 32 
32 Larsson, 1891. s. 23 ff. 
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varit en del av Danmark, var befolkningen fullständigt fördanskad.33 De danska fogdarna ska, 

enligt Sperling, ha ridit runt och försökt intala allmogen att hålla fast vid det danska, och av 

den anledningen visade sig allmogen trög och motvillig mot den nya överheten.34 Även 

Fabricius talar om att misstankarna om att danskar sändes över för att skapa dåliga 

impressioner hos den skånska befolkningen var berättigade, och att danskar ska ha varit i 

Halmstad 1663 och delat ut smädeskrifter mot svenskarna till folket. Men att dessa skrifter 

skulle ha haft någon inverkan på befolkningen hörde man inget om.35 I Grimberg kan man 

läsa att den halländska allmogen var danskvänlig, vilket under Karl X:s tid resulterade i att 

man placerade huvudställningen för försvarsarmén i Halland så att allmogen kunde 

övervakas.36 

             

I Fabricius verk beskrivs stämningen i Halland som slapp och ointresserad, och det på grund 

av den ekonomiska misär som rådde. De första svenska ämbetsmän som kom till Halland 

trodde dock att hallänningarna med rätt behandling skulle bli goda svenskar. Men i Halmstad 

var man, som sagt, inte nöjd med det svenska herradömet varken under eller efter krigen, 

vilket man i Sverige skyllde på den starka styrka som inkvarterades i staden. Här 

inkvarterades nio av de bästa svenska regementena för att hålla efter borgarna. Den svenska 

regeringen satte även fart med att införa svenskt styre. Stadsinrättningarna ska i den här 

provinsen ha befunnit sig i djupt förfall, men nu blev det fart på landets styre. Här gick 

svenskarna fram med en mild men fast hand, och man menade att man hade ständernas 

samtycke till alla förändringar i deras privilegier. Sveriges syfte var att skaffa sig så stor nytta 

som möjligt av provinsen, och man insåg att man inte uppnådde det genom utsugning. Men 

den förnuftiga politiken föll inte så väl ut, och drottning Kristina var inte den som visade stort 

intresse för de halländska förhållandena. Det slutade med att en stor del av den halländska 

befolkningen tappade sympatin för förbindelsen med Sverige.37 Under slutet av 1640-talet 

rådde det dessutom missväxt i Halland och djuren dog eftersom man saknade foder, och även 

många människor svalt ihjäl. Knektarna hade tagit böndernas hästar och nötkreatur, plundrat 

och brutit ner hus för att använda sig av timret. Bönderna klarade därför inte heller av att 

betala sina skatter.38 Sperling skall åtskilliga gånger ha skrivit till regeringen och berättat om 

                                                
33 Larsson, 1891. s. 27 ff. 
34 Larsson, 1891. s. 33 
35 Fabricius, 1906. 2:a bandet. s. 228 
36 Grimberg, 1960. s. 591 
37 Fabricius, 1906. 1:a bandet. s. 21 ff. 
38 Larsson, 1891. s. 75 ff. 
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den halländska allmogens sorgliga tillstånd, och betonat att det därför var viktigt att i den mån 

det var möjligt skona dem.39 

 

Adeln i de tidigare danska provinserna ska ha varit förbittrade och många tog den utvägen att 

de sålde sina gods till svenskarna.40 Men Halland förblev i stort ett danskt land med danska 

adelsmän på gårdarna och danska präster i de flesta ämbeten. Man tyckte inte att svenskarna 

höll sitt avtal från freden till hallänningarna. Fabricius menar att den danska nationaliteten 

fanns kvar även hos borgarna och bönderna och när danskarna ryckte in i landet under kung 

Fredrik var skåningarna och sydhallänningarna honom trogna.41 Men vid tiden för 

Roskildefreden kulminerade gårdsförsäljningen och många gårdar i Halland köptes nu upp av 

svenska adelsmän. Vissa gårdar, som Wapnö utanför Halmstad, hade konfiskerats och skänkts 

till svenskar.42 

 

Ovanstående utdrag ur historieskrivningen innan år 1940 avseende Sveriges 1600-talshistoria 

är vald för att ge en överskådligare bild av min analys och vissa partier speciellt för att ge en 

koppling till analysen.  

 

2.1.1 Svenska regenter under 1600-talet 

De regenter som hallänningarna hamnar under och som även romanens fiktiva personer 

kommer i kontakt med har fått ett eget avsnitt, då deras personligheter såväl som gärningar 

har betydelse för min analys av historieförmedlingen i romantrilogin.  

 

Drottning Kristinas liv i flärd och överflöd beskrivs i Fryxells bok. Hennes misshushållning 

skall även ha smittat folket, med den följden att det blev fattigdom. Den svenska stadskassan 

var ansträngd vilket ledde till inskränkningar i hovfesterna. Istället tillgrep Kristina under sina 

sista år som regent jakter, resor och en förtroligare sällskapskrets vilket var mer lättköpta 

tidsfördriv.43 Kristina ska ha haft mycket besynnerligt för sig, men det konstigaste och det 

som Fryxell menar är svårast att förklara är hennes övergång till katolicismen. Hellre an att se 

till de religiösa och andliga spekulationerna så presenteras en gissning om Kristinas åtrå till 

sydligare breddgrader, ett finare umgänge, vackrare natur och härligare konstalster som den 

                                                
39 Larsson 1891. s. 86 
40 Fabricius, 1906. 1:a bandet. s. 25 
41 Fabricius, 1906. 1:a bandet. s. 34 f. 
42 Fabricius, 1906. 2:a bandet. s. 106 
43 Fryxell, 1983. 3:e bandet. s. 114 f. 
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troligaste anledningen. Som protestant hade hon inte kunnat resa omkring utan obehag och 

tvång i de södra länderna.44 Det var stort missnöje under Kristinas regering, då man bland 

annat givits förhoppningar vid föregående riksdagar som sedan sveks. De som först upptäckte 

det dubbla i drottningens uppförande samt det för riket fördärvliga i hennes åtgärder var 

lågadeln, prästerskapet och borgarna. Inom bondeståndet sorlades det också, och det var 

förutom de betungande skatterna det hotande adelsväldet som blivit kännbart för dem genom 

såväl riksmöten som daglig erfarenhet.45  

 

I Grimbergs bok kan man läsa att Kristina mycket väl insåg att hon inte kunde sköta 

stadshushållningen som hon gjorde, men att hon inte heller ville sätta igång ekonomiska och 

sociala reformer då hennes behov av lyx och att strö guld omkring sig var för stort.  Hon 

saknade dessutom den ihärdighet som behövdes för att genomföra det saknade hon och hon 

ville inte heller stöta sig med adeln. Kristina sägs heller aldrig ha hyst några varma känslor för 

fosterlandet eller känt några förpliktelser mot Gustav Adolfs fattiga men trofasta folk.46 

Missnöjet mellan drottningen och svenska folket fortfor och dagen för Kristinas tronavsägelse 

ska ha varit ivrigt efterlängtad av många.47 Hon lämnade över tronen till Karl X Gustaf under 

allmän tillfredsställelse, och efter ceremonin lär en och annan ha yttrat: ”Gudi lov! nu hava vi 

äntligen fått oss en konung i landet!”48.  

 

Karl X Gustaf beskrivs i Grimbergs bok som rättfram, vetgirig och älskvärd. Han är ivrig att 

tjäna sitt fosterland och 1642 träder han som frivillig in i Torstenssons armé, där han lärde sig 

krigets lärdomar.49 Karl X förde 1655 krig mot Polen, där svenskarna fick en hastig triumf 

men den blev inte bestående.50 Snart utbryter även krig mot Danmark och deras 

bundsförvanter Holland.51 I försvarandet av Sverige placerades huvudställningen i Halland, då 

den halländska allmogen var danskvänlig och därför särskilt behövde övervakas. Här hade 

man bildat friskaror i gränstrakterna redan innan kriget brutit ut och man hade för avsikt att 

hjälpa dansken.52 Karl X själv tågar med sin armé genom Tyskland och över bälten mot 

Köpenhamn. Kriget slutar med freden i Roskilde då Sverige förvärvar Halland, Skåne, 

                                                
44 Fryxell, 1983. 3:e bandet. s. 108 f. 
45 Fryxell, 1983. 3:e bandet. s. 118 f. 
46 Grimberg, 1960. s. 524 f. 
47 Fryxell, 1983. 3:e bandet. s. 120 f. 
48 Fryxell, 1983. 3:e bandet. s. 125 
49 Grimberg, 1960. s. 563 ff. 
50 Grimberg, 1960. s. 574 f. 
51 Grimberg, 1960. s. 582 
52 Grimberg, 1960. s. 591 
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Blekinge, Bornholm och Bohuslän och Trondhjelms län.53 Men snart bröt kriget med 

Danmark ut på nytt, sedan Danmark inte tänkte fullgöra fredsbestämmelserna.54 Enligt Fryxell 

ska krigsutbrottet till största delen ha berott på kungens stora krigslust, då han ansåg sig vara 

därtill kallad av ödet.55 Svenskarna fick avbryta stormningen av Köpenhamn, misslyckades 

vid sjöslaget i Östersund och led nederlag på Fyn och i slutet av 1659 stod Sverige ensamt 

mot sex fiender.56 När Karl X Gustaf avled 1660 lämnade han Sverige, som på grund av 

Kristinas vanskötsel redan var satt i ekonomisk kris, helt utblottat efter år av utskrivningar till 

krigen. Sonen Karl XI var då endast fyra år gammal.57    

 

Under Karls XI tidiga år på tronen såg Danmark sin chans återfå Skåne, Halland och 

Blekinge. Det var Kristian VI som beslöt att anfalla Sverige, men inte förrän svensken råkat i 

krig med Brandenburg, Holland eller Österrike och Danmark hunnit rusta sig. Den svenska 

regeringen anade vart hän det lutade och därför skickades Nils Brahe å kungens vägar på 

friaruppdrag till prinsessan Ulrika Eleonora av Danmark. Men det gick inte som svenskarna 

hade tänkt den gången, för Danmark hade beslutat att anfalla och till sin hjälp hade de åtta 

holländska örlogsfartyg. Den andra september 1675 förklarade kung Kristian krig mot 

Sverige.58 Då danskarna behövde stöd i kriget mot svenskarna sände den danska regeringen 

bud för att uppmana den skånska allmogen till att delta i den danska krigsrörelsen. Svenskarna 

såg därför skåningarna som förrädiska löftesbrytare och behandlade dem därefter, något som 

fick skåningarna ytterligare vända sig mot svenskarna. Kristian V skickade även en Sten 

Brahe för att underblåsa ett nytt snapphanekrig. Snapphanarna, som funnits med även i de 

tidigare krigen, for omänskligt och vilt fram och snart förfogade danskarna över hela Skåne. 

Men danskarnas krigslycka vände i och med slaget vid Lund år 1676.59  

 

Karl XI beskrivs i Fryxells historiebok som mycket lynnig, och han ska inte ha varit sen att ta 

till värjan mot sådana som retade upp honom. Vid ett tillfälle ska kungen ha blivit så 

uppbragd mot en av kronans fordringsägare, som besökte Karl för att få betalning, att han 

grep eldgaffeln. Men Karl ska även ha varit försonlig och upptåget med eldgaffeln slutade 

                                                
53 Grimberg, 1960. s. 596 ff. 
54 Grimberg, 1960. s. 605 
55 Fryxell, 1983. 3:e bandet. s. 254 
56 Fryxell, 1983. 3:e bandet. s. 291 ff. 
57 Grimberg, 1960. s. 614 f. 
58 Fryxell, 1983. 4:e bandet. s. 7 ff. 
59 Fryxell, 1983. 4:e bandet. s. 32 f. 
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med att fordringsägaren fick ordentlig betalning.60 Karl XI återinförde ett enklare levnadssätt 

vid hovet utan flärd och yppighet, och han förespråkade istället ordning och sedlighet.61  

 

2.2 Albert Olsson 

Albert Olsson var folkskolläraren som blev författare under natten. På dagarna arbetade han i 

skolan i Harplinge utanför Halmstad där han var respekterad och omtyckt av barnen. Han var 

noga med att barnen skulle trivas i skolan och han var fäst vid sitt arbete i skolan. Läraryrket 

var således inte bara en födkrok för att han ekonomiskt skulle klara av att vara författare. 

Yrket har även funnits med i Albert Olssons författarskap och resultatet blev tre lärarromaner, 

Den nye, Nya fröken och Katederfolk. Men den första romanen, som kom ut 1939 och tog tre 

år att slutföra, hette … och jorden ger och den handlade, precis som romanerna om Tore 

Gudmarsson, om bönder som var bosatta utanför Halmstad.  

 

Året därpå, 1940, kom Sand vilken är första delen i Tore Gudmarsson-trilogin. Därefter följde 

Gränsland år 1942 och Tore Gudmarsson som utkom år 1945. Hans romantrilogi kom att bli 

”en klassisk hallandsskildring av folk och land”.62 Själv tyckte inte Albert Olsson att Sand var 

något mästerverk, men Erik Lundberg skriver i sin artikel En stor halländsk roman att han 

nog hade fel i det. Lundberg menar att det var en bra dag för svensk litteratur när den första 

boken var färdig.63 I en artikel i Arbetet från 1943 finns en liten jämförelse mellan Albert 

Olssons Sand och Gränsland och Mobergs Rid i natt!. Den här jämförelsen ligger väldigt nära 

till hands då likheterna i de båda skildringarna av ett byalag som kämpar mot en utländsk 

herreman är så stora. I artikeln konstaterar man att det var tur att Olssons bok utkom året 

innan Rid i natt!, för att annars skulle man ha sagt att Olsson påverkats av Moberg, och 

tursamt nog för honom var detta inte hans debutroman. Den största skillnaden mellan 

författarna, menar man i artikeln, ligger i att Olsson vet mer om samvetets funktion. Här 

syftar man på den frihetskamp som Tore Gudmarsson för både på ett inre och på ett yttre 

plan.64  

 

Albert Olsson föddes i Skåne 1904 och han tog examen i Lund 1924. Efter det lämnade han 

Skåne och bosatte sig i Harplinge där han arbetade fram till pensioneringen. Under sitt 

                                                
60 Fryxell, 1983. 4:e bandet. s. 98 
61 Fryxell, 1983. 4:e bandet. s. 125 ff. 
62 D. N., 7 augusti 1952 
63 HP, 11 oktober 1982 
64 Arbetet, 28 april, 1943 
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författarskap skrev han både dikter, dramatik, essäer, ungdomsböcker och även en deckare. 

Mest känd är han dock för sina historiska romaner, vilka förutsatte gedigna historiekunskaper 

förvärvade genom trägen forskning. Albert Olsson gick ur tiden 1994.65 Till minne av 

författaren bildades Albert Olssonsällskapet, vilket har till uppgift att ta till vara och vidga 

kännedomen om den kulturskatt som Albert Olsson givit bygden genom sina litterära verk, 

sitt författarskap och sin lärargärning.66 Sällskapet har även under flera år satt upp spelet 

Brockhusen rider till Haverdal, som en form av friluftsteater. Spelet är en omarbetad version 

av trilogin om Tore Gudmarsson.67  

 

2.2.1 Sex år med Tore Gudmarsson - Albert Olssons egna ord om romanerna 

Medan Albert Olsson arbetade på trilogin utbröt andra världskriget på kontinenten. Varje dag 

under arbetets gång frågade Albert sig om det inte fanns någonting som kunde resa en mur 

mot fräckheten, människoföraktet och grymheten. Rätten att bruka våld emot våld var ett 

aktuellt ämne, och att avslöja förtryckets oförrätter, i vilken tid och form det än uppträdde. 

Olsson frågar sig: ”Skulle våldet segra? Nej, det skulle inte segra”. Så kom invasionen av 

Danmark och Norge och vad lönade det sig då att skriva böcker. Vad som då behövdes var, 

enligt Olsson, fysiskt starka män, handling och muskler. Albert såg Tore Gudmarsson växa 

fram som den starke kämpen, och han skulle visa hur en sådan borde handla.68 Ett tydligt 

exempel med Tores åsikter kring våldet och förtrycket finns återgivet i analysdelen under 

temat Lag och rätt. Tore Gudmarssons liv fortsatte precis som kriget och Albert skriver i sin 

artikel att Tore och de andra blev som en levande människor för honom. Adelsmannen 

Brockhusen är i romanerna dansk, men Olsson erkänner i artikeln att han nästan ångrade att 

han inte gjort honom till tysk. Men han menar att grymheten är någonting universellt och 

därför varken bunden till ett visst folk eller till en viss tid. När han skapade Tore 

Gudmarssons svärdotter, Barbro, roade han sig istället åt att göra ett vackert kvinnoporträtt. 

Själv beskriver han henne som att ”det stod en doft av svensk lövskog, ljus av gröna gläntor 

och frisk flickvår omkring henne”. Han tillägger efteråt att man som författare lägger ner så 

många saker i sina böcker, men att det är få som bemödar sig med att gräva fram det som 

lagts ned.69  

 

                                                
65 HP, 14 maj 1994 
66 http://www.albertolssonsallskapet.com/ 
67 http://www.albertolssonsallskapet.com/brockhusen.htm 
68 Vår bygd: Hallands Hembygdsförbunds årsbok 1947. Sex år med Tore Gudmarsson. s. 13 
69 Vår bygd: Hallands Hembygdsförbunds årsbok 1947. Sex år med Tore Gudmarsson. s. 14 
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Efter den andra boken som kom ut 1942 trodde sig Albert Olsson vara färdig att lämna Tore åt 

sitt öde, och började istället arbeta med andra böcker. Men Olsson beskriver det som att Tore 

fortfarande hade någonting att säga och att han ville dö som en man, och därför fordrade att få 

komma igen. Kriget led mot sitt slut och Tore Gudmarsson och kriget följdes åt. Trilogin tog 

sex år att färdigställa och Olsson tänker tillbaka på världen: ”Vilka år! För världen och för 

människorna.”70 

                                                
70 Vår bygd: Hallands Hembygdsförbunds årsbok 1947. Sex år med Tore Gudmarsson. s. 15 f. 
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3. Analys av historieförmedlingen i romanerna 

 

3.1 Danskt och svenskt 

Här följer diverse skildringar och beskrivningar av danskt och svenskt och de slitningar som 

uppstod mellan människorna i de tre romanerna. Frågeställningen för det här temat lyder: 

Vilken bild ges i romanerna av det danska respektive det svenska och vilken inställning har 

hallänningarna till försvenskningen?   

 

 I den första av romanerna kan man läsa att rykten om krig mellan Danmark och Sverige 

börjar sprida sig. Det är adelsmannen Krabbe på Halmstad slott som genom rådet hört att 

kung Kristian av Danmark tänkt starta krig mot de svenske, som vid det tillfället stod nere i 

Böhmen, eller låg i Polen eller i någon annan avkrok i världen, Krabbe hade inte så noga reda 

på vilket. Krabbe fruktade svenskarna, därför att lyckan var med dem och det kunde komma 

att stå danskarna dyrt att ge sig i kast med general Torstensson, resonerade Krabbe. Nu 

började krigsryktena florera i socknarna.71 I själva verket var det den svenska regeringen som 

startade kriget år 1643, och då en armé befann sig i Tyskland fick den order om att anfalla det 

då danska Holstein. Den armén leddes av Torstensson och under det att Danmark anfölls 

söderifrån trängde Gustaf Horns armé Skåne.72 Lennart Torstensson, som var högsta befäl 

över den svenska armén, framställs i Grimberg som en skicklig fältherre.73 Kanske var det 

Grimbergs beskrivning som fick Olsson att skriva om Torstensson, men det är även ett 

exempel på hur verkliga personer vävs in i Olssons skildring.  

 

Hos krögaren i Harplinge sitter en bonde och talar med krögaren om kriget, och de har ett 

hetsigt meningsutbyte angående svenskarna. Skulle svensken bränna Halland så som de gjort 

under Erik XIV:s tid? Bonden håller på ”Krabben”, och menar att denne kommer att sveda 

näsan på svenskarna. Krögaren säger att han skiter i ”Krabben”, och menar att om 

Torstensson kommer så kommer inte fan att få en syl i vädret, varpå han ger redogörelse för 

den hjälp svenskarna kunde väntas få av holländarna.74 Det var så att den svenska flottan 

under Karl Gustav Wrangel 1644 förstärktes med en holländsk eskader. I sjöslaget vid 

Femern besegrades den danska flottan av den svensk-holländska.75  

                                                
71 Olsson, 1940. s. 125  
72 Grimberg, 1960. s. 426 
73 Grimberg, 1960. s. 418 ff. 
74 Olsson, 1940. s. 131 
75 Grimberg, 1960. s. 432 
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När Tore går runt i gårdarna i Harplinge vill alla bönderna veta om han vet någonting nytt om 

kriget, eller om han har sett de där holländarna som krögaren talar om.76 Nyheter från kriget 

får Tore när han på en av sina nattliga promenader stöter ihop med en bybo som har förlupit 

fanan. Bybon, Söffren, förklarar att de är några stycken som gömmer sig i berget i väntan på 

att kriget skall ta slut. Söffren berättar att det gick illa för danskarna i kriget:  

 

– Så vi blir svenske, vad tiden lider, sa Söffren, och det lät som om tanken plågat honom.77 
 

Alla i socknen är till en början oroliga för att Danmark skall förlora Halland till svenskarna. 

De är oroliga för att svensken skall bränna deras landskap, eftersom det berättas att de hade 

gjort det under 1500-talet, då Erik XIV var kung i Sverige.78 På citatet ovan ges en antydan 

om Söffrens åsikt om krigsutgången och tanken på att bli svensk. Men det är bara början på 

krigen och motsättningarna mellan danskt och svenskt som skulle följa.   

 

Varken danskarna, eller för den delen svenskarna vilka jag kommer till i ett liknande brev 

nedan, ser Halland som en rik tillgång till landet i fråga om intäkter. Det framgår i Larsson att 

Sperling i en skrivelse ska ha omtalat att det var ett magert och utplundrat Halland han fått ta 

emot.79 Under en vinter då Halmstad med omnejd är hårt ansatt av svält skriver Krabbe, som 

ännu sitter på Halmstads slott, brev till kungen i Danmark. Han måste uppmärksamma kungen 

på att Halland är fattigt och att folket har det svårt. Han skriver: ”… det är ett förbannat land 

och ett lojt folk. Men man kan inte låta stackarna svälta ihjäl”. Skåne får då släppa till lite av 

sitt överskott till de halländska bönderna, som då kan hämta ut små säckar med korn och 

bovete från Kronans förråd.80 Krabbe omnämns för övrigt även i Larsson som den som satt på 

Halmstads slott under den danska tiden fram till det att överlämnandet till Sperling ägde 

rum.81   

 

Så kom freden i Brömsebro, och när svenskarna och danskarna till sist kunde samsas 

bestämdes det att Halland skulle bli svenskt på trettio år. Halmstad slott och län lämnades 

över till den svenske guvernören Sperling. Krabbe var så klart inte glad åt freden, han gick 
                                                
76 Olsson, 1940. s. 132 
77 Olsson, 1940. s. 138 
78 Olsson, 1940. s. 138 
79 Larsson, 1891. s. 71 
80 Olsson, 1940. s. 114 
81 Larsson, 1891. s. 23 ff. 
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muttrande runt på slottet och sa att om trettio år skulle danskarna få skyffla fram Halland ur 

den förrädiska sanden, vilken ständigt yrde och åt upp åkrar och byar vid kusten. Svenskarna, 

menade Krabbe, hade inget handlag för dylika saker. Ett land som styrs av kvinnfolk kan inte 

annat än braka åt skogen.82 Det var vid den här tiden drottning Kristina som regerade landet, 

något som den fiktive Krabbe ställer sig skeptisk till. Kanske därför att Kristinas regeringstid, 

enligt historikern Fryxell, inte var så lysande för Sverige ekonomiskt och dessutom gav 

upphov till stort missnöje i landet.83 Här kan man se hur samtidens historieskrivning lyser 

igenom i den fiktiva skildringen. Sperling är även han en verklig person och det var han som 

efter överlämnandet tog över på slottet i Halmstad.84 Det faktum att Halland skulle bli svenskt 

på trettio år gör att Sverige, liksom Tyskland under andra världskriget, i de danska landskapen 

uppfattas som en ockupationsmakt. Här kan man se en analogi mellan dåtiden och romanernas 

samtid och därmed en beröringspunkt mellan de olika epokerna.  

 

De hemvändande danska knektarna rövade, stal och begick övervåld mot det halländska 

folket. Krabbe såg mellan fingrarna när det gällde knektarnas framfart mot allmogen, han 

hade redan låtit skeppa sina tillhörigheter till Köpenhamn. Jörgen, en soldat som återkommer i 

berättelsen, samlade ihop kumpaner som tillsammans drog fram genom socknarna på strövtåg, 

både välbeväpnade och manstarka.85 Det var inte lätt att bo i gränslandet, var det inte 

svenskarna som plundrade så var det danskarna som gick hårt mot allmogen. Man finner hos 

Larsson en beskrivning av böndernas vittnesmål mot soldater som tagit både hästar, 

nötkreatur, foder och säd.86 Allmogen i Halland led hårt under krigen och var tämligen 

ruinerade då de genomresande knektskarorna ytterligare utarmade befolkningen. Värst var, 

enligt Sperling, de hemvändande danska knektarnas framfart och Nils Krabbe ska ha tagit allt 

som de andra lämnat kvar, enligt ett brev till kammarkollegium som Sperling sänt under slutet 

av 1645.87 I gränstrakterna härjade även snapphanarna och de plundrade och begick illdåd, 

främst mot svenskvänner men även mot sina egna. Fryxell beskriver att ”de for fram på det 

vildaste och omänskligaste sätt”.88 Olsson beskriver de fasor som allmogen i provinsen fick 

utstå vid den här tiden, fasor liknande de som utspelades i de av tyskarna ockuperade länderna 

under andra världskriget. 

                                                
82 Olsson, 1940. s. 141 
83 Fryxell, 1983. 3:e bandet. s. 117 ff. 
84 Larsson, 1891. s. 24 
85 Olsson, 1940. s. 141 f. 
86 Larsson, 1891. s. 76  
87 Larsson, 1891. s. 70 
88 Fryxell, 1983. 4:e bandet. s. 33 
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När Halland varit svenskt en tid fick bönderna veta att de skulle sätta upp en klagoskrift, som 

skulle skickas till drottningen. Under den danska tiden hade sådana skrifter haft föga 

betydelse. Frälsebönderna under Brockhusen tordes inte vara med om någon klagoskrift, då 

de som anslöt sig till svenskarna hamnade i hans källare på Plönninge. Den nye guvernören, 

Sperling, kom ridande och undrade om bönderna hade någonting att anföra. Ingen brukade 

fråga bönderna om de hade någonting att anföra, och de anade därför försåt och svarade 

nekande.89 Här kan man förstå att svenskarna hade ett annorlunda sätt att styra landet än vad 

de halländska bönderna var vana vid, och det här var bara början. Det visar även att de danska 

bönderna inte var vana vid att få komma till tals, då de danska lagarna endast gynnade 

adeln.90 De blir därför misstänksamma och oroliga att de ska bli bestraffade. 

 

Sperling hade kallat till ting där man skulle besluta om arbetet med sanden, i vilket alla 

bönder måste delta för att rädda kustsocknarna. Under mötet rör bondehopen oroligt på sig, 

vilket får guvernören att ryta till och undra vad det är frågan om. Svaret från en bonde i hopen 

blir att de inte förstår språket. Sperling svarar: ”– Då är det på tiden att ni lär er det, genmälde 

guvernören torrt och fortsatte som förut”.91  

 

Det här med försvenskningen skulle inte bli helt lätt att smälta för de halländska bönderna i 

romanerna, bara språket skulle visa sig bli en svåröverkomlig del. Även Brockhusen befinner 

sig på tinget, och han är inte förtjust i de svenska herrarna. Han kände till att svenskarna 

tänkte köpa ut den danska adeln, men han föresatte sig att honom skulle de inte köpa ut. Han 

tänkte att trettio år skulle passera och sedan skulle landet ges tillbaka till Danmark, kanske 

skulle svensken inte lämna igen det frivilligt, men danskens krigslycka kunde ju vända.92 Här 

kan man se en likhet med Fabricius verk, i vilket man finner en beskrivning av hur Sperling 

1647 ska ha förslagit att den danska adeln kunde ”kiöpas här uthur landet”.93 

Gårdsförsäljningen i Halland ska sedan ha kulminerat under början av 1660-talet, då flera 

stora halländska gårdar köptes upp av svenska adelsmän.94  

 

                                                
89 Olsson, 1940. s. 151 
90 Larsson, 1891. s. 15 
91 Olsson, 1940. s. 159 
92 Olsson, 1940. s. 158 f. 
93 Fabricius, 1906. 1:a bandet. s. 25 
94 Fabricius, 1906. 2:a bandet. s. 106 
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Åren gick och svenskarna hade fortfarande krigslyckan med sig under kung Karl X Gustaf 

och snart ryktades det att han låg i Polen. En av Tores söner rymmer för att ta sold∗ och gå i 

fält.95 Kungen gick tvärs igenom Polen och krossade de polska arméerna, men bakom honom 

bröt upproret ut. Kriget var inte så som Jörgen hade tänkt sig, och så förklarade dansken krig 

och Jörgen fick vara med om den stränga marschen från Polen till Jylland och över bälten.96 

Här låter Albert Olsson en av romankaraktärerna få vara med om en verklig historisk 

händelse, kriget i Polen år 1655 och tågen över bälten 1658.97 Genom att placera Tores son i 

händelserna kan Olsson levandegöra mer ur historien än det som hände hemma i Halland.     

 

Hemma i Haverdal bosätter svenska kronobönder sig på Skallberget och byborna är inte nöjda 

med att ha fått svenskar på halsen. Efter upptäckten av de nya bosättarna kommer bönderna 

kommer tillbaka till Tore för att berätta nyheten: 
 

 – Det har kommit svenska svin i skogen, gastade Kield och slog ut med armarna. Vi ska min själ ta 

och rosta dem. 

– De sa att Kronan gett dem lov att beta vår allmänning. 

– Svenskarna är några djävlar, utlät sig Arent och spottade, så att han fick pärlor i sitt svarta skägg.98  

 

Bönderna misstänker att Kronan tänker ta ut de danska bönderna, därför sätter de in svenska 

bönder i byalagen och köper ut den danska adeln från sina gårdar. De hade hört att guvernören 

skickat en svensk skrivare till Plönninge, men Brockhusen lät sig inte köpas ut.99 Istället 

funderade han över vad han skulle göra åt saken. Han förstod att svenskarna inte tänkte släppa 

landsändan nu när de nått fram till Västerhavet. Men Brockhusen hade hört ett och annat av 

det som sades bland bönderna. Utplanteringen av svenskar i byalagen och upptagandet av ny 

hemmansjord väckte ont blod hos de halländska bönderna. Därför utnyttjade han alla tillfällen 

som gavs till att sätta bönderna i harnesk mot svenskarna. Bönderna var ju vana att lyda 

honom och han hade socknen i sin hand. Om krigslyckan skulle vända så skulle han vara 

redo.100 Det här är exempel på hur Albert Olsson har framställt böndernas och adelns åsikter 

om svenskarna. Det är sant att svenskarna gårdar köptes över till svenska adelsmän, men att 

                                                
∗ avlöning 
95 Olsson, 1940. s. 201 
96 Olsson, 1940. s. 209 
97 Grimberg, 1960. s. 596 ff. 
98 Olsson, 1942. s. 25 
99 Olsson, 1942. s. 25 
100 Olsson, 1942. s. 28 
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man placerade svenska bönder i byalagen har jag inte funnit några uppgifter om. Det är i 

stället troligt att det är ytterligare ett sätt att skapa intriger i berättelsen.  

 

Ett annat exempel på böndernas sinnesstämning i romanerna är när de under ett gille i Särdal 

för ett livligt samtal om danskvälde och svenskvälde, och alla är då överrens om att 

danskväldet var bättre.101 Här kan man resonera ifall det danska väldet verkligen var bättre för 

bönderna, som i stort sett saknade rättigheter och var mer förtryckta under den danska adeln 

än under den svenska. Deras längtan att åter få tillhöra Danmark känns därför inte helt logisk 

när man ser på det med dagens ögon, men Fryxell menar i sitt verk att det var minnen och 

släktförbindelser som fick den Skånska allmogens hjärtan att klappa av kärlek till det gamla 

landet.102 Men även allmogen i Halland var enligt Grimberg danskvänliga under Karl X:s 

regenttid och löd därmed hellre under den danska kronan.103 Hur länge man i Halland 

föredrog det danska styret är oklart, men även under Karl XI:s tid levde snapphanerörelsen i 

gränstrakterna.104  

 

När bönderna i Haverdal behöver låna utsäde av Kronan framför Brockhusen själv ärendet 

hos landsdomaren i Halmstad. Landsdomaren har fått reda på att Brockhusen försöker hetsa 

bönderna mot överheten. Domaren ställer frågan rakt ut och till svar säger Brockhusen: 

 
– Överheten är kungen i Köpenhamn. 

– Ers nåd kanske inte känner till Roskildefreden? Frågade landsdomaren spydigt.105 

 

Ovanstående är valt med tanke på att man i Larssons historiebok kan läsa att de danska 

fogdarna skulle ha hetsat allmogen mot den nya överheten. Adelsmännen i romanerna höll sig 

med ridfogdar som övervakade och befallde över frälsebönderna. En teori är att det var dessa 

fogdar som hetsade upp allmogen på befallning av de danska adelsmännen. I Larsson kan man 

dessutom läsa att adeln i Halland till att börja med inte var vänligt stämd till den svenska 

regeringen.106 Då Brockhusen gått tar landsdomaren fram gåspenna och pergament och 

skriver ett brev till Stockholm. Han skriver: 

 

                                                
101 Olsson, 1942. s. 60 
102 Fryxell, 1983. 4:e bandet. s. 32 
103 Grimberg, 1960. s. 591 
104 Fryxell, 1983. 4:e bandet. s. 35 
105 Olsson, 1942. s. 91 
106 Larsson, 1891. s. 33 
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 … detta landet Halland är ett magert och fattigt land. Folket är armt och tryckt av skatter, jorden 

mager, och ur havet mäkta de litet eller intet taga. Kommer så därtill att dansksinnade herremän håller 

kärleken till det gamla fäderneslandet vid osläckt låga hos ett envist och trögt folk, så besinnar nog 

Rikets Nådiga Råd och höglovliga Regering att härifrån icke är mycket att bekomma varken av 

penningar eller underhåll för mycket svår nöds skull…107  
 

Enligt Hugo Larssons historiebok ska Sperling ofta ha skrivit till regeringen för att få lindring 

i de pålagor som låg den fattiga halländska allmogen, inte minst vid de svåra åren i slutet av 

1640-talet.108 Det var alltså, utifrån beskrivningen i Larsson, Sperling som genom sina brev 

höll regeringen underrättad om läget i provinsen, och han ska även i sina brev till 

kammarkollegium och till Oxenstierna ha omtalat ”att han mottagit ett magert och utplundrat 

land”. Sperling skriver även att någon kungaskatt innevarande år (1645) inte skulle kunna 

påläggas allmogen.109 På ett annat ställe i Larssons bok finns en hänvisning till ett annat brev 

från Sperling till Oxenstierna, i vilket Sperling beklagade sig över att de danska fogdarna reste 

runt och intalade allmogen att hålla fast vid Danmark, vilket resulterade i att allmogen blev 

trög och motvillig mot svenskarna.110 Troligt är att det är ovanstående information ur 

Sperlings brev, kanske hämtade ur Larssons bok, som ligger till grund för ovanstående brev i 

romanen Gränsland, då man kan se att det är information ur de olika breven som 

sammanställts. 

 

Även hemma hos Tore pågår trätan mellan danskt och svenskt. En av Tores söner har gift sig 

med svenskbonden Laves dotter, och nu bor de i Tores gård. Barbro, som svenskan heter, 

tycker inte om att de andra i familjen hackar på svenskarna. Jon, en av Tores yngre söner, 

tycker att de fortfarande tillhör Danmark, men då klipper Tore av. Han menar att de hör till 

åker och äng. Nu ville han inte tala mer om det, för han hade svårt att hålla samman familjen i 

den här frågan.111 Här är Tore den neutrale fredsmäklaren som menar att bonden inte ska bry 

sig om politiken utan ska bruka den jord man har, oavsett vilket land jorden nu råkar ligga i. 

Men Tore är inte så neutral genom hela trilogin, utan ibland befinner han sig på den svenska 

sidan och ibland, som när det gäller språket och de kyrkliga ceremonierna, på den danska. En 

bakomliggande tanke med Tores olika sätt att se på det svenska respektive det danska skulle 

kunna vara att det som inte direkt berör en människa det bryr man sig inte om. Men i fallet 
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med språket och ceremonierna i kyrkan blir förändringen väldigt påtaglig för de vanliga 

människorna som vill följa de kyrkliga traditioner som de är vana vid. Men förändringar är 

inte alltid av ondo, och förändringar till det bättre, som i fallet med de svenska lagarna, har 

Tore ingenting emot.    

 

I romanerna står det att ett hat mot svenskarna grodde under ytan i Halland. Landskapet hade i 

århundraden varit ett gränsland och utsatts för skövlingar, utrotningsförsök, tunga pålagor, 

skändade kvinnor, hårda utskrivningar och bönder som korsfästs på sina stugväggar. Det var 

inte sådant man glömde. Svensken var utlänning. Svenskbönderna på Skallberget vågade inte 

gå ut sen det mörknat och de vågade sig inte upp till Harplinge. Det bådade inte gott och hatet 

spred sig. ”Blir det krig, så går vi till Danmark, slår ihjäl svenskarna och gör rent hus, sa 

man.”112 Albert Olsson ger i sin tolkning en bild av hatet och en bakgrund där han visar på 

vad hallänningarna har fått utstå, och synen på svensken som utlänning talar för att man såg 

Sverige som en ockupationsmakt och man hade svårt att förlika sig med att Halland övergått 

till att bli svenskt. Citatet visar att man ville bli fri från ockupanterna och tillhöra Danmark. 

Den här tolkningen stämmer överrens med den verkligheten i Halland som finns återgiven i 

Grimberg. Här befarade man nämligen att allmogen skulle hjälpa fienderna i kriget mellan 

Danmark och Sverige, och därför placerade man huvudställningarna för försvaret i Halland så 

att hallänningarna kunde bevakas.113 I Skåne vände sig allmogen även i sina handlingar emot 

svenskarna, enlig historikern Fabricius, något som kom klyftan mellan skåningarna och 

svenskarna att öka ytterligare.114  

 

Så kom budet att svensken lidit nederlag och jagats upp till Pommern och i Uppsala var det 

riksdag. Kröningsklockorna ringde för den nye kungen Karl XI, samtidigt som nya olycksbud 

nådde landet. Svenskarna i gårdarna vid kusten hade av fogden blivit rådda att dra in till de 

småländska skogarna om kriget kom. Även om de inte vågade visa sig bland byamännen så 

hade de stannat kvar för att inte förlora sina gårdar.115 En eftermiddag pratas det inte om annat 

än kriget i byn. Alla möjliga rykten florerar och Tore sadlar hästen och rider in till Halmstad 

för att få mer tillförlitligt besked. Några trodde sig veta att Karl XI försökte åstadkomma ett 

äktenskap med den danske kung Kristian V:s syster Ulrika Eleonora. Även borgarna i 

Halmstad var dansksinnade och de talade därför vitt och brett om nederlagen som svenskarna 
                                                
112 Olsson, 1942. s. 140 f. 
113 Grimberg, 1960. s. 591 
114 Fabricius, 1906. 2:a bandet. s. 228 
115 Olsson, 1942. s. 145 ff. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

30

lidit i Tyskland, även om de höll ett öga på de svenska knektarna som rörde sig längs 

gatorna.116 Albert Olsson låter de flesta av hallänningarna, både borgare och bönder, stå på 

danskarnas sida. Bara Tore och några ur hans familj tar i vissa lägen parit för svenskarna, och 

de umgås med de svenska kronobönderna. En bonde varnar vid ett tillfälle Tore för att 

Brockhusen kommer att behandla honom som en svensk.117 Han menar antagligen om 

danskarna skulle vunnit kriget och om allt skulle gått tillbaka till det som en gång var. Då 

kunde herremännen ha hämnats de bönder som inte deltog i oppositionen mot svenskarna. I 

verkligheten blev det så att svenskarna hämnades de skåningar som hjälpt dansken. Ryktet om 

frieriet stämmer överrens med verkligheten, men den gången blev det inget äktenskap utan 

istället förklarade Danmark krig.118 

 

Så kom då kriget åter, det skedde den 2 september 1675 då Danmark förklarade Sverige krig. 

Tores son Holger, som befann sig i svenska Wismar, blev placerad i Upplands regemente då 

man inte ville ha förband bestående av enbart folk från de erövrade gränsländerna. Man kunde 

därför heller inte befästa de skånska fästningarna med skånska trupper, eftersom de i högsta 

grad var opålitliga.119 Opålitliga var även den skånska och halländska adeln. Så fort danskarna 

landsteg i Landskorona kallade kung Kristian till sig adeln, och bönderna befalldes att ta till 

vapen mot svensken. I skogarna hördes snapphanarnas bössor och hatet som legat och pyrt 

slog ut i full låga. Kung Karl fick dra sig tillbaka till smålandsgränsen. Brockhusen befallde 

att säden skulle bärgas och skickas till den danska hären i Skåne.120 Här skildrar Albert 

Olsson vad som händer i den verkliga historien och kopplar sedan händelserna till berättelsen 

och de fiktiva personerna. I bakgrunden kan man läsa att kung Kristian, tack vare de 

danskvänliga skåningarna och de hänsynslöst härjande snapphanarna, snabbt övertog nästan 

hela Skåne.121 

 

Kriget närmar sig så småningom Halmstad och i slaget vid Fyllebro finns återgivet i 

Gränsland. Duncan förlorade artilleriet och tvåtusen man, men själv lyckas han tillsammans 

med femtio man fly till Skåne. Då kung Karl rider in i Halmstad ställer de dansksinnade 

Halmstadborna om sina sura miner till insmickrande leenden. Men kungen låter sig inte luras 
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av det, då han kände till folkstämningarna i de tidigare danska provinserna.122 Svenskarna 

fortsätter norr ut, och så fort de försvunnit bryter snapphanarna in söderifrån för att tala 

förstånd med hallänningarna som blivit missmodiga.123  Det blir en orolig tid i Halland med 

danska friskaror och svenska strövkårer. Brockhusen slog sig ner i Nyårsåsen med sin 

friskara.124 På det här sättet pendlar Albert Olsson mellan de stora historiska skeendena och 

romanpersonerna och deras handlingar i den fiktiva historien. Ovanstående exempel visar på 

att hallänningarna i romanerna fortfarande hoppades på att åter få tillhöra Danmark. Det är 

antagligen en åsikt som Olsson funnit hos Larsson eller Fabricius, vilka beskriver 

halmstadborna som särskilt danskvänliga och opålitliga. Slaget vid Fyllebro finns inte 

återgivet i detalj i någon av de böcker jag valt. Bara Fryxell nämner att svenskarna vann en 

stor seger vid Halmstad, vilken förhindrade att den danska hären kunde förena sig med den 

norska.125 Här är det ganska tydligt att Olsson måste ha använt sig av ytterligare en  källa än 

de jag har valt att studera.   

 

Kung Karl framställs i romanerna som god och omtyckt, inte minst av den svenska allmogen. 

Här är ett avsnitt ur Gränsland som visar på att han får bönderna att gå man ur hus för att fylla 

luckorna i de glesnande svenska leden: 
 

Konungen hade kallat, och hans ord hade hittills aldrig förklingat ohörda i ett ärligt 

svenskmannaminne.126  
 

Kungen red framför skarorna och tackade för att de lyssnat till kallelsen. Fienden skulle 

fördrivas ur Sverige med allmogens hjälp, om Gud ville. Albert Olsson ger här en utförligare 

beskrivning av kung Karl XI som framställs som Sveriges hjälte och beskyddare: 
 

 Många hårda slag hade han stått emot, sedan den dag, då han satte vasarnas krona på sitt ungdomliga 

huvud, men ingenting tycktes knäcka honom. Nya tag, friska krafter, hårdare och slutnare sinne, 

oresonligt envis, då det gällde rikets välfärd, men from som ett barn inför Spegelns klander, ständigt 

mån om att ge den Högste äran för vad han själv uträttade, sådan var kungen av Sverige.127   
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Den bild som ges av kungen ovan stämmer ganska väl överrens med bilden som ges av 

Karl XI i Fryxells verk. Bland annat kan man läsa följande i Fryxell som tyder på att 

kungen besatt flera prisvärda egenskaper: ”Bland Karl den elftes berömvärda egenskaper 

var ock en livlig och varm gudsfruktan.”128 

 

Så läses fredsbudet upp från predikstolarna i kustsocknarna. Det var giftermålet mellan kung 

Karl och den danska prinsessan Ulrika Eleonora ledde till fredsförhandlingar i kriget mellan 

Sverige och Danmark. Freden får bönderna i Halland att hoppas på lugnare och bättre tider.129 

Det blir också lugnare, men försvenskningen i de halländska socknarna går inte helt smärtfritt. 

Ett stort problem blir det svenska språket som tvingas på allmogen i de dansktalande delarna 

genom att predikningarna skall hållas på svenska och de kära danska psalmerna byts ut mot 

svenska. Man får veta att prästerna och bönderna kommer att skicka en skrivelse till kungen 

för att påminna honom om att de skulle bli hållna efter gammal lag och ordning enligt 

fredsvillkoren.130 Det var ju sant att svenskarna enligt fredsavtalet var tvungna att hålla folket 

i de tidigare danska provinserna efter dansk lag och ordning, så även de kyrkliga 

ceremonierna. Men som man även kunde läsa i bakgrunden så ville den svenska regeringen 

utjämna olikheterna mellan Sverige och Halland och därför ville man varsamt övertyga 

hallänningarna om nyttan med de förändringar man ville få till stånd.131 

 

Som sagt nådde försvenskningen byborna i Haverdal vid kyrkgången i Harplinge. Prästen 

hade i ett brev från domkapitlet fått påminnelse om att man skulle bära svensk prästdräkt och 

följa den svenska gudstjänstordningen. Prästen herr Christiern bytte därför pipkragen mot de 

svenska snibbarna istället och predikade på något som han åtminstone trodde var svenska.132 

Senare beslutar prästen även vid en stämma att han ska fara omkring i byarna och hålla 

husförhör, och att svaren ska avges på svenska.133 Men prästen får så småningom ge efter för 

allmogen och liksom andra präster i provinsen sabotera försvenskningen genom att tala en 

ovanligt lättförståelig ”svenska” och glömma sig och välja två danska sånger.134 Enligt 
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historikern Fabricius så hölls löftet från freden om de kyrkliga ceremonierna, även om en 

kaplan i Holm ska ha försökt att försvenska sitt språk.135  

 

På tinget i Kvibille skulle man, eftersom man nu tillhörde Sverige, välja herredagsmän för sin 

lagsaga. Det hade nämligen kommit en kallelse till riksmötet i Stockholm. Bönderna skulle nu 

klaga hos Kungliga Majestät för att få sitt gamla kyrkospråk och sina psalmer tillbaka, sedan 

prästen gjort ytterligare en omvändning. Tore Gudmarsson var en av dem som valdes till 

herredagsbonde, vilket innebar att han och tre bönder tillsammans med häradshövdingen 

skulle delta i riksmötet.136 Efter att ha givit den halländska allmogen ett felaktigt löfte om att 

de skulle få som de önskat angående språk och seder, så gav kungen ändå order om att 

försvenskningsarbetet skulle fortsätta. Man svor över den svenske kungen som inte kunde 

hålla sitt ord.137 I Larsson finns uppgifter om att Halmstad stad innehade representationsrätt i 

den svenska riksdagen från och med år 1646. Men det gällde inga andra undersåtar i de 

halländska städerna eller på landsbygden, utan endast Halmstad.138 Det kan vara den 

historiska källa som Olsson använt sig av när han fick idén att skicka Tore Gudmarsson till 

riksdagen. Den riksdagen som Tore i fiktionen deltar vid måste ha varit 1680-års riksdag då 

reduktionen genomröstades.139  

 

Tore bestämmer sig för att åter fara till Stockholm och tala med kungen. Det var en rättighet 

att ingen var så låg och fattig i Sverige att han inte kan be kungen om bistånd. När Tore talar 

med en herredagsborgare i Stockholm får han höra att kungen skulle vara som en vanlig 

människa och inte ville bli krusad eller fjäskad för.140 Tore kan inte få igenom den halländska 

allmogens önskan, då rikets intressen måste komma först och konungen gör det han gör till 

gagn för riket. Tore inser att kungen inte skulle ge med sig.141 De halländska bönderna hade 

bara till att finna sig i försvenskningen, som dock medförde både gott och ont. En positiv 

förändring var att alla stånden fick representationsrätt vid den svenska riksdagen. Vad gäller 

försvenskningen av kyrkan så har jag inte funnit att prästerna skulle ha gått över till att 

försöka predika på svenska, eller att det skulle ha varit påbud om något sådant. Däremot 

beskrivs i min bakgrund att man ville utjämna olikheterna mellan Halland och Sverige, och 
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precis vilka förändringar som skulle genomföras framgår inte här. Vad som framgår är att 

löftena till den halländska allmogen bryts att man därför måste övertyga dem om nyttan med 

förändringarna. Några fler positiva effekter har jag valt att skildra under temat Lag och rätt.  

 

3.2 Herrar och bönder 

Hur ser förhållandet mellan herremän och bönder ut i romanerna? 

 

De flesta bönder i byn Haverdal är frälsebönder och de brukar därmed jorden åt en 

feodalherre, i det här fallet är det hans nåd Brockhusen på Plönninge. Det betydde att 

Brockhusen skulle ha allt överskott från jordbruket som var kvar efter det att överlevnaden 

och reproduktionen var säkrad för frälsebönderna. Dessa bönder var även tvungna att komma 

upp till Plönninge och utföra dagsverken hos Brockhusen.  

 

Brockhusen är i romanerna en dansk adelsman och förutom Plönninge har han även gods på 

Själland i Danmark. Det är frälsebönderna till hans gård som är bosatta i Haverdal. Bönderna 

tycker att han lägger på dem så många dagsverken att de inte får tid över till att odla sin egen 

jord. De menar att han vill utnyttja dem så mycket som möjligt och därför har svårt för att låta 

dem stanna vid sin egen jord.142 I Larsson beskrivs hur ”bonden skulle förrätta allt det arbete, 

som honom anbefaldt blifver och hvarest det blifver honom anvisadt”.143 Det betyder att 

bönderna inte hade något annat val än att lyda och uträtta de dagsverken som tilldelats dem. 

För övrigt så fanns det i Danmark en gammal hjältesläkt under namnet Brockenhusen, vilken 

finns omnämnd i Fryxells verk.144 

 

En bit in i romanen bosätter sig svenska kronobönder på Skallberget, det efter att Halland 

fallit i svenskarnas händer. De här bönderna brukade Kronans jord. Endast Tore Gudmarsson 

själv är skattebonde, vilket innebar att man var självägande och att jorden och gården gick i 

arv. Tore har inte någon skyldighet att gå på dagsverken, utom åt Kronan på laga förordning. 

Adelsmannen tycker att Tore kunde komma och göra dagsverken ändå, eftersom han menar 

att Tore inte kan ha så mycket att göra med sin egen jord.145 Men Tore är stursk och tycker att 

han har rätten att göra som han vill och själv bestämma, vilket mer än en gång gör 

Brockhusen vansinnig. I Danmark hade herren stora rättigheter även vad det gällde de 
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självägande bönder som ägde jord runt herrens gård och dessa benämndes herlighed.146 Det 

hade inneburit att Tore så länge Halland var danskt kunde ha varit tvungen att utföra de 

dagsverken som han tilldelades, då herligheden innefattade vissa arbeten som bonden hade att 

utföra.  

 

Ett exempel på Tore sturskhet vägrar att ta av sig mössan för Brockhusen. Han svarar på 

Brockhusens tilltal att han är självägande bonde som bor på egen grund och brukar sin egen 

jord, och därför inte lyfter på hatten för någon man i Danmark. Tores sturskhet gör 

Brockhusen radande och han låter sin läderpiska falla över Tores huvud flera gånger, trots att 

denne backar. Tores hund ingriper i ett försök att rädda sin husbonde, men det slutar med att 

Brockhusen låter sticka ner hunden.147 Den händelsen är anledningen till att Tore tar hämnd 

på adelsmannen genom att skjuta honom med en pil i hjärtat uppe på Undars mosse.148 

Mordet på den gamle Brockhusen ger Tore samvetskval genom nästan hela trilogin. Ibland, 

när även den nye herren förödmjukat och därmed även väckt Tores hämndbegär, undrar Tore 

varför han skall grubbla så mycket över den gamle Brockhusen där i mossen:  

 
En död herreman är bättre än en levande. Överheten tar ens pengar och ens söner, herrarna ens frihet 

och ens vilja. 149  
 

Det tänker Tore där han går. Att Tore sänker liket av Brockhusen i en göl på en mosse för 

tankarna till Bockstensmannen som hittades i en halländsk mosse år 1936150, bara några år 

innan Albert Olsson skrev sina romaner. Men att Tore i resten av berättelsen ständigt ser 

Brockhusens ögon stirra upp ur gölen, samt det faktum att Tore ofta känner sig manad att 

besöka mossen för att tänka, kan betyda att syftet med gölen är att ge upphov till 

introspektion.   

 

Sedan den äldste Brockhusen dödats av Tore Gudmarsson ärver äldste sonen Plönninge. Även 

den nye Brockhusen, herr Manfred, är hård mot bönderna. På en visit i byn förkunnar han att 

alla hundarna i byn skall mista höger framben, därför att de inte skall kunna fördärva och 

hetsa viltet i skogarna. Bönderna kan ingenting göra utan såg i marken: ”Herrarna hade 
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befallt. Det fanns ingenting att tillägga.”151 Det här stycket är valt därför att det speglar vad 

som verkligen utspelade sig i Danmark där böndernas hundar inte fick gå lösa utan att mista 

sitt högra framben, därför att de inte skulle kunna jaga viltet.152 Bönderna själva har ingenting 

att invända mot beslutet, då det är så det är bestämt. Den ende som ingriper är Tore, och för 

det spärras han in i källaren på Plönninge.153 I romanerna berättas även att kronoskytten har 

talat om för bönderna att de inte längre får sätta ut fällor. Man fick heller inte jaga bort älg 

och hjort ur sin havreåker, eller ens sköra sin säd innan herremännen haft rapphönsjakt. Tore 

hade hört att man kunde mista livet för olovlig jakt, men Tore skrattar för sig själv och tänker 

att så dum var nog inte världen. Tore tror att kronoskytten har ett horn i sidan till just 

honom.154 Men som det finns beskrivet i Larssons historiebok visar att det var så här det 

förhöll sig i Danmark vid den här tiden. En tjuvskytt som greps kunde hängas i närmsta träd, 

eller föras till tinget och där få sina ögon utstuckna.155 Här är två exempel på verkliga danska 

förhållanden, båda ur Larsson, som Albert Olsson måste ha studerat och sedan överfört till 

fiktionen. Exemplen vittnar om adelns förtryck och grymhet. 

 

Albert Olsson berättar i Sex år med Tore Gudmarsson att han nästan ångrade att han inte 

gjorde Brockhusen till tysk. Men han resonerade att grymheten är universell och varken 

bunden i tid eller i vissa folk.156 Olssons tankar om grymheten stämmer överrens med 

Granlids resonemang om synen på ondskan som oändlig.157 Det här betyder att även om 

tyskarna var grymma under andra världskriget så har liknande grymheter skett även i andra 

tider och det har varit andra folk som har varit ansvariga, och det kan därför hända igen.  

 

Brockhusens upphöjda position över bönderna beskrivs ofta i romanerna, och det är inte alltid 

det handlar om att han utövar sitt förtryck, utan ibland finner man även bildliga beskrivningar. 

Ett sådant exempel är när Brockhusen kommit ner för att se till vårplöjningen som Tore 

kämpar med under det att ”Brockhusen tittade ner på världen från hästryggen…”158, vilket 

skapar en kontrast mellan den hårt arbetande bonden och adelsmannen som ser ner på världen 

från en upphöjd position. Trots att bönderna har svårt att foga sig emellanåt och tycker att 

världen skulle vara god utan dem, så yttrar Tore vid ett tillfälle att ”en skjorta skall ha löss och 
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ett rike skall ha herremän...”159. Vid ett annat tillfälle går hans tankar åt ett annat håll då han 

funderar över den gamle Brockhusen: ”jorden rymde bara endera: bonden eller 

herremannen”.160  

 

När Halland faller i svenskarnas händer fick bönderna, fler rättigheter än tidigare. På ett möte 

vid tinget uppstår en konflikt mellan Brockhusen och Sperling, som var en svensk adelsman, 

då Brockhusen yttrat att ”Bönder ska hålla käft och lyda överheten…” . Sperling talar då om 

att här hade varje ombud han rätt att föra sin talan. På Brockhusens uttalande om att det inte är 

dansk sed att tjata och kälta∗ svarar den andre att seden inte längre är dansk, men väl svensk 

och vad det innebär lär Brockhusen få märka. Brockhusen svarar: ”Ja, jag vet det, att adeln i 

Sverige matar sina bönder med fläskpannkaka.”161 Brockhusen tycker uppenbarligen att den 

svenska adeln daltar med bönderna. Böndernas rättigheter kom genom den svenska lagen att 

öka gentemot herrarna, men detta återfinns mer utförligt i sista avsnittet Lag och rätt. Här kan 

dock ges ett exempel på ovanstående då Tore tar hjälp av landsdomaren, sedan Brockhusen 

låst in Tores söner på Plönninge. Av landsdomaren får Tore ett brev med stämplar och sigill 

att lämna till Brockhusen, men denne avfärdar barskt brevet, varpå Tore åter rider in till 

landsdomaren i Halmstad. Det leder till att landsdomaren själv träder in på Plönninge och alla 

fångar, bland dem sturska frälsebönder, löskekarlar och fjantiga kvinnfolk, släpptes då ut ur 

källaren. Tore tänkte att nu skalle han med hjälp av lag och rätt freda sitt, även om 

Brockhusen nog inte skulle ha överseende med den förödmjukelsen han fått utstå.162 Det gör 

han inte heller, utan bestämmer att om man inte kan böja bonden Tore så skulle han brytas.163 

Tore är den bonde som för den hårdaste kampen mot den lynnige herremannen och det är 

denna kamp som skapar många av romanernas intriger.   

 

Vid ständermötet i Halmstad närvarade den svenska drottningen, men det gav knappast 

bönderna någon lindring i tillvaron. De klagade över hoveriet och de tunga pålagorna i 

strandsocknarna där sanden slukat åkerjorden. Drottning Kristina lovade att se över sakerna, 

men glömde bort alltsammans sedan hon gått på galamiddagen som hölls till hennes ära. 

Brockhusen tillhörde dem som tyckte om drottning Kristina, därför att hon höll på adeln, även 

om hon smusslade lite med de andra stånden för syns skull. Men att Kristina skänkte bort 
                                                
159 Olsson, 1942. s. 108 
160 Olsson, 1942, s. 154 
∗ gnata 
161 Olsson, 1940. s. 160 
162 Olsson, 1942. s.109 ff. 
163 Olsson, 1942. s. 154 
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gods och annat till högadeln fick det att sjuda i bottenlagren och de svenska representanterna 

krävde reduktion och indragningar.164 Här liksom på många ställen i romanerna antar Albert 

Olsson ett distanserat perspektiv då han ger läsaren upplysningar om romanpersonernas 

situation i en större historisk kontext, som i exemplet ovan. Kristina beskrivs inte som någon 

god drottning då hon bryter löftena till bönderna som hon strött vitt och brett, för att sedan 

skänka bort kronans medel till adeln, och hennes liv i lyx och flärd tär hårt på stadskassan. 

Hon kan med andra ord inte styra landet på ett klokt sätt och är dessutom opålitlig och 

ointresserad. Den bilden som återges i romanen av drottning Kristina stämmer överrens med 

den bild som ges av historikern Fryxell. Kristina skall vid flera riksdagar ha gett löften och 

förhoppningar som hon sedan svek. Missnöjet mot drottningen spred sig först bland lågadeln, 

prästerskapet och bland borgarna då dessa tidigare än bönderna upptäckte de för riket 

fördärvliga åtgärderna och det dubbla i hennes uppförande. Böndernas missnöje kom istället 

att riktas mot adeln, på grund av det hotande adelsväldet.165  

 

I romanerna beväpnade adelsmännen i Skåne den skånska allmogen för att kunna värka 

svensken ur landet om kriget skulle komma. Det gjorde även Brockhusen och kom till byn 

med en fora lastad med bössor, krut, bly och stöpformar. Han uppmanar alla bönderna att 

försvara kung Kristian och Danmark.166 Här visar Olsson på att adelsmännen stod på den 

danska sidan, vilket inte var så konstigt då de danska adelsmännen hade mer makt än de 

svenska. Man räknade även med att frälseböndernas hjärtan ännu klappade för den danska 

nationen. Men åldermannen, som även han hade stort inflytande över bönderna, var inte för 

att bönderna skulle ställa upp och kriga för adelsmannen. Han förklarar att där en bonde möter 

en adelsman, där mister bonden både ko och klave. Det var bönderna som fick ställa upp med 

söner, hästar och oxar, spannmål, linne och vadmal. Men inte ens åldermannen vågar vara så 

ärlig att han säger sin mening till herr Brockhusen.167 Bönderna i Halland, framför allt i norra 

delen, hade lidit oerhört av de ständiga krigen och så kom svälten till Halland.168 I Skåne och 

vid Hallandsåsen där snapphanarna härjade och hetsade upp allmogen var man dock 

fortfarande danska i hjärtat.169 Man kan förstå att stridslusten och intresset för kriget inte 

längre hade någon betydelse för allmogen här, och man ville nog helst av allt ha fred. 

 
                                                
164 Olsson, 1940. s. 191 
165 Fryxell, 1983. 3:bandet. s. 118 f. 
166 Olsson, 1942. s. 149 
167 Olsson, 1942. s. 165 
168 Larsson, 1891. s. 70 ff. 
169 Fryxell, 1983. 4:e bandet. s. 32 
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När svenskarna så småningom erövrar Halland för gott tvingas Brockhusen fly till sitt gods i 

Danmark, efter att ha deltagit i kriget mot svenskarna. Svenskarna kan i fiktionen ha 

konfiskerat gården Plönninge, eftersom man i verkligen gjorde det med gården Wapnö utanför 

Halmstad under Karl X:s andra krig.170 Sedan skänktes eller såldes gården till den svenska 

adelsmannen herr Kurt. Den svenske adelsmannen vill ha så mycket avkastning som möjligt 

av jorden, och han var därför inte nöjd när han såg att frälsebyn översandades och värdet 

sjönk. Så kom det sig att bönderna fick arbeta hårt med att hämta ris till gärdsgårdar som 

skulle stoppa sanden.171 Men den här herren visar även sin goda vilja, kanske mest därför att 

det blivit fred, genom att bjuda bönderna på öl och brännvin hos krögaren.172  

 

Herr Kurt säljer sedermera Plönninge vidare till pomraren herr Wiedekind, som visar sig vara 

den hårdaste herren av dem alla när han tynger frälset med ännu fler och strängare 

dagsverken. Bönderna hade hört från kriget att herrarna i Pommern brukade vara svåra herrar. 

Herr Wiedekind berättar även för herr Kurt att hemma i Pommern skulle de ta ut var tredje 

bonde och hänga honom i ett träd, om herrarna inte blivit åtlydda.173 Ofta är det dock 

herrarnas ridfogdar som får utföra sin herres befallning gentemot bönderna, och herr 

Wiedekind talade inte till bönderna utan det lät han ridfogden göra.174  Herr Wiedekind, som 

precis som Brockhusens tycker att Tore är för stursk, låter själv ridpiskan falla över Tore 

sedan denne tagit sig ton mot pomraren. En av Tores söner försöker komma till undsättning, 

men herr Wiedekinds folk är inte långt borta. ”Lär dig nu en gång för alla vem som är herre 

här, förbannade bonddjävul, hörde de herr Wiedekind väsnas ute på bygatan.”175 Här är ett 

exempel på hur en herre använder sig av våld och sin ställning, vilken gör att han kan ha råd 

att hålla sig med en ridfogde och knektar, för att hunsa bönderna i byn. Ridfogden beskrivs i 

Larsson som godsets inspektor.176 Men det här var inte sista gången Tore råkade ihop med 

herr Wiedekind. Vid ett tillfälle tar han fram bössan och hotar herremannen sedan denne 

vägrat att lämna Tores hus. Wiedekind tänker återigen på Pommern där han hade hängt den 

som gjorde någonting sådant i skorstenen och rökt dem med enris. Här kan man se vissa 

likheter med de grymma straff som beskrivs i Larsson, där adelsmännen själva kunde döma 

                                                
170 Fabricius, 1906.  2:a bandet. s. 106 
171 Olsson, 1942. s. 256 
172 Olsson, 1942. s. 265 f. 
173 Olsson, 1945. s. 39 
174 Olsson, 1945. s. 81 
175 Olsson, 1945. s. 82  
176 Larsson, 1891. s. 20 
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och straffa sina underlydande.177 Ensam med en bössa riktad mot sig har herr Wiedekind inget 

annat val än att lämna Tores gård. Han red iväg och röt åt sin ridfogde att denne ska se efter 

folket, vilka arbetade med sanden, och om det behövdes skulle han vrida om nacken på 

dem.178 Även i Larssons beskrivning pryglade fogdarna bönderna och tog till handgripligheter 

för att se till att arbetet blev uträttat.179  

 

Herr Wiedekind var hård mot bönderna och värst var det för dem i Haverdal som slitit med 

den tröstlösa sandbärningen, och bönderna där började tala illasinnat om herremän.180 Så kom 

det sig att bönderna lämnade arbetet med sanden en eftermiddag, och det slutar med att 

ridfogden som ska övervaka arbetet med sanden blir misshandlad. För det får bönderna i 

Haverdal stränga repressalier. Herr Wiedekind kommer i sällskap med sina gårdsknektar till 

byn och tvingar männen att ställa upp sig och blotta överkroppen. När ingen bekänner 

misshandeln låter han piskorna falla över männen.181 Den här bilden visar tydligt hur herrarna 

vid den här tiden var förtryckarna och mer än en gång lät de sina piskor falla över bönderna. 

Deras makt var i det närmaste totalitär, för att använda en term som var aktuell år 1940.  

 

Så går det en tid innan det åter är dags att göra dagsverken på Plönninge och folket är så förbi 

att de inte orkar gå till kyrkan när söndagen kommer. Det här gör prästen upprörd och han 

talar med herr Wiedekind om saken. Men denne kan inte se något ont i att folk får arbeta, och 

påpekar att han varken pryglar eller låser in dem. Han tycker att felet är att de forna herrarna 

på Plönninge inte varit hårda nog mot bönderna. Efter tre veckor var det slut på dagsverkena, 

och då var bönderna hålögda och såg ut som fällknivar. Det här var träldom, det var de 

överrens om, och Brockhusen var en ängel i jämförelse, även om han högg och slog dem.182  

Herr Wiedekind har inga moraliska problem med att tvinga bönderna att arbeta så hårt att det i 

det närmaste kan liknas vid träldom. Hans tyska bakgrund och hans stränga krav på att 

bönderna skall arbeta så hårt för tankarna till nazisternas arbetsläger.  

 

Herr Wiedekind och prästen har även andra diskussioner. Herr Wiedekind menade att adeln 

stod närmast makten och att adeln även bidrog med ordning och reda. I den frågan kom han 

inte överrens med prästen, men de enades om att det var någonting fel med en stat där en som 
                                                
177 Larsson, 1891. s. 20 
178 Olsson, 1945. s. 106 f. 
179 Larsson, 1891. s. 18  
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182 Olsson, 1945. s. 145 ff. 
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Tore Gudmarsson fick representera sitt stånd och delta i besluten som fattades. Tiderna hade 

försämrats både för adel och präster och bönderna var inte lika resonliga som förr i tiden, även 

om det var de överrens.183 Sedan bondeståndet hade fått representanter i riksdagen fick 

bönderna vara med och besluta, vilket gjorde att även bönderna hemmavid såg sig lite förmer 

och talade stora ord.184 Det var en förändring som följde med försvenskningen, och bättre bör 

sannolikt även de före detta danska prästerna ha fått det, då den danska adelns maktställning 

bidragit till inskränkningen av prästerskapets politiska inlyftande och uteslutandet av 

biskoparna ur rådet.185   

 

När Tore är i Stockholm på riksdagen följer han tvekampen mellan adeln och kung Karl, och 

Tore unnade adelsherrarna allt möjligt ont. Kung Karl tänkte inte dalta med adeln, det förstod 

Tore, och bönderna i landet lät höra ett ramaskri över adelns förtryck. I riksdagen fick Tore 

vara med om att rösta för reduktion och förmyndarräfst, och på så vis var bondeståndet med 

och störtade högadeln. Man var överrens om att kungen var en bra kung, och att han satte 

bönderna högt.186 Reduktionsbeslutet fattades vid riksdagen år 1680.187 Man kan av 

ovanstående ur Albert Olssons framställning se att Karl XI beskrivs som en god kung, och det 

var han som åter skapade ordning och reda i landet. Längre fram i romanen beskrivs han på 

följande sätt:  

 
Allmogen jublade. Denne Karl XI var en konung efter deras sinne, en böndernas man, en folkets man. 

Nog skulle de stå på hans sida i kampen mot herremännen.188 

 

Hemma i byn låter herr Wiedekind bönderna åter arbeta sig fördärvade med sandbärningen, 

för att frilägga åkermarken runt byn. Men biståndet skulle dock komma i den här frågan ifrån 

självaste kung Karl. När Tore kommer hem ifrån Stockholm med kungabrev blir det jubel 

bland de dödslitna frälsebönderna, för nu skulle de kväsa herr Wiedekind.189 Men herr 

Wiedekind såg sig själv som kung på sin gård, och arbetet fortskrider tills befallningsman 

själv besöker herren. Herr Wiedekind menar då att det är hans bönder, men han får förklarat 

för sig att i det här landet äger man jord och kreatur, men inga bönder. Nu skulle Wiedekind 

                                                
183 Olsson, 1945. s. 128 f. 
184 Olsson, 1945. s. 134 
185 Larsson, 1891. s. 15 
186 Olsson, 1945. s. 155 ff. 
187 Fryxell, 1983. 4:e bandet. s. 87 
188 Olsson, 1945. s. 162 
189 Olsson, 1945. s. 222 
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inför extra ting och han förstod att han skulle få en svår stund.190 Här inser Wiedekind för 

första gången att man som adelsman inte har den makt i Sverige som i Danmark eller 

Tyskland. Det är svårt ofta svårt med årtalen i romanerna men om det ska vara före år 1683, 

då de svenska lagarna infördes i Halland, så kan man tänka sig att det här kunde vara ett av de 

fall där man dömde till böndernas fördel mot adelsmannen och därmed efter den svenska 

lagen.   

 

Holger, en av Tores söner, och sedan även Tore själv dödas av en adelsman i slutet av 

trilogin. Det är Anselm Brockhusen som tar hämnd för morden på hans far och farfar. Albert 

Olssons romaner slutar med Tores död och begravning. Då tar bönderna, som oftast har varit 

emot Tore och varit avundsjuka på att han var självägande bonde, sig fritt för att gå på hans 

begravning. Romanernas slut är lite som slutet på kriget, det krävdes många offer och det är 

inget riktigt lyckligt slut, men det var det goda som segrade.  

 

I förhållandet mellan herrar och bönder skildrar Albert Olsson förtrycket och det ändlösa 

arbetet som lades på frälsebönderna. De piskas och misshandlas och måste lyda och arbeta 

flitigt, och man kan dra paralleller till arbetslägren under andra världskriget där man inte 

visade någon pardon för de arbetande judarna. Den siste herren på Plönninge är tysk, och det 

är även han som är hårdast och visar minst mänsklighet mot frälsebönderna. Albert Olsson 

yttrade aldrig någonting om herr Wiedekind, och kanske tyckte han, allteftersom krigets fasor 

tilltog på kontinenten, att det inte var mer än rätt att denne siste herre i romanerna skulle bli 

tysk. Men Tore för kampen mot förtrycket och för friheten. När bönderna fått segern mot 

herremannen och Tore blickar ut över havet tänker han: ”Världen var sig lik, den skulle alltid 

förbli sig lik. Ingenting skulle kanske bli nämnvärt förändrat.”191. En tanke som vittnar om en 

värld där strid följer på strid och krig på krig och tanken visar på kriget som en 

beröringspunkt mellan epokerna. Men så var det även varit innan 1600-talet och så var det på 

1940-talet, och fler krig skulle följa efter andra världskriget. Det kunde Albert Olsson inte 

veta då, men det var säkert något han förutsatte enligt de tankar som rådde i hans samtid. Det 

här visar på att Granlids resonemang om 1900-talets historieroman som präglad av synen på 

ondskan som oändlig stämmer väl in på trilogin om Tore Gudmarsson. Ovanstående citat 
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stämmer nämligen precis överens med tanken på våld och orätt som eviga härskare som alltid 

funnits, finns i nutiden och alltid kommer att finnas.192 

 

3.3 Manligt och kvinnligt 

Tore Gudmarsson är romanernas huvudperson, men många av personerna runt honom skildras 

även de ur ett inifrånperspektiv, då vi får veta vad de tänker och känner. Albert Olsson 

skildrar, förutom sina målande beskrivningar av omgivningen, ofta även de olika personernas 

vardagsbestyr. Det här sättet att skriva gör det lättare att analysera männens och kvinnornas 

olika maktpositioner och deras olika sysslor. Frågeställningen till det här avsnittet lyder: Hur 

skildras mäns och kvinnors situation och deras relation till sin historiska kontext? 

 

Trilogins huvudperson är en man som av sin skapare beskrivs som fysiskt stark och 

handlingskraftig, därför att det var egenskaper som behövdes under andra världskriget, då 

Olsson skapade sin starke kämpe.193 Det manliga idealet är således hämtat från Olssons 

samtid. Tore är rättfram och kan alltid ge herremän och präster svar på tal. Han är nytänkande 

och går sin egen väg, vilket inte gillas av de övriga bönderna i byalaget. Trots att det stundom 

vilar lite hjältekaraktär över Tore Gudmarsson så är han ofta överraskande mänsklig. Själv 

skriver Albert Olsson om Tore att han i djupet av själen har ett sårat och ömtåligt samvete. 

 
Han frågar sig om han har rätt att ta en annan människas liv? Han tycker så. Ibland finner han sitt 

handlande försvarligt, men ofta är han hårt klämd mellan sitt tungsinne och sin själanöd.194  

 

Den här problematiken är hämtad från tiden för andra världskriget då Olsson själv har uttryckt 

att man frågade sig om det var rätt att bruka våld mot våld. 

 

Medan Tore för sitt krig mot sanden, orättvisorna och de olika herremännen på Plönninge så 

sköter romanernas kvinnor om hemmet och barnen. De bär vatten, mjölkar korna, bakar och 

lagar maten. Kvinnorna hjälper männen med det lättare arbetet i jordbruket. När rovorna skall 

tas upp är hela husfolket ute i rovlanden, männen släpar korgarna och kvinnorna skär av 

blasten.195 När det är dags att skörda säden räfsar kvinnorna.196 Under de långa 

                                                
192 Granlid, 1964. s. 312 
193 Vår bygd: Hallands Hembygdsförbunds årsbok 1947. Sex år med Tore Gudmarsson. s. 13 
194 Vår bygd: Hallands Hembygdsförbunds årsbok 1947. Sex år med Tore Gudmarsson. s. 13 
195 Olsson, 1940. s. 59 
196 Olsson, 1940. s. 112 
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vinterkvällarna sitter folket inomhus och arbetar, männen med sina sniderier och kvinnorna 

tovar, spinner och väver.197 Vintertid ger sig bönderna ibland av till Skåne för att tröska och 

på så vis tjäna lite extra och då lämnas kvinnor och barn ensamma kvar i byn.198 Kvinnorna 

måste då ensamma sköta om gårdens djur och alla sysslor i hemmet.  

 

En kontrast till Tores manlighet skapade Albert Olsson i sitt kvinnoporträtt av svenskan 

Barbro. Under det att krigets fasor utspelades roade sig Olsson med att skapa någonting 

vackert och kvinnligt. Både herr Anselm Brockhusen och herr Wiedekind lockas av den 

vackra svenskans skönhet. 

 

När Tore för tredje gången bygger upp sin gård efter diverse olyckor stannar Bodil, hans 

hustru, upp i sina sysslor och ställer sig att titta på Tore som arbetar med att täta med lera och 

vitmossa mellan stockarna. När Bodil muttrar över alla olyckorna svarar Tore leende:  
 

– Du behöver inte ta dig så illa vid. Du har ju sluppit att fälla träd och köra stockar. 

– Det fattades bara det, svarade Bodil förargad. Jag har annat att göra.199 
  

Här kan man ana att Tore tycker att det faktiskt är han själv, och inte Bodil, som får jobba 

hårdast med att bygga upp gården. Det är han som gör allt det tunga jobbet. Frun själv tycker 

å sin sida att hon har tillräckligt att göra med sina sysslor. Något som visar att könsrollerna i 

romanerna är ungefär de samma som vid Olssons egen tid, bortsett från att sysslorna i hemmet 

delvis skiljer sig eftersom det är i en annan tid. 

 

När Tore kommer hem ifrån Stockholm med kungsbrevet så talar han inte om för Bodil vad 

han uträttat. Det var inte kvinnofolksting, utan det skulle vara män till sådant.200 Här markeras 

det tydligt att männen stängde ute viktiga saker för kvinnorna, saker som det inte ansågs att 

kvinnor skulle befatta sig med. Det faktum att Tore kan undvara att få berätta om sin stora 

bedrift för sin hustru får avståndet mellan könen att kännas stort, större än på andra ställen i 

romanerna, men så handlar det ju i det här fallet om politik. Det faktum att kvinnorna inte 

hade med politiken att göra förstärks av bilden som ges i romanen Sand av drottning Kristina. 

Drottningen bryr sig bara om sina gunstlingar ur högadeln, till vilka hon skänkte slott och 
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socknar, samtidigt som hon strödde löften omkring sig. De löften hon gett hallänningarna vid 

besöket glömde hon dock bort så snart hon kom på en galamiddag.201 Då var det annat med 

kung Karl den XI. Han kunde skapa ordning och reda i landet, och han brydde sig om och 

lyssnade på bönderna i Halland. Till skillnad från Kristina, som konverterade till 

katolicismen202, så hade kung Karl den ”rätta” kristna tron och glömde heller aldrig att tacka 

den högste för sina framgångar på slagfältet.203  

 

Toa, Tores mor, styr och ställer i gården då Tore sitter i källaren på Plönninge. Toa väcker 

och beordrar pigan att mjölka kon, och drängen att hämta ved, och senare säger hon även till 

gästen Jörgen soldat att han ska bära in ved.204  Toa tycker inte att det är någon hut i 

kvinnfolket längre när Tores fru visar sig vara svag för soldaten och det leder till osämja 

mellan kvinnorna i gården.205 När husbonden är borta så är det kvinnorna som för befälet, 

men det tycks inte självklart vem av kvinnorna som har befälet på gården, eftersom de träter 

sina olika viljor. När Toa har gått bort blir Bodil i alla fall, näst Tore, den som ensam 

bestämmer hon skall visas respekt av till exempel drängen. Vid ett tillfälle fnyser drängen 

ringaktande ”kvinnofolkskäbbel” sedan Bodil yttrat sig hårt och skarpt mot Anna. Men då 

tillrättavisar Tore drängen med orden: ”Det är husbondkvinnan, du talar om...”206. Bodil ska 

visas respekt i hemmet, men sedan sönerna blivit vuxna uppstår oenighet i familjen om vem 

som ska bestämma när Tore är bortrest.207 När sönerna blivit vuxna så är det alltså inte längre 

självklart vem som bestämmer i husbondens frånvaro.  

 

Bodil träter och gnatar ofta på de yngre kvinnorna i hemmet, Anna och Barbro.208 Anna är till 

skillnad från Barbro inte ingift i familjen, utan har varit tiggarbarn och är därför inte omtyckt 

av Bodil och blir hela tiden hårt ansatt. Barbro vågar ofta ge uttryck för vad hon tycker, och 

vid ett tillfälle försöker hon tillrättavisa sin man då han sagt för mycket och därmed skapat 

osämja i hemmet. ”Det är en dålig karl som inte tiger i rättan tid”, säger Barbro. Mannen är 

ironisk när han säger att han skall be Barbro om råd nästa gång.209 Det visar att kvinnan kunde 

ge uttryck för sina synpunkter, men mannen var inte benägen att ta råd av kvinnfolk. Barbro 

                                                
201 Olsson, 1940. s. 191 
202 Fryxell, 1983. 3:e bandet. s. 108 
203 Fryxell, 1983. 4:e bandet. s. 115 
204 Olsson, 1940. s. 72 
205 Olsson, 1940. s. 75 
206 Olsson, 1942. s. 55 
207 Olsson, 1945. s. 152 
208 Olsson, 1942. s. 256 f. 
209 Olsson, 1942. s. 160 
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vill vid ett tillfälle stanna hos sin mor och sina syskon, men då övertalar prästen henne genom 

att förklara att det var guds ord att hustrun skulle övergiva mor och far och hålla sig till sin 

man.210 Alltså har Barbro inget annat att göra än att lämna modern och återvända hem till sin 

man.  

 

Den kvinna som utmärker sig mest i romanerna är tiggarflickan Anna, som Tore plockar upp i 

vägkanten och tar med sig hem. Hon visar sig vara handlingskraftig och slug. Anna är den 

som räddar Tore ur källaren på Plönninge genom att överlista en fångvaktare, för hon tycker 

att Tore är en bra man och tycker mycket bra om honom. Efter den gärningen blir Anna ännu 

kärare för Tore. Men när hon blir äldre får hon alltmer ont av sin bakgrund, att hon varit 

tiggarunge och egentligen inte har rätt till att bli behandlad som Tores egen dotter. Bodil är 

dock inte nöjd med att han en tiggarunge hemma, och ännu mer missnöjd blir hon när Anna 

skall gifta sig. Tore lovar då att Annas ska giftas bort som om hon vore hans riktiga dotter och 

det innebär att hon skall ha en ordentlig hemgift med sig. Bodil har inte någonting att säga till 

om när Tore har bestämt sig för något, men hon försöker ändå sätta sig emot beslutet. Hon 

menar att hon får sitta i vävstolen hela året och sedan skall linnet ges bort med tiggarungar. 

Men det är Tore som sår och skördar och allt är hans och med det gör han som han vill, och 

om det inte passar så kan Bodil flytta tillbaka till sin far.211 Det här visar att det trots allt är 

Tore själv som bestämmer och kvinnan har ingenting att säga till om. Det var mannen som 

ärvde gården och jorden och det var jorden som försörjde bonden. Nu har Tore ingen äkta 

dotter, om han haft det är det inte troligt att han skulle ha sörjt så för en tiggarflicka. Flickor 

behövdes i hemmet då de hjälpte sin mor med kvinnogörat, och man kanske klarade sig utan 

en piga om man hade döttrar. 

 

Äktenskapet blir inte speciellt lyckat då Annas man Knut ständigt påminner henne om hennes 

bakgrund och ofta slår henne. Vid ett tillfälle ser Knuts far Anna bli slagen och ber sonen att 

sluta upp och försöker sedan skyla över sin sons brutalitet.212 Men Anna är inte den enda frun 

som blir tuktad av sin man i romanerna.213 Knuts mor hackar på Anna och menar att något fel 

måste det var på flickan eftersom hon inte lyckas bli med barn. Tore blir vred och lägger sig i 

osämjan mellan svärmodern och Anna men här får Tore mycket ovett, och hade det varit en 

man som behandlat honom så hade han knäckt hans revben. Men inför en kvinna är han 
                                                
210 Olsson, 1942. s. 195 
211 Olsson, 1940. s. 186 f. 
212 Olsson, 1945. s. 45 
213 Olsson, 1945. s. 62 
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försvarslös då han inte kan slå en annan mans kvinna, utan att skämma ut sig inför hela 

socknen.214 Även vid andra tillfällen uttrycker Tore att han skulle ha slagit Annas svärmor om 

hon varit man.215 Det visar att man inte hade slog andras kvinnor, även om det inte fanns 

något straff enligt lagen, därför att man fick utstå en skam i socknen. Annas svärfar är 

uppenbarligen inte heller bekväm med att Anna blir slagen och lider. Men han ingriper inte då 

han är för gammal och skröplig, utan han är en av dem som bara ser det och slätar över. Han 

har hela tiden stått bakom sin son utan att ingripa och han kan liknas vid det tyska folket som 

aldrig ingrep eller vände sig mot det de såg. 

 

Så kommer ett år av missväxt och folket i byn är säkra på att gud har förbannat byn. Men 

vems var felet? Vem bar skulden? Elaka rykten spred sig i byn, att tiggarflickan Anna bar 

skulden. Det är sådana landsvägsfolk som har olycka med sig. Folket blir ont och hatfullt, det 

skulle bli nödvinter. En dag bryter hatet sig loss och byborna skriker efter henne när hon 

hämtat vatten. Hon flyr hem men snart fylls hela gårdsplanen av folk som ropar att 

trollpackan skall ge sig av, annars skall de dränka henne. Anna har inget annat val än att fly 

genom hopen som skriker och kastar sten efter henne under det att de jagar henne ur byn.216 

Anna vågar under en lång tid inte återvända till Haverdal. Hon väljer slutligen att flytta 

tillbaka till sin man eftersom någon måste sörja för henne när Tore inte längre finns. Hon 

menar att när de gamla på gården dött får Anna själv bli husmor, och så vill hon gärna ha äkta 

barn.217 I slutet av trilogin dödar Anna maken Knut, även om det var av misstag, när hon för 

en gång skull blir arg och säger ifrån.218 Hon blir på så sätt lik Tore, som även han har dödat 

sin plågoande, och alltid funnit det rätt att bruka våld mot våld. Efter att Anna sluppit ur sitt 

förtryckta äktenskap flyttar hon så småningom in hos änkemannen Nils Pålsson, som redan 

tidigare visat tycke för Anna. Det antyds i romanen att byborna egentligen inte har någonting 

emot Anna, och hon slipper slutligen det förtryck från byborna som hon upplevt under hela 

sitt liv. Här kan man, med tanke på att romanerna skrevs under andra världskriget, ana en 

likhet mellan tiggarflickan Anna och judarna som båda stigmatiserades och förtrycktes av 

folket bara på grund av sin bakgrund. Även i beskrivningarna av Anna som mager och eländig 

med märken efter makens slag kan man ana en likhet, och hon utför idogt sina sysslor trots att 
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maken ibland hånfullt förstör det arbete hon utfört.219 Albert Olsson har i Anna skapat en 

karaktär, som med sina kvinnliga svagheter och sin underlägsenhet i kombination med en inre 

styrka där hon genomlider sitt hemska öde, inte känns helt främmande som symbol för 

judarnas kamp under andra världskriget.  

 

3.4 Lag och rätt  

Hur skildras och efterlevs lag och rätt i trilogin? 

 

Platsen för både marknaden och tinget i romanerna är Kvibille. Där fanns ett tingshus och dit 

kom häradshövdingen från Köpenhamn. Vid tinget diskuterades det och fattades beslut i en 

mängd olika frågor. Ett mål som tas upp på tinget i Kvibille är en kvinna som bönderna i 

Kvibille anklagar för att vara häxa. En bonde menar att hon är surögd∗ men häradshövdingen 

som inte tar böndernas klagomål på allvar replikerar lugnt att det inte bevisar någonting. Då 

infaller en annan bonde att hennes utseende inte är speciellt smickrande, och att det är klart att 

det är hennes fel att boskapen är förgjord och att en pojke har försvunnit. Bönderna hotar att 

om inte häradsrätten tar upp fallet så skall bönderna gå till kyrkoherden istället så att 

domkapitlet får ta hand om det, för häxan skall brännas på bål. Då spänner häradshövdingen 

ögonen i och frågar bonden om denne menar att kvinnan skall på bål utan dom och 

rannsakan.220 Här framställs en konflikt mellan de vidskepliga bönderna och den lärde 

ämbetsmannen, vars uppgift är att se till att allt går lagenligt och rätt till. Bönderna är trots allt 

säkra på sin sak och menar därför att den anklagade skall brännas på bål. För dem är den 

förgjorda boskapen och den bort kollrade pojken bevis nog för en fällande dom. Genom att ta 

upp ett fall med en häxa vid tinget visar Albert Olsson även på att det vid den här tiden 

förekom häxprocesser i landet, och där var bortförda barn ett mycket vanligt skäl till 

anklagelserna.221 Det är ännu ett exempel på historisk fakta som vävs ihop med fiktionen i 

romanerna.  

 

I bakgrunden finns en kort beskrivning av rättssystemet vid den här tiden och där nämns 

häradsrätten, som var den lägsta instansen, och i vilken de flesta målen avgjordes. Det är 

därför troligt att man i Kvibille hade en häradsrätt med en häradsdomare och en tingsskrivare 

                                                
219 Olsson, 1945. s. 251 
∗ grinig, surmulen, alt. röda och rinnande ögon. 
220 Olsson, 1940. s. 155 f. 
221 Gadelius, 1913. s. 175 
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som var lagkunnig.222 Häradshövdingen, vilken är den ämbetsman som närvarar vid tinget i 

romanerna, omnämns inte i Larssons beskrivning, men väl i Fabricius där man kan läsa att 

tingfogdarna var misstrodda av svenskarna som hellre ville ersätta dem med svenska 

häradshövdingar.223 Enligt Svea- och Götalagarna hade han till uppgift att vara domare och 

ledare av förhandlingarna i häradstinget. Häradshövdingen skulle efter år 1680 även bo inom 

sitt häradshövdingedöme.224 Att häradshövdingen skulle resa från ända från Köpenhamn till 

tinget i Kvibille verkar därför inte troligt, men det kan vara ett sätt för Olsson att visa på att 

huvudstaden för hallänningarna fortfarande var Köpenhamn. Fabricius har studerat den 

danska motsvarigheten till häradstinget, alltså herredstinget, i Skåne och kommit fram till att 

man här oftast höll sig till dansk lag och rätt, men att även det svenska rättsväsendet trängde 

sig in i Skåne vid tiden 1660-1676.225 Man tar i romanerna upp många olika ärenden på 

häradstinget. Tore säger vid ett tillfälle att han tänker kära i tinget för att få sin gård ersatt 

sedan Brockhusen bränt ner gården.226  

 

På tinget i Kvibille döms vid ett tillfälle även bybor från Haverdal, sedan dessa lurat ett 

svenskt skepp på grund på Själrevet för att kunna plundra det. Domen för det inblandade, som 

skulle verkställas vid nästa ting, blev att en hamnade under yxan och en, på nåder, under 

svärdet istället. En klarade sig med livet i behåll och kunde efter en tid i fängelse och på 

sträckbänken återvända hem.227 Ett vanligt straff för tattare och tjuvar var att hamna i galgen. 

Efter att man fångat in en tattare som stulit hästar i byn och fört honom till borgmästaren så 

dinglade han i galgen.228 Det står ingenting om huruvida dessa tjuvar dömdes vid tinget eller 

inte. 

 

Tore tar i unga år lagen i egna händer efter att den äldste Brockhusen dödat hans hund och 

piskat Tore i ansiktet. Han skjuter Brockhusen med en pil när denne kommer ridande och 

gömmer kroppen i en mosse. Ingen vet med säkerhet vem som skjutit adelsmannen, men 

misstankarna riktas genast mot Tore. Många år senare konfronterar sockenprästen Tore när 

denne upprört talar om lag och rätt.  
 

                                                
222 Larsson, 1891. s. 22 f. 
223 Fabricius, 1906. 2:a bandet. s. 210 f. 
224 http://runeberg.org/display.pl?mode=facsimile&work=nfbl&page=0086 
225 Fabricius, 1906. 2: bandet. s. 215 
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228 Olsson, 1942. s. 88 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

50

– Jag har alltid slagits för lag och rätt. Men lag och rätt trampas alltid under fötterna.   

– Du har talat så mycket om hur andra har handlat mot dig, Tore Gudmarsson, svarade herr Christiern 

lågmält och böjde sig fram mot Tore, hur har du själv handskats med lag och rätt? Är det ingen som 

anklagar dig någonstans? 

– Jo, svarade Tore och blev allt hetsigare, jo, jag känner honom nog. Han har glott på mig med sina 

döende ögon i många herrans år, fler än jag nu gitter minnas, men han kan ligga där han ligger, för när 

lag inte fanns, tog jag lagen i egen hand. 

– Med vilken rätt då? frågade prästen milt. 

– Med den rätt som den förpinade och förtryckte har. Och i hårda tider är det den enda lag som 

biter.229 

 

Det här visar Tores rättspatos, och han tycker inte att det är fel att den svage försvarar sig med 

våld mot den som är överlägsen. Problematiken i det här resonemanget syftar till andra 

världskriget och stämmer överrens med vad Albert Olsson själv berättat om den man han ville 

att Tore skulle vara (se under avsnittet Sex år med Tore Gudmarsson i bakgrunden). Mordet 

på Brockhusen skedde tidigt i den första romanen, när Halland tillhörde Danmark, då ”lagar 

inte fanns”. Som det framgår i Larssons verk så kunde en adelsman i stort sett behandla en 

bonde hur som helst i Danmark vid mitten av 1600-talet.230 Tore lyckas hålla tyst om mordet i 

många år, trots att han torteras på Plönninge, där han får rida på ”den spanska märren”, och 

ställs inför tinget så får ingen ett erkännande ur honom. Det här förmedlar att det är befogat 

att ta till vapen mot förtryck, och man skall inte straffas för detta. För frihet har man rätt att 

stå upp och man måste, liksom Tore, våga göra det. I fallet med den gamle Brockhusen 

resonerar Tore som så att han gärna skulle ha haft frid med gud, men han vill inte ta straffet 

under lagen. Lagen skyddade varken honom eller hans hund, den gången.231  

 

Herremännen rättar sig efter sina egna lagar i romanerna. Brockhusen sätter exempelvis Tore i 

sin källare. Då Tore säger att det är emot lagen att hålla dem inlåsta, upprepar de andra 

fångarna hånfullt: ”Lagen!”232. Det visar att de inte hade mycket tilltro till lagen utan herren 

Brockhusen gjorde som han ville, och det var faktiskt så att de danska adelsmännen hade rätt 

att straffa och fängsla sina underlydande, och den rätten benämndes hals- och handrätten.233 

Kommissionen under Karl XI:s förmyndarregering inskränkte den rätten för adelsmännen.234 
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Här är ett annat exempel när Brockhusen utövar sin makt. Tore funderar över lagen då han 

inte vill bygga upp sin gård på det av Brockhusen anvisade stället, och han undrar om han inte 

har rätt enligt lagen att bygga var han vill på sin egen jord. Tore är dock inte säker på vad det 

står i lagen, men han vill prova ändå.235 Här visar Olsson att bonden har en uppfattning om 

lagen och hur den fungerar, men han kan den inte och är inte säker på hur den lyder för han 

kan inte ha läst den. Det blir ändå så som Brockhusen bestämt angående gårdens placering. En 

granne kommer förbi och berättar för Tore att hans nåd har sagt att det står i Landslagen. Då 

känner sig Tore lättad, för lagen kan man inte sätta sig över. Brockhusen menar ändå att Tore 

inte har någon annan lag än hans vilja att rätta sig efter.236  

 

Herr Wiedekind tycker inte heller att lagen är så mycket att komma med. Men Tore svarar 

honom stolt:  

 
Lagen, ers nåd, har i alla tider varit den fattiges enda tillflykt. Och den som lagen har frikänt han är 

inte hemfallen under någon annan dom heller.237 

 

 Wiedekind, som dessutom är utlänning och van vid andra lagar, tycker precis som 

Brockhusen att han som adelsman kan stå vid sidan om lagen. Men i Sverige var det inte på 

det viset, och snart kom en fogde till Plönninge för att tala med herr Wiedekind om hans sätt 

att hantera sina frälsebönder. Fogden berättar att kommissionen för de nya provinserna hade 

tagit en adelsman ”över hans hals” för att han förtryckt sina underlydande, när kommissionen 

rest på räfst- och rättarting. Herr Wiedekind blir då häpen över att man gjorde så mot en 

adelsman. Fogden får förklara att enligt svensk lag är alla adelsmän och i Sverige kommer all 

makt av lagen. Hans nåd måste därför rätta sig efter lagen.238 Här uppstår konflikten om 

huruvida man egentligen använde den svenska eller den danska lagen vid den här tiden. Det 

finns belägg för att man i vissa fall dömde utifrån svensk lag då man enligt fredsavtalet borde 

ha följt dansk lag och rätt, men det här var i romanerna samtidigt med Karl XI som blev 

regent år 1672 och därför kan försvenskningen som kung Karl förespråkade ha börjat breda ut 

sig i Halland. Redan under Karl X:s tid var målet att införa svensk lag och rätt i de före detta 

danska länen.239 År 1671 började man i Skåne arbetet med att införa svensk lag i provinsen 
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efter 1668-års riksdagsbeslut. Därmed kan man säga att den dagen då den gamla dansk-

skånska lagen helt trängdes ut av den svenska lagen hägrade.240   

 

Svenskarna höll mer på lag och rätt än danskarna, vilket gjorde att en skara vedersakare anslöt 

sig till Brockhusens friskara som höll till på Nyårsåsen.241 Brockhusen döms dock ifrån liv 

och gods, och Tores son Holger konstaterar att man kan dräpa honom och han ligger ogill, 

och gärningsmannen går då fri.242 Senare i romanen faller det sig just så att Holger dödar 

Manfred Brockhusen. Men även denne herren har en son, Anselm, och han har nu två mord 

att hämnas. Han söker upp Holger och dräper denne och när Tore gör upptäckten av sin döde 

son tänker han att han måste rida till befallningsmannen och anmäla illdådet, för han vill att 

lagen skall ha sin gång, även om han inte trodde att de skulle få fatt i Anselm.243 Tore tar inte 

längre lagen i sin egen hand som han tidigare gjort, och det fast han inte tror att Anselm 

kommer komma att ställas inför rätta. Herr Wiedekind är däremot orolig för att han själv skall 

dras i en rättegång, om Anselm skulle utkräva hämnd på Tore Gudmarsson.244 Det visar att 

det i slutet av romanerna finns ett rättssystem där Wiedekind kanske skulle bestraffas för sitt 

samröre med Anselm, och att även herremän till sist fruktade lagen. 

 

Bönderna i romanerna verkar i den första romanen Sand förlika sig med att bli förtryckta av 

sina herrar, ”eftersom världen nu var sådan”245. Men när den mycket stränge adelsmannen 

från Pommern, herr Wiedekind, tagit över på Plönninge kräver han så många hårda 

dagsverken av frälsebönderna att dessa håller på att dödslitas av allt arbete. Herr Wiedekind 

tar ingen notis om de svenska lagarna, utan tänker istället på hur man behandlade bönderna 

hemma i Pommern. Men frälsebönderna får lite oväntat hjälp från konungen själv, tack vare 

Tore. För Tore har för andra gången har rest till Stockholm, för att tala med kung Karl XI om 

den halländska allmogens begäran om att få behålla sina gamla danska ceremonier och sitt 

språk i kyrkan. Mötet med Karl XI ser först ut att få ett hastigt slut sedan kungen med sitt 

lynniga humör i ett plötsligt utbrott rusar mot Tore med en glödtång i högsta hugg.246 Den här 

incidenten känns igen från Fryxells historiebok där det finns beskrivet hur Karl XI en gång lär 
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ha gripit eldgaffeln mot en fordringsägare.247 Men den försonliga sidan som kungen sägs ha 

haft återspeglas även den i romanen. Kungen förklarar, sedan han åter lugnat sig, att rikets 

intressen måste komma först och därför får Tore avslag på sin begäran, men denne undrar om 

Tore istället har någon rimlig bön som han kan uppfylla som ett bevis på sin kungliga 

bevågenhet. Likheten mellan de båda incidenterna är slående och Olsson har i stort sett bara 

lagt sin fiktion så att han fick möjlighet att placera in Tore i berättelsen från Fryxells 

historiebok. Tore berättar för kungen om hur det står till hemma i socknen, hur både 

frälsebönderna och de fria bönderna tvingas till dagsverken utöver ord och avtal. Så kom det 

sig att Tore fick kungsbrev med sig hem till häradshövdingen i domsagan och 

kronobefallningsmannen vilka skulle se till att bönderna fick sin rätt och blev hållna efter 

lagen.248 Under hemritten tänkte Tore på det goda budet han hade med sig:  
 

Allmogen skulle hållas efter lagen. I lagen låg räddningen. För lagen var stiftad av folket och gjord för 

folket. I lagen låg befrielsen från orättvisor och herremansförtryck. De begärde ingenting hellre än att 

bli hållna efter lagen.249  

 

Det har skett en positiv förändring för de halländska bönderna, som nu kom att stå under den 

svenska lagens beskydd. Kung Karl XI gick för övrigt under namnet ”bondekungen”. Brevet 

Tore har med sig ska förlösa bönderna och lära bondeplågaren att de levde i ett land och i 

tider där man, även om man inte ville, nödgades hålla sig till lag och rätt.250 Så kom det sig att 

befallningsman kom och kallade herr Wiedekind till extra ting där han, inför bönderna, skulle 

svara för olaga dagsverken.251  

 

I slutet av trilogin får Anselm Brockhusen sin blodshämnd på Tore för att denne en gång för 

länge sedan dödat Anselms farfar. Tore förstår att den gamle uppe i mossen till slut skulle få 

sin hämnd, och Tore är inte rädd.252 Efter dådet rider Anselm hem till sitt släktgods i Danmark 

och rättvisa har skipats på gammalt vis. Tore har kämpat mot orättvisorna och förtrycket. Han 

har stått upp för att lag och rätt skall efterlevas. Men när han slutligen tar sitt straff för mordet 

på hans nåd Brockhusen så låter han Anselm ta hans liv, ett liv för ett annat. En som åter inte 

slipper undan lagen är herr Wiedekind som blir stämd till tings för delaktighet i dråpet på 

                                                
247 Fryxell, 1983. 4:e bandet. s. 98 
248 Olsson, 1945. s. 209 ff. 
249 Olsson, 1945. s. 211 
250 Olsson, 1945. s. 226 
251 Olsson, 1945. s. 233 
252 Olsson, 1945. s. 255 f. 
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Tore Gudmarsson.253 Även om den som hade det yttersta ansvaret för brotten kom undan så 

blev det rättegång för dem som deltagit och låtit bli att förhindra att illdåden begicks, och nu 

handlar det åter om kopplingen till andra världskriget. Även den sista sidan i trilogin väcker 

funderingar om vilken tid som åsyftas, där står det följande:  

 
Det är en god dag, och de lever i en god tid. Botvid är villig att prisa den. 

Frihet råder. Något så när. 

Och lag och rätt. Något så när.254 

                                                
253 Olsson, 1945. s. 259 
254 Olsson, 1945. s. 264 
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4. Sammanfattning och diskussion 
Jag har nu analyserat fyra teman utifrån Albert Olssons historieförmedling i romantrilogin. 

Dessa teman har analyserats mot den historiska verkligheten i 1600-talets Sverige och den 

textexterne författaren har ibland uppenbarat sig i form av en tydlig parallell till sin egen 

samtid. Det faktum att romanerna skrevs under andra världskriget och att Olsson själv har 

förklarat hur kriget och Tore Gudmarsson följdes åt har bidragit till att tydliggöra aktuell 

problematik i Albert Olssons samtid.  

 

Frågeställningen till temat om danskt och svenskt löd: Vilken bild ges i romanerna av det 

danska respektive det svenska och vilken inställning har hallänningarna till försvenskningen?  

Den här frågeställningen är inte helt lätt att sammanfatta då det sker en viss förskjutning av 

stämningarna hos allmogen i romanerna. Till att börja med är bönderna inte nöjda med att 

hamna under svenskt styre, även om man var lovade att hållas efter dansk lag och ordning så 

uppfattades Sverige som en ockupationsmakt och man ville fortsätta att vara danska. När man 

i och med försvenskningen ändrar bland annat på de kyrkliga ceremonierna blir 

hallänningarna uppretade och bestämmer sig, ironiskt nog eftersom bondståndet representeras 

vid riksdagen i Sverige men inte i Danmark, att man ska skicka en skrivelse till riksdagen där 

man ber om att löftena från freden skall hållas. Här kan tilläggas att jag inte funnit någon 

information om att de ceremonierna försvenskades, utan tvärtom ska man ha sett till att följa 

fredsbestämmelserna i den här frågan. Danska fogdar och snapphanar skall ha hetsat den 

skånska och halländska allmogen mot den nya överheten. Men allteftersom krigen utarmar de 

stackars bönderna, vilka måste ställa upp med söner, drängar, foder och mat antingen till den 

svenska eller danska kronan så svalnar stridslusten och kärleken till det gamla landet och allt 

de kan göra är att arbeta för att överleva. Det följde även fördelar med försvenskningen, 

förutom representationsrätten så skyddade de svenska lagarna bönderna från alltför många 

stränga dagsverken och begränsade herrarnas makt. I Halmstad var man hela tiden negativt 

inställd till svensken, något som enligt historieböckerna antagligen berodde på att man 

inkvarterade garnisoner i staden. Halmstadbornas stämning finns beskrivet både hos Fabricius 

och Larsson, och det är troligtvis härifrån Olssons fiktiva stadsbor har fått sin inställning till 

den svenska kronan.  

 

Min frågeställning på temat Herrar och bönder var följande: Hur ser förhållandet mellan 

herremän och bönder ut i romanerna? Här kunde jag konstatera att förhållandet mellan 
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herremän och bönder i romanerna gav upphov till många intriger, då de olika herremännen på 

Plönninge utövar ett hårt förtryck mot bönderna i Haverdal. De danska adelsmännen hade stor 

makt och många rättigheter, och fick både bestraffa och fängsla sturska bönder, vilket 

Brockhusen även gör. Bönderna i Danmark har ingenting att sätta emot en adelsman, men 

Tore blir den som tar upp kampen för frihet från förtrycket. Så blir Halland svenskt på trettio 

år i och med freden i Brömsebro. Men Sveriges drottning Kristina fjäskade för adeln och 

henne hade bönderna inte mycket till övers för sedan hon brutit sina löften till bönderna, och 

därmed fått dem att tappa förtroendet för landet. I och med försvenskningen, vilken kung Karl 

XI driver på, och de svenska lagarna får bönderna i Halland mer rättigheter och kan inte 

behandlas hur som helst av herremannen på gården. De danska adelsmännen tycker att den 

svenska adeln fjäskar för sina bönder. Den siste herren på Plönninge är tysk och han är värst 

av alla herremännen mot bönderna, och hans sätt att utnyttja bönderna i arbetet leder tankarna 

till de tyska arbetslägren och nazisterna. Adelsmannen tänker ofta på vilka hårda straff man 

utdelade hemma i Pommern, och han ser bönderna som sina och sig själv som kung på sin 

gård. Men i Sverige ser det annorlunda ut. Här är bondeståndet representerat vid den svenska 

riksdagen, vilket gör bönderna sturskare, och ingen i landet är lår låg för att be kungen om 

bistånd. Tack vare Tore får bönderna ett kungsbrev där det står att de skall hållas efter lagen. 

Pomraren herr Wiedekind får slutligen känna på hur lagen fungerar i det här landet. Efter att 

ha tvingat bönderna att utföra olaga dagsverken får han av befallningsman förklarat för sig att 

inför den svenska lagen är alla herremän. Lagen var stiftad för folket och i lagen låg befrielsen 

från förtryck och orättvisor. Bönderna vinner kampen om friheten och befallningsmannen 

förklarar att i Sverige kan man inte äga bönder. 

 

Temat Manligt och kvinnligt har inte kunnat kopplas till den historiska verkligheten då 

historieskrivningen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet inte skildrar det 

förhållandet, och det var långt innan genushistoriens genomslag. Det enda som kunnat hämtas 

ur den aktuella historieskrivningen var framställningen av drottning Kristina respektive kung 

Karl XI. Drottnigen framställs inte som någon skicklig regent, utan strödde löften omkring sig 

som hon sedan glömde bort. Med kung Karl blev det däremot ordning och reda i landet. 

Tidigare under 3.1 Danskt och svenskt framställdes kung Karl även som Sveriges hjälte och 

beskyddare. I övrigt blev det bara en analys av Albert Olssons historieförmedling på den 

punkten och en koppling har även gjorts till händelser i författarens egen samtid. Det här 

temat har på grund av ovanstående fått mindre utrymme än övriga. Den bild Albert Olsson ger 

av männens situation i relationen är att det är husbonden som bestämmer över hela familjen, 
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och hans söner bestämmer över den kvinna som de är gifta med. Kvinnorna i romanerna är 

inte rädda för att säga sin mening, även om männen tar föga råd av kvinnfolk. Kvinnorna på 

Tores gård blir aldrig slagna och Tore slår heller aldrig andras kvinnor, fastän han ibland 

skulle ha gjort det om de hade varit män istället. Anna blir dock ofta slagen av sin man, och 

det gillar inte Tore som är fosterfar till henne. Husbondkvinnan bestämmer över gårdens 

kvinnor, och även över drängen. När husbonden är frånvarande är det hon som styr på gården, 

i alla fall så länge sönerna inte är vuxna. Männen och kvinnorna har sina olika sysslor, men 

när det är dags för skörden eller dylikt arbete som kräver många händer hjälper kvinnorna till 

med det lättare arbetet. Anna är den kvinnan som har den mest framträdande rollen, och den 

största betydelsen för handlingen. Hon friger Tore ur källaren och hon har ihjäl Knut, och blir 

på så vis fri ur sitt förtryck. Annas roll som stigmatiserad på grund av sin bakgrund som 

tiggarflicka, samt hur hon anklagas ligga bakom torkan och missväxten i byn och jagas iväg 

hemifrån, för tankarna till andra världskrigets orättvisor och hur judarna stigmatiserades och 

beskylldes vara orsaken till tyskarnas bekymmer. Liksom Anna jagades de iväg från sina hem 

och de hade inget mänskligt värde. Temat Manligt och kvinnligt förhåller sig egentligen inte 

till någon verklig 1600-tals kontext utan skulle, bortsett från dagens jämlika relation i Sverige, 

kunna var när som helst. Albert Olsson har säkert i fråga om 1600-talsets sysslor i ett hem 

fördelat dessa på ett realistiskt sätt mellan könen. Ett tidlöst och klassiskt exempel är 

herremännen som blir betagna av den vackra svenskan, trots att hon är änka efter en bonde 

och tillhör ett lägre stånd än dem.  

 

Det sista temat handlade om lag och rätt och frågeställningen här var: Hur skildras och 

efterlevs lag och rätt i trilogin? Skillnaderna mellan lag och rätt i Danmark och i Sveriges är 

stora, och det framgår både i den historiska bakgrunden och i romanskildringen. Tore själv 

har en tvetydig inställning till lagen. I början av romanerna tar han lagen i sin egen hand, då 

han tar livet av bondeplågaren Brockhusen. I resten av trilogin talar han istället för att man 

skall hålla sig efter lagen. Han använder sig även av lagen för att befria sina söner ur källaren 

på Plönninge, och Olsson visar att bonden har en vag uppfattning om lagen och hur den 

fungerar. Men när Tore själv står inför tinget bekänner han inte mordet på adelsmannen, då 

han inte tyckte att lagen hade funnits för honom den där gången då han behövde den. Mot 

våld och förtryck har man rätt att ta till våld, och det var en aktuell diskussion när romanerna 

skrevs. Därför säger Tore heller ingenting om att hans son skall ta straffet efter lagen, sedan 

denne dödat den yngre Brockhusen. Den svenska lagen och ordningen ska slutligen visa sig 

ha stor betydelse för bönderna i Haverdal i kampen mot förtrycket. Men rättvisa skipas när 
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adelsmannen Anselm Brockhusen tar ut blodshämnd för morden på sin far och sin farfar, och 

han kommer undan lagen men det gör inte herr Wiedekind som slutligen får känna på hur den 

svenska lagen fungerar. Ett problem med det här temat är att det är svårt att säga hur det 

egentligen såg ut med lagarna i Halland vid den här tiden. I stort sett så följde man den danska 

lagen så som det var lovat, men ibland, särskilt i fall där en bonde stod mot en adelsman, 

dömde man efter svensk lag. Den hals- och handsrätt som de danska adelsmännen hade, och 

som gjorde att de kunde fängsla och bestraffa bönderna själva, inskränktes av den svenska 

kommissionen under 1660-talet.  

 

Man kan av de många likheterna mellan romanerna och historieböckerna dra slutsatsen att 

Albert Olsson måste ha studerat den historiska verkligheten och i många avseenden använt sig 

av den för sin berättelse. Ett exempel på det var historien om kung Karl XI och eldgaffeln där 

Olsson placerade Tore Gudmarsson i en verklig incident på slottet. Även stämningarna bland 

halmstadborna stämmer överrens med verkligheten, utifrån beskrivningar i Fabricius och 

Larsson, samt det faktum att den skånska allmogen bevisligen var danska i sinnet. Med tanke 

på att danska adelsmän och fogdar jagade på allmogen i Skåne kan även skildringen av den 

upproriska halländska allmogen vara trovärdig. Ibland har jag inte kunnat finna verkliga 

belägg för de förhållanden som beskrivs, som till exempel utplaceringen av de svenska 

kronobönderna, men det är möjligt att Olsson kan ha tagit sig friheter för att skapa intriger i 

skildringen. Det handlar även om att finna balansen mellan fiktion och verklighet i 

skildringen. Vissa saker har inte heller gått att fastställa med säkerhet eftersom Olsson kan ha 

studerat ytterligare verk eller skrifter som jag inte har haft tillgång till. Man kan även 

upptäcka likheter mellan mörka tillstånd och händelser i skildringen och författarens samtid. 

Granlid menar att 1600-talets feodalsamhälle var en epok vars analogiska kraft uppenbarades 

i och med andra världskriget. Det utnyttjade både Moberg och Olsson och deras romaner 

behandlar därför förhållandet mellan bönder och en hård utländsk herreman. Segern över 

herren i romanerna kom till sist, och så även i andra världskriget. Men segern följs alltid av 

nya strider och nya krig och världen lär alltid vara sig lik, det kan vi lära oss av historien. 

Tanken att ondskan var oändlig, och alltså alltid hade funnits, fanns i samtiden och alltid 

skulle finnas präglade 1900-talets historiska romaner, så även Albert Olssons trilogi.  

 

Efter att ha studerat historieförmedlingen i romanerna kan man konstatera att de lever upp till 

epitetet historisk roman då den lever i ett gränsland mellan fiktion och verklig historia, även 

om tyngden ligger på det tidigare, men då menar jag utifrån definitionen i bakgrunden. Jag 
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bör här tillägga att jag inte genomfört en fullständig genreanalys, utan jag har använt mig av 

en annan typ av kvalitativ textanalys för att avslöja vad gestaltningen och författaren direkt 

och indirekt uttrycker om sin uppfattning av den verkliga 1600-talshistorien och om sin egen 

samtid. Ett problem med historiska romaner som Tore Gudmarsson-trilogin inte kan sägas 

lida av är ”historielöshet”. Tvärtom kan man jämföra dem med Mobergs historiska roman Rid 

i natt!, vilket man även har gjort i artikeln Albert Olsson – en halländsk diktarprofil. När det 

handlar om att väcka ett intresse för det förflutna och minska historielösheten, vilket 

Queckfeldt menar är syftet med en god historisk roman, har Albert Olsson lyckats då han, 

precis som det står i baksidestexten, underhållande speglar den dramatiska utveckling och 

förändring som skedde då Halland blev en del av Sverige. 
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