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Abstrakt 

Skånelandskapen är en mycket omdiskuterad landsdel i Sverige. Norra Åsbo var ett 

gränsområde mellan Skåne och Småland under skånska kriget 1675-1679 vilket gjorde bygden 

till ett utsatt område. Gränsbygden blev plundrad och bränd av både svenskar, danskar och 

snapphanar, många förlorade allt de ägde. Norra Åsbos dombok från 1680 innehåller mycket 

information om trakten och hur människorna påverkades och använde krigets omfattning på 

tinget vid rättsfall. Hur hanterades denna traumatiserade händelse av allmogen och av 

överheten? Söktes rättvisa, försoning eller sattes händelsen helt enkelt i skymundan för att 

glömma vad som hänt? Studien har gjorts för att söka efter hur kriget behandlats och omtalats 

på tinget.  
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1. Inledning 
 

Skånska kriget tog sin början 1675 och avslutades hösten 1679. Kriget var inte särskilt 

långdraget men desto mer skoningslöst. Kriget berörs ofta som det mest obarmhärtiga och 

förödande som förts på svensk mark. Hela byar och socknar plundrades och brändes till grunden 

av både svenskar, danskar och snapphanar. Kriget var speciellt förödande för de skåningar som 

var bosatta längs den norra gränsen mot Sverige. Dessa gränssocknar var utsatta då det var här 

svenska trupperna tog sig in i Skåne och plundrade allt de kom över för att sedan bränna husen 

då de fortsatte vidare.  

 

Åtskilliga studier och forskning har gjorts över Skåne och över kollektiv mentalitet i krigets 

efterspel. Lokala konsekvenser av konflikter får liten plats i tidigare forskning, ofta benämns 

efterspelet som en mindre del i en större undersökning. De undersökningar jag gjort har inte 

visat någon tidigare forskning på området som berör människors beteende i efterkrigstid under 

1600-talets senare hälft. Det existerar övergripande forskning om Skånelandskapens övergång 

från danskt till svenskt men inte gällande civila i krig på denna plats i Skåne. Norra Åsbo härad 

var en landsdel i förändring och jag vill studera hur denna förändring rotade sig i människorna. 

Studien är till för att undersöka hur allmogen 1680 blev påverkad av skånska kriget i krigets 

efterspel. Människor påverkas av krig eftersom det är en traumatiserande händelse, familjer 

splittrades, gårdar och byar plundrades och brändes. Studien undersöker 1600-talets allmoge på 

lokal nivå och avsikten är att öka förståelsen för allmogen under tidigmodern tid och se hur 

kriget påverkade människorna som levde där. 

 

Att undersöka 1600-talets samhälle är högst relevant för nutidens händelser. Ämnet leva efter 

trauma är viktigt för samtiden med tanke på händelser runt om i världen som driver människor 

på flykt undan krig. Frågan är, hur ska dessa människor kunna leva och hantera traumat de 

utsatts för? Det behövs kompletterande forskning som visar hur trauma yttrar sig hos människor 

i efterhand. 
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2. Tidigare forskning  
 

Forskningen kring Skåne är omfattande och visar att det var ett landskap i förändring under 

tidigmodern tid. 1600-talet var krigshärjat och landskapets befolkning påverkades i hög 

utsträckning. Följande forskare har visat hur Skånelandskapen påverkades av skånska kriget 

och följderna för allmogen. Även forskning som belyser statligt hanterande av efterkrigstid 

berörs. 

 

Migrationen från Skåne till Danmark under och efter kriget har diskuterats i många avseenden, 

dock råder det delade meningar om antalet emigranter och hur pass avskuret det var mellan 

Danmark och Sverige.  Knud Fabricius säger i tredje delen av Skaanes Overgang att så många 

som tio till tjugo tusen skåningar emigrerade till Danmark. Han har använt sig av danska 

kyrkoböcker och frihetsbrev och menar att 500 frihetsbrev skrevs och varje familj som erhöll 

brev innehöll fem personer, siffran blir då 2500 människor. Han lägger även till de människor 

som inte fått frihetsbrev och når slutsumman 10 000- 20 000 personer.1 Alf Åberg ifrågasätter 

Fabricius metoder i När Skåne blev svenskt, då han anser att detta är en oerhörd summa 

emigranter med tanke på den dåvarande mängden av skånska befolkningen. Han håller med att 

ett matlag är ca fem personer men vad han anser Fabricius överser med är att de emigrerande 

familjerna är människor under krig. Människor som förlorat allt de äger och mot sin vilja drevs 

tillbaka mot Danmark av de retirerande trupperna och menar att under sådana extrema 

förhållanden har det varit svårt att hålla familj och släkt samlade. Åberg anser att Fabricius 

räkning ligger i överkant men menar att undersökningar som gjorts visar att en större utvandring 

än vad man trott har skett från Skåne efter Skånska kriget.2 Fabricius förklarar den stora andelen 

emigranter med den danska skattelättnaden som bakgrund. När den danske kungen förstod att 

kriget var förlorat erbjöd han skattefrihet i flera år för de som flyttade till Danmark.3 

 

Jens Lerbom ifrågasätter också Fabricius metod och tolkningar gällande skånska emigranter i 

texten Flyttare, flyktingar, återvändare. Han menar att många forskare visar att det nya 

gränsområdet inte fick större betydelse i praktiken då många studier visat att det förekom 

kontakt över sundet fram till 1700-talet. Lerboms tolkningar skiljer sig också från Åbergs men 

                                                 
1 Fabricius 1952, s. 208-210, 223-224 
2 Åberg 1958, s. 109-111 
3 Fabricius 1952, s. 206-207 
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i ett annat avseende, gällande kontakter över sundet efter 1679.4 Åberg och Fabricius menar att 

det var strikt förbjudet att kontakta eller ha kontakter med varandra över sundet, och att det 

smugglades både människor och brev över Kattegatt till Kullaberg.5 Så var inte riktigt fallet, 

det fanns vissa begränsningar men det rörde sig inte om ren smuggling över vattnet. De forskare 

som undersökt området menar att kontakterna gått från att ha varit ömsesidiga till fjärmade. 

Dessa forskare och kritiker menar att kontakten mellan människor i Öresund fortsatte vara 

samexisterande.6 Lerboms syfte med att undersöka migrationen i Öresundsområdet under den 

senare delen av 1600-talet är för att se hur konflikten mellan Danmark och Sverige påverkade 

befolkningens rörelsemönster, kontakter och det faktum att Öresund betecknats som en järnridå 

av tidigare forskare. Lerbom bekräftar att så är inte fallet, en järnridå existerade inte då 

människor rörde sig relativt fritt över sundet och hade kontakt med sina familjer och 

affärsbekanta. Han visar också med undersökningen att flykten var mer lokal, att antalet 

flyktingar var lägre än vad som tidigare antagits samt att en återinvandring skett efter kriget.7 

 

Helga Leide förklarar hur krigets förödelse påverkade Örja och Vadensjö kring Landskrona i 

studien Ödeläggelse och uppodling efter skånska kriget. Byarna och markerna var i mångt och 

mycket totalförstörda efter kriget, bönderna hade flytt och marken var osådd. Efter kriget 

fokuserade man återigen på att bygga upp byarna och jordbruket i trakten. Kunskapen om detta 

var mycket liten och Leide har genom att studera bland annat församlingsböcker, rättsprotokoll 

och jordeböcker kunnat sammanställa vad som faktiskt utfördes för att bygga upp byarna igen. 

Genom att ha sammanställt informationen från dessa källor har Leide kunnat bevisa att en 

tredjedel av bönderna återvände till sina respektive kyrkliga församlingar. Studien visar också 

att bönder från andra byar och socknar placerades, eller tvingades, ut på ödegårdarna för att 

återuppbygga byarna. Det fanns bönder och soldater som frivilligt relokaliserade sig till dessa 

socknar och de var oftast från södra delarna av Skåne. Leide bekräftar samtidigt vad andra 

forskare sagt, att ingen från Sveriges inlandsbefolkning relokaliserade sig till Skåne.8 Leide, till 

skillnad från Åberg, undersöker även invandringen efter kriget. Åbergs uppgifter gäller 

utvandring och betraktar inte återinvandring som en möjlighet, vilket Leide gör.  

                                                 
4 Lerbom 2007, s. 129-131 
5 Åberg 1958, s. 110-113 
6 Lerbom 2007, s. 118 
7 Lerbom 2007, s. 133-137 
8 Leide 2008, s. 424-461 
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Boken Hans majestäts friskyttar av Danmark är skriven av Bo Knarrström och Stefan Larsson 

som analyserar de myter som bildats kring 1600-talets nordvästra Skåne. Bland annat 

undersöker de myter och påståenden kring snapphanar och det visar sig att våldets orsaker är 

mycket komplexa och rotade i det karakteristiska samhälle som existerade i nordvästra Skåne 

under 1600-talet. Studien diskuterar också modern historieskrivning, hur drivs samhällen in i 

våldsspiraler och hur går samhället vidare efter en sådan händelse som skånska kriget? Boken 

är utförlig och beskriver på djupet Örkelljungatrakten under 1600-talet och den problematik 

som existerade. Författarna belyser även efterspelet till skånska kriget genom en undersökning 

av källorna som finns. Mycket tyder på att kriget var närvarande på bygden och att många 

personer i Örkelljungatrakten var på ett eller annat sätt involverade i kriget. Gränsen mellan 

kriminalitet och ”grannfejd” var tämligen otydlig, människorna fogade sig, vart tysta eller 

ägnade sig åt angiveri efter mest förmånliga utdelning. Även människor utanför 

friskytteförbanden ägnade sig åt plundring när tillfälle gavs då det i vissa fall sågs som 

sanktionerat av den danska centralmakten, ovanpå det var de ekonomiska förhållandena svåra 

vilket bidrog till oroligheterna. Knarrström och Larsson resonerar på så sätt att 

omständigheterna kring skånska kriget bidrog till ett ”moraliskt och socialt sönderfall i 

lokalsamhället.”9  

 

Stefan Persson beskriver situationen på följande sätt i Gränsbygd och svenskkrig – Studier i 

Blekinges, Skånes och Hallands östdanska historia, att Skåne och framförallt Norra Åsbo hade 

blivit väldigt hårt utsatt av både snapphanar men framförallt arméerna som härjat och stulit i 

orten. Örkelljungabygden var ett gränsområde mellan Skåne och Småland och den strategiskt 

viktiga landvägen passerade här strax söder om Markaryd, mot Helsingborg och var den vägen 

som förband svenska inlandet med Skånelandskapen.10 Här bröt de svenska styrkorna in och 

tog vad de kom över. Att transportera mat till armén och foder till hästarna gjordes endast till 

en viss del, men när de väl brutit in i Skåne på danskarnas område tog de vad de kunde av djur, 

spannmål och även i vissa fall ägodelar från både befolkningen och kyrkorna. Svenska hären 

var stor med den tiden mått mätt, mellan 8000 och 11000 man marscherade genom byarna och 

de tog vad som behövdes. Hushållen var inte många i Norra Åsbo härad vilket gjorde att de 

blev väldigt utsatta av arméns framfart.11 Persson beskriver samspelet mellan staten och 

                                                 
9 Knarrström, Larsson 2008, s.144 
10 Persson 2007, s. 49-50 
11 Persson 2007, s. 49-50, 417 
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undersåtarna som ett balansspel. Undersåtarna var den bärande beståndsdelen i samhället och 

staten kunde inte överleva utan denna del. Agerandet mellan centralmakt och undersåtar utgörs 

inte av ett idealiskt eller frivilligt ställningstagande utan bygger på båda parternas beroende av 

varandra. Staten var i ett patriarkalt överläge mot undersåtarna vilket gjorde att de tvingades 

delta i vad staten tog sig för. Staten ökade sina krav vilket resulterade i ett beroende av att 

allmogen uppfyllde sina åligganden som skapade en känsligare relation. Allmogen var väl 

medveten om detta och kunde därmed öka sina krav på samhället vilket gav ökat beroende 

mellan de två organen.12 

 

Mathias Cederholm diskuterar allmogens världsbild i De värjde sin rätt - senmedeltida 

bondemotstånd i Skåne och Småland och menar att rättvisa var en av de fundamentala normerna 

i samhället, rättvisan grundade sig i föreställningar om tradition, ära och heder samt i 

bondehushållets ekonomi. Bondehushållets rättviseprinciper grundar sig i bevarandet av 

traditioner, lagar och privilegier samt en tro på livsduglighet och centralmaktens del i att infria 

denna livsduglighet. Principerna och normerna var inte allmängiltiga utan ett system som 

skapats mellan bönderna och mellan allmoge och överhet. Det patriarkala förhållandet mellan 

allmoge och överhet var en dualism, å ena sidan ifrågasattes centralmakten och patriarkalismen 

samtidigt som allmogen kunde använda det patriarkala förhållningssättet till sin egen fördel och 

påpeka överhetens skyldighet till sina medborgare.13  

 

Petri Karonen analyserar hur ett samhälle återuppbyggs när ett krig är över. Fokus ligger på det 

stora nordiska kriget (1700-1721) och hur Sverige och Finland gick vidare. Studien Coping 

with peace after a debacle, fokuserar på statens agerande gällande heder, ära och ekonomi i 

efterkrigstid. Karonen har utarbetat teoretiska modeller för hur staten kunde lösa problem i 

efterkrigstid. De problem som måste lösas är demobilisering av trupperna, att justera 

produktionen av krigsartiklar, lösa politiska och ekonomiska problem vilket i sig lugnar 

befolkningen, att ta hand om de som lidit av kriget (änkor, barn, handikappade och bestulna) 

och minimera det psykologiska trauma som händelsen orsakat samhället genom att minnas 

historien på olika sätt. Karonen har undersökt den svenska statens agerande efter stora nordiska 

kriget och tillämpar den kunskapen för att sedan svara på sin egen teoretiska modell. Slutsatsen 

                                                 
12 Persson 2007, s. 411 
13 Cederholm 2007, s. 374 
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är att den svenska staten hanterade situationen gällande demobilisering och att lugna folket på 

ett tillfredställande och tillräckligt snabbt sätt. Dessa delar av att återställa samhället har en 

nyckelroll för att komma på god väg. De andra teoretiska modellerna gällande att få samhället 

tillbaka till normalitet var mindre lyckade, främst på grund av den svåra ekonomiska situationen 

som Sverige genomled då statskassan var utarmad efter krigen. De problem som gällde folkets 

psykologiska trauma var inget som staten tog i beaktande, folket omnämnde kriget själva som 

”det olyckliga kriget”.14 

 

Marie Lennersand har i boken När oväsendet tystnar - Efterspelet till uppror och religiösa 

konflikter 1670-1860  undersökt efterspelet till tre olika häxprocesser i Sverige. Hon har jämfört 

Orsa och Åls socknar i Dalarna samt Salem i New England i syfte att undersöka hur samhället 

återhämtade sig efter massakern på kvinnorna som utnämnts till häxor. För att visa hur 

samhället återställdes utgår författaren från tre olika strategier som tillämpas på varje fall, 

rättvisa, försoning och tystnad.15  

 

Den tidigare forskningen gällande Skånelandskapen och Öresund är utvecklad, forskningen 

som undersöker beteende hos befolkning efter ett trauma är inte lika övergripande men finns 

bland annat hos Lennersand och Karonen, dock berör inte dessa skånska kriget eller allmogen 

i Skåne. Tidigare forskning visar hur staten har hanterat efterkrigstid i ett samhälle och den 

sociala reaktionen som fortskred. Studier i Skånelandskapens historia är omfattande, däremot 

har den inte belyst problematiken på lokal nivå hos allmogen i efterkrigstid vilket denna studie 

syftar till att undersöka 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Karonen 2008, s. 203-217 
15 Lennersand 2004, s. 17-25 Se utvecklad förklaring till Lennersands strategier under ”teoretiskt ramverk” 

kapitel 5. 



7 

 

3. Syfte och frågeställning 
 

Studien kommer ge större klarhet i hur allmogen i tidigmodern tid påverkades av krig. Syftet är 

att genom domboken från Norra Åsbo härad 1680, året efter krigets slut, undersöka om 

människorna påverkades och om det kan ses i domboken. Studien blir intressant eftersom den 

kommer visa hur skånska kriget omnämns av allmogen och vilka problem kriget vållade bygden 

även i efterhand och hur händelsen hanterades. Ingen tidigare studie som riktar sig mot beteende 

och handling hos allmogen i efterkrigstid har gjorts utifrån Norra Åsbo härads dombok. Den 

tidigare forskningen är bristfällig på området som berör allmogens handlande efter denna 

traumatiserande händelse som skånska kriget var. Studier har gjorts som berör människors 

handlande och agerande i efterkrigstid och forskning som belyser Norra Åsbo är inte ovanligt, 

kombinationen av dessa är.  

 

 Hur behandlades allmogen på tinget under efterkrigstiden 1680? 

 

För att besvara den ovannämnda frågan kommer undersökningen rikta sig till att förklara på 

vilket sätt kriget omnämns i domboken och genom att använda Lennersands tre strategier, 

rättvisa, försoning och tystnad.  
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4. Källmaterial och metod  

 

Domböcker fungerar utmärkt som källa när man ska undersöka hur allmogen levde i 

tidigmodern tid. Allmogen, husmän, hantverkare och fotsoldater, lämnade inga direkta 

skriftliga källor efter sig som berör dem själva, deras liv och tankar. Dock på ett kollektivt 

politiskt plan lämnades skriftliga källor i form av domböcker. Domboksmaterialet är en källa 

skriven av en elit som dömde allmogen. Ofta var det domaren eller en annan elitist själv som 

förde protokoll vilket kan vara problematiskt för tolkningen av böckerna.16 Domaren hade en 

hög social status till skillnad från de bönder som dömdes vilket kan avspeglas i texten. 

Rättegångsprotokollen återger naturligtvis inte exakt vad som sades vid 

domstolsförhandlingarna eftersom dessa texter är skrivna av en professionell skrivare. 

Domboksmaterial utgör ett folks kollektiva minne och avvikelsen kan ses som försumbar från 

det som verkligen sades eftersom domstolen då skulle förlora legitimitet. Det skall ses som en 

interaktion mellan muntlig och skriftlig kultur där ord och uttryck ska ses som delar av ett 

gemensamt register, som var begriplig för alla, vilket speglar kollektivet och individens 

föreställningsvärld.17 

 

Vad gäller domboksmaterialet har jag sökt efter ord i notiserna som härrör till kriget, 

snapphanar (snaphanarne, snaphanerij, snaphana), krigsfolket (krigzfolket), plundring, stöld, 

ryttare, ödegårdar, krigztijden och liknande ord. Dessa fall har sedan kategoriserats och 

analyserats. Metoden lämpar sig väl då studien går ut på att se hur allmogen talade om kriget 

på tinget. Genom denna metod kommer vi kunna se om kriget och allmogen behandlades med 

rättvisa, försoning eller tystnad. Studien kommer röra sig från början av 1680 till slutet av 1680. 

Tidsaspekten är avgränsad på detta sätt eftersom studier av domboksmaterial över längre tid 

inte är genomförbart på grund av den tidsbegränsning som studien har, däremot ser jag 

fördelarna med att även ha undersökt år 1681 då ett större och mer övergripande resultat hade 

kunnat uppvisas. Men 1680 är det år som är direkt efterföljande kriget och det är här de första 

stegen tas mot återuppbyggnad av samhället, både socialt och fysiskt.  

 

                                                 
16 Lindstedt-Cronberg 1997, s.36-37,40 
17 Lerbom 2013, s.179-180 
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Den geografiska avgränsningen är delvis beroende av domboksmaterialet. Anledningen till 

valet av Norra Åsbo härad är för att detta område utgjorde ett gränsområde under 1600-talet. 

Både danska och svenska hären var verksam i området samt att det var en högre belastning av 

snapphanar än i övriga Skåne vilket gör Norra Åsbo väldigt intressant att studera. Studien 

genererar ett antal frågor som är värda att betrakta och undersöka i framtiden, bland annat hade 

en liknande underökning kunnat utföras men då över ett större område med mer material som 

belyser flera år. Det hade varit intressant att se hur långt i efterhand kriget omnämndes på tinget 

och hur länge allmogen använde händelsen för att få lättnader.  
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5. Teoretiskt ramverk 
 

Tre strategier står i fokus för undersökningen, tystnad, rättvisa och försoning, vilka fokuserar 

på efterspelet i ett traumatiserat samhälle. Efter stora konflikter i ett samhälle läggs ofta en stor 

del av ansvaret på staten och myndigheter för att reda upp situationen i fråga, i detta fall skånska 

krigets eftertid.18  

 

Lennersand vill redogöra för hur myndigheternas attityd mot händelserna såg ut i tidigmodern 

tid. Häxprocesserna innebar alla medel, från förtigande och tystnad till försök att skipa rättvisa 

för de avrättade och deras släktingar. Häxanklagelserna på dessa tre orter genererade kaosartade 

förhållanden och terror, hennes fråga är då hur samhället förhöll sig till dessa händelser efteråt, 

när paniken lagt sig och det normala samhället skulle återuppstå.19 Hennes undersökning visar 

att häxprocessernas efterspel i Orsa, Ål och Salem kan kategoriseras i tre strategier:  

 Tystnad  

 Rättvisa 

 Försoning 

I ett traumatiserat samhälle kan fokus hamna på att ”glömma bort” händelsen som varit, en så 

kallad tystnadsstrategi. Konflikten ska tystas ner och glömmas för att samhället ska kunna 

återvända till normala förhållanden igen. Tanken bakom strategin är att om folket inte påminns 

om det fruktansvärda som upplevts kan de bygga upp en vardag och få lugn igen, om en 

omfattande utredning påbörjas kan den pågå i många år vilket gör att händelsen fortsätter skapa 

spänning.20 Enbart för att något inte talas om betyder inte det att offren glömt och lagt händelsen 

bakom sig vilket måste tas i beaktande.  

 

Den motsatta strategin är rättvisestrategin vilket innebär att saker och ting ska ställas till rätta 

och att människor, om det finns några skyldiga, ska ställas till svar för sina handlingar. Detta 

förfarande kan kännas självklart, offren får erkännande och förövaren får sitt straff. I 

                                                 
18 Lennersand 2004, s.18 
19 Lennersand 2004, s. 17-58 
20 Lennersand 2004, s.18-20 
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verkligheten ser det annorlunda ut, det är inte alltid självklart vem som gjort sig skyldig till vad, 

offer och förövare är inte alltid så enkelt att definiera.21 

 

Försoningsstrategin är istället ett sätt att erkänna offentligt vad som hänt för att åstadkomma 

en försoning av något slag, vilket kan ske samtidigt som rättvisa försöker skipas. Denna strategi 

förebygger till stor del våldshandlingar i framtiden hos ett samhälle. Det handlar om att ge 

konflikten och offren erkännande.22 

 

Lennersands tre strategier, eller teorier om man så vill, kommer i denna studie utgöra en grund 

för att förstå hur samhället i nordvästra Skåne återhämtade sig efter skånska kriget.  

 

  

                                                 
21 Lennersand 2004, s.20 
22 Lennersand 2004, s.21 
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6. Skånska kriget 
 

Roskildefreden 1658 var Danmarks största nederlag. Landet hade förlorat viktiga inkomster, 

strategiska handelsvägar och makten över Östersjön. Danmark hade för avsikt att återta de 

gamla danska landskapen och gjorde flera försök, ett av dem var skånska kriget som räknas 

som ett av de mest våldsamma krig som förts i norden.  

 

I september 1675 förklarade Danmark krig mot Sverige och avsåg att invadera Bohuslän och 

Skåne för att återta Skånelandskapen. Läget var gynnsamt för danskarna då Sverige redan var 

inblandat i två krig på kontinenten.23 Danmark tog stora delar av Baltikum, som Sverige vunnit 

i Westfaliska freden, vilket var plågsamt för den svenska staten. Danskarna tog snabbt tillbaka 

Skåne och Sverige hade endast Malmö kvar i besittning. Efter landstigningen utfärdade Kristian 

V en kungörelse där han utnämnde sig till skånska provinsens befriare och laglige monark. I 

samma kungörelse uppmanade han befolkningen att söka anställning i hans armé. 

Skånelandskapens befolkning hade inte varit under svenskt styre någon längre period men 

befolkningen var splittrad i sina sympatier. Den äldre adeln gjorde inget, att tillhöra Sverige 

hade haft positiva effekter och de ville inte ha danskt envälde. Om inte annat hade adelsmännen 

avlagt en trohetsed till den svenske kungen.24 

 

De bönder som anslöt sig till danska kungen bildade så kallade snapphanerörelser eller 

friskytteförband med avsikt att försvåra för den svenska armén. Det började som ett 

bondeuppror, ett partisankrig, mot Sveriges övergrepp på de skånska landskapen. Denna första 

revolt avslutades 1677 i samband med Johan Gyllenstiernas edkrävartåg. Friskyttarna svor 

trohet till Sveriges kung och i gengäld fick de nåd i alla sina lagöverträdelser. Den andra delen 

av snapphaneupproret tog vid när danskarna inte fick hela byar att ställa upp efter edkrävartåget. 

Istället satsade danskarna på snapphanarna, de organiserade milisförband som rörde sig i 

skogarna. De fick försörja sig själva i skogarna men fick avlöning av danskarna till vapen och 

andra artiklar.25 Snapphanarna fick löfte om skattefrihet efter krigets slut och avlönades med en 

till fyra riksdaler per månad samt foder till hästarna. Andra förmånliga villkor var att de hade 

                                                 
23 Isacsson 2000, s.7-8 
24 Åberg 1958, s. 84-85 
25 Åberg 1958, s. 98-101 
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rätt att lämna svenska fångar som löstes in och de kunde sälja vad de plundrat.26 De som var 

anslutna till förbanden var de som drabbats hårdast av kriget vilket innefattade tjänstefolk, 

småbrukare och andra som behövde hålla sig undan svenska myndigheter. Snapphanar hade 

som uppgift att spionera och försvåra för svenska armén och var ofta hänsynslösa och 

aggressiva mot den skånska befolkningen i bygden. Snapphanarna och soldaterna drabbade 

samman gällande hästar, boskap, penningtransporter och ammunitionstransporter. På så vis 

hejdades svenskarnas förbindelser, vägar och broar förstördes och skansar stormades. Det 

skapades större och större klyftor mellan bondebefolkningen och friskyttarna vilket till sist 

skapade något som kan liknas vid ett inbördeskrig. Snapphanarna utförde allt från utpressning 

till rån och mord mot bönderna.27 

 

Slaget vid Lund i december 1676 var direkt avgörande för Sverige. Segern innebar att 

svenskarna hade ökat sin maktposition men framförallt påverkade vinsten de skåningar som 

fortfarande tvivlade på vilken part de skulle stödja.28 Danskarna drabbades av fler motgångar i 

Skåne, de lyckades inte inta Malmö och stormningen ledde till stora förluster, 1677 förlorar 

danskarna Rönneberga backar vid Landskrona. Svenskarna hade befäst Landskrona och 

Kristianstad samtidigt som de utökade kontrollen över resten av Skåne. 1678 hade danskarna 

börjat ge upp hoppet om att ta tillbaka Skånelandskapen. Danskarna retirerade så sakteliga men 

brände, stal och ödelade en stor del av vad de lämnade bakom sig. Kriget pågick till hösten 

1679 men några större slag utkämpades inte.29 Den andra oktober 1679 slöts freden i Lund 

vilket resulterade i en svensk vinst över Skåne men också i en förlust då danskarna erövrat en 

stor del av Sveriges baltiska provinser. Kriget hade slagit hårt mot Skåne, många städer var 

brända, bönderna plundrade och sjöfarten var nästintill obefintlig. När kriget led mot sitt slut 

och danskarna förstod att de var besegrade lovade den danske kungen skattefrihet till de 

skåningar som emigrerade till Danmark. Många valde att emigrera eller hade inget val på grund 

av ekonomiska svårigheter.  

                                                 
26 Knarrström Larsson 2008, s.95 
27 Åberg 1958, s.106-107 
28 Knarrström Larsson 2008, s.33-34 
29 Kristiansson 2008, s.199-204 
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7.  Norra Åsbo härad 
 

1600- talet var en orolig tid för Norra 

Åsbo vilket till stor del berodde på 

snapphanarna som var som mest 

verksamma under skånska kriget. 

Invånarna i Skåne led av krigens stora 

ekonomiska förluster. Inte bara sedan 

1658 utan också från 1613 då freden i 

Knäred slöts. Många skatter höjdes för de 

nyblivna svenskarna vilket gjorde att 

allmogen hade svårt att försörja sig och 

ryttarinkvarteringen efter 1658 bidrog till allmogens 

finansiella problem. Många krig och oroligheter 

härjade häraden mellan 1550 och 1680 vilket naturligtvis satte sina spår. Bönderna kunde inte 

betala landgillet eftersom krigsfolk hade dragit fram längs vägarna från gränsen och plundrat 

bönderna. Jordtaxeringsprotokollen visar att det bodde flera bönder på varje gård. Det har inte 

gått att klart utröna hur bönderna organiserat sig men av protokollet kan det utläsas att de haft 

olika andelar i gården. I de flesta fall är bönderna släkt med varandra vilket betyder att de 

förmodligen haft sambruk och delat hushåll.  Kronan ägde nästan alla hemman i Norra Åsbo 

och det adliga inflytandet var nästintill obefintligt. Men även självägande bönder fanns i Norra 

Åsbo och flest var lokaliserade i Rya.30 

 

Norra Skåne hade under perioden i många avseenden mer likheter med Småland än med södra 

Skåne, inte bara topografiskt utan hur den sociala uppbyggnaden såg ut. De feodala strukturer 

som visade sig på slättbygden fanns inte i den norra skogsbygden, det adliga inflytandet var 

inte närvarande och den överhet folket svarade inför var kronan. På slätten och i Danmark låg 

de flesta jordbruken under adeln och byar var den vanligaste formen av bebyggelse. I norra 

Skåne var hushållen mer spridda.31  

                                                                                                                                     

                                                 
30 Knarrström Larsson 2008, s.61, 64-65 
31 Knarrström Larsson 2008, s.61 

Figur 1: Norra Åsbo härads placering i Skåne 1600 

 Källa: www.esff.se 
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I de norra delarna av Skåne fanns inte den danska centralmakten representerad på plats, 

institutionerna var i princip obefintliga. Den indirekta kontrollen kom från Helsingborgs slott 

och den adliga länsmannen som verkade där. Eftersom det adliga inflytandet var mycket litet i 

Norra Åsbo kan maktinflytandet beskrivas som svagt och indirekt och självständigheten för 

norra Åsbo var stor. Länsmän assisterade fogden som indrivare av skatter och hade även ansvar 

för lag och rätt. Dessa var bönder och valdes på tinget och sannolikt var det bönder av en viss 

ställning som valdes och hade det oundvikliga ansvaret att driva igenom påbud från staten. 

Däremot gjorde länsmannen försök att anpassa förhållningsorderna till socknens 

förutsättningar.32 

 

Snapphaneverksamheten var utbredd i Norra Åsbo härad, de verkade i skogarna och försvårade 

för svenska armen. Friskyttarna som rörde sig runt Örkelljunga och Fagerhult bevakade vägen 

från Markaryd och ställde till mycket problematik för svenskarna. I april 1677 befann sig 

Gyllenstierna i Norra Åsbo härad och beskrev för kungen i sitt brev att det här fanns fler 

snapphanar än någon annanstans. Örkelljunga och Ryaborna inställde sig för att svära 

trohetsförklaringen. Trohetsförklaringen hade en obetydlig verkan på snapphanar och friskyttar 

förutom att de riskerade att bli marginaliserade av samhället.33 En av anledningarna till att 

snapphanarna rörde sig mycket i norra delarna av Skåne var på grund av de topografiska 

förutsättningarna för området. Till skillnad från i mellersta och södra delarna av Skåne hade de 

norra delarna en större mängd skog för snapphanarna och friskyttarna att söka skydd i.34 

 

I domboken från Norra Åsbo härad omnämns kriget mycket, kriget refereras ofta till i den 

orolige tid, i krigstiden etcetera. Ibland nämns det endast för att befästa när en händelse skedde 

men också som orsak till fallen. Folket begärde bland annat skattelättnad på grund av att de 

blivit plundrade av antingen danska eller svenska armén, eller av snapphanar under krigsåren. 

Även en del snapphanar ställdes till svars för vad de gjort under krigsåren.  

 

                                                 
32 Knarrström, Larsson 2008, s.54-56  
33 Kristiansson 2008, s.174, 178-179, 184-185 
34 Knarrström, Larsson 2008, s.38 
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8. Domboken 
 

Under genomsökningen av domboken har följande tabell kunnat sammanställas. Notiserna har 

placerats i kategorier beroende på vad rättsfallet gäller. Kategorierna som följer är våld, 

plundring, stöld, migration och fall av begärd skattelindring. I kategorin omnämns är de notiser 

som endast berör ord som härrör till kriget placerade, många gånger omnämns kriget utan direkt 

koppling till en notis. Övriga fall som berörs av kriget men inte passar i ovan nämna kategorier 

är benämnda annat. För att sedan ge större klarhet i vem som utfört vad, har varje kategori 

delats in i utförare: snapphanar, odefinierad krigsmakt och allmoge.  

Notiserna som undersökts mellan januari 1680 och december 1680 har sammanställts i tabell 

1.  

 

Tabell 1 Våld Plundring/stöld Migration Skattelindring Omnämns Annat total 

Snapphanar 
 

5 6 3  5 11 30 

Allmoge 
 

         1 7   8 

Odefinierad 
krigsmakt 

1 16   30 9 56 

Totalt 6 22 4 7 35 20 94 
                            Källa: Norra Åsbo häradsrätt jan 1680- dec 1680 
 

 

Även om krigsmakterna omnämns frekvent så framgår det sällan vilken armé som avses, ofta 

nämns härarna istället som ”krigsfolket” eller endast som ”arméerna” vilket resulterar i det 

knapphändiga resultatet och gör en rättvis kategorisering över härarna omöjlig. Därför har 

kategorin odefinierad krigsmakt uppkommit. 

 

Utifrån tabell 1 kan vi utläsa att det sammanlagt utfördes sex stycken våldsbrott relaterade till 

skånska kriget, fem av dessa sägs ha utförts av snapphanar och ett våldsbrott av en krigsmakt. 

Snapphanarna har totalt utfört sex plundringar mot befolkningen som notiserna i domboken 

visar. Som tabellen visar begicks flest brott, enligt domboken, av en krigsmakt då summan 

uppgår till 17 notiser som rör våld och plundring eller stöld. Den odefinierade krigsmakten 

omnämns också i domboken flest gånger, i dessa 30 fall nämns bara respektive armé utan att 
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vara till nytta för rättegången. Krigsmakterna berörs totalt 56 gånger i domboken år 1680 och 

utgör den största delen av tabellen.  

 

Någon större migration från norra Åsbo framgår inte utifrån notiserna i domboken. Några 

enstaka fall tas upp då bönder lämnat sina gårdar eftersom de inte kan leva kvar på grund av 

ekonomiska svårigheter som kriget orsakat. När fall av migration undersöks visar domboken 

fyra fall av migration där personer flytt eller lämnat sina gårdar. I tre fall har en person följt 

med snapphanarna över till Själland, varav en har tagit med hela sin familj, i ett fall har en 

bonde relokaliserat sig efter att han blivit plundrad av snapphanar, då han inte längre hade 

möjlighet att försörja sig eller sin gård.  

 

Ödegårdar var gårdar som inte kunde betala skatt, människor kunde fortfarande bo och leva där 

men hade ingen möjlighet att betala skatt till kronan. Gården blev först förklarad som ödsmål 

när de ansökt om skattelättnad i tinget. Domboken visar sammanlagt sju fall av begärd 

skattelindring. Dessa var fall där bönder begärde skattelindring efter krigets svårigheter, men 

även hela socknar infann sig på tinget då en person valdes för att tala för socknen och begärde 

skattelindring för hushållen. Så visar sig notisen Perstorps socken i Norra Åsbo härad då en 

man talade för Perstorp och förklarade hur socknen år efter år blivit plundrad och härjad av 

arméerna under kriget. Socknen var uttömd och befolkningen hade förlorat allt som odlats och 

nästan alla djur.   

 

De fall där kriget nämns, men inte är huvudsyftet till målet i tinget, har placerats i en egen 

kategori under rubriken omnämns. Kriget kan ha omnämnts på sätt som ”i den orolige tid” 

”krigstiden” ”snapphanetiden” eller ”då armén kom”. Krigets nämns oftast för att klargöra 

vilken tidsperiod som fallet rör, men kriget är inte syftet till målet som tas upp i tinget. Denna 

kategori är med i tabellen då den visar hur kriget omnämns av allmogen även då det inte utgör 

målet. Det visar hur allmogen använder sig av problemen som varit för att underlätta för sig på 

tinget.  Som utdraget under visar begär en man ett tingsvittne då kontraktet gällande pant är 
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slitet och oläsligt nu i krigstiden. ”som han begärrer Tingzwitne efter, efftersom dee ära gambla 

och opsletna och opskrefterna ära skrefwen där på, Nu i krigztijden” 35 

 

Under kategorin annat finns de fall som inte berörs av kategorierna ovan, dessa är fall som är 

de enda av sitt slag men ändå är kopplade till kriget. Som syns i tabell 1 var de fall som gäller 

snapphanar den största kategorin då de utgör elva fall i kategorin annat och de andra 

kategorierna är noll förutom övrigt som visar nio fall. Exempelvis ser vi ett fall där en 

snapphane ställs inför tinget som fånge och blir dömd eftersom han varit i följe med snapphanar 

under krigstiden.  

 

Tabellen visar att snapphanar var inblandade på ett eller annat sätt 30 gånger av de 94 fall som 

berör kriget under år 1680. Däremot nämns armén eller hären fler gånger, dock går det inte att 

fastslå om det är svensk eller dansk krigsmakt. Undersökningen i tabell 1 visar att det som 

förekom i störst utsträckning i samband med att kriget omtalas i domboken är plundringar och 

stöld. Detta är inte anmärkningsvärt på grund av den brutalitet som användes mot folket av 

härarna och friskyttarna. Hela 22 notiser tar upp plundring eller stöld av totalt 94 notiser. Det 

framkommer att kriget omnämns väldigt ofta på tinget. På olika sätt har kriget omnämnts 35 

gånger utan att ha direkt koppling till ett rättsfall då detta var ett bra sätt att påvisa att en 

händelse skett under perioden.  

 

Vid studier av domboksprotokoll måste man ha i åtanke att det alltid existerar mörkertal. Vad 

som syns i notiserna är endast en vägledning i rätt riktning då vi aldrig kan veta exakt hur många 

gånger människorna blev bestulna, misshandlade etcetera.  

 

 

 

 

                                                 
35 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 27 v, vol. AIa:1 

Fler exempel: Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 13r, 26 r, 36 r, 44 r, vol. AIa:1 
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9. Rättvisa, försoning eller tystnad?   
 

Som nämnts ovan under teoretiskt ramverk är rättvisa, försoning och tystnad det som ska 

besvara studiens syfte och problem. Hur talade allmogen om kriget och hanterades de med 

rättvisa, försoning eller tystnad?  

 

9.1 Tystnad 

 

Resultatet av tabellen visar att tystnad inte var vägen för allmogen och staten att gå för att 

behandla krigets efterspel. Kriget omnämns mycket på tinget och befolkningen räds inte att tala 

om vad som skett och hur de blivit behandlade under kriget. I 35 fall av 94 omnämns kriget av 

allmogen utan direkt koppling till fallet. De talar om kriget som ”i den orolige tid” ”i krigstiden” 

”i den tid hären marscherade genom socknen” ”då kungen red genom byn”.  

 

Följande utdrag visar hur allmogen kunde tala och beröra kriget på tinget vilket visar att 

tystnadsstrategin inte stämmer in på fallet Norra Åsbo härad. Per Olson och Anders Jönson som 

båda är förmyndare över ett barn beklagar sig över hur de inte kan tjäna sin föda för sig själva 

och barnet i denna besvärliga tid. De båda männen belyser att de inte kan tjäna sitt uppehälle 

på grund av ”den besvärliga tiden som är” till följd av kriget.  

”… som ike kan tiäna sigh sin föde i dänne beswärlige tijden hwarföre…” 36 

Kirstin Mårtenson i Hönssholma vittnar på tinget om hur ryttaren Petter Mörck och hans fru 

gick till sjön för att återhämta en brännvinspanna som kommit på avvägar. Kirstin belyste att 

händelsen ägt rum en kort tid efter att fienden kom in i landet 1676.  

 ”… Edh medh opragte fingre effter lagen, at samme Thidh littet efter fienden war komen her 

i Landet 1676…”37 

 

 

                                                 
36 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 13r, vol. AIa:1 
37 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 91 r, vol. AIa:1 
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Dessa utdrag visar att allmogen var väl medvetna om händelserna som ägt rum, och var heller 

inte rädda för att tala om det på tinget. Som oftast användes kriget för att visa en speciell 

tidsperiod och för att ge tonvikt åt händelsen då den ägt rum under krigsåren vilket visar att de 

inte var tysta och sökte rättvisa för vad de blivit utsatta för.  

 

Petter Röring ut i från byfougdens  til Jon Och mig som Vij stod På 

gatan, Och strax skiälde Peet R:ing Jon skomagher för En 

snaphanne swoger, då suarade Jon skomager at her er i skåne /: 

dhess Vär :/ mången man som Er suogr med snaphannerne men Jag 

inte ty iag Er En Erlig man38 

Männen har hamnat i bråk med varandra och den ene kallar Jon skomagher för en ”snapphane 

svåger” som skällsord. Han svarar då att ”många är det men inte jag, jag är en ärlig man”39. 

Ordet ”snapphane” användes kränkande mellan allmogen vilket visar att de inte dolde vad som 

hänt och att snapphanarna varit inblandade i förödelsen och betett sig illa mot befolkningen. 

Allmogen drog sig inte för att tala om snapphanarnas brutalitet och på så sätt tog de avstånd 

från deras agerande.   

 

hafwa stämt Nils Mikelson som för wart utj gylsered Wedby 

Sochn, hännes Trolåfwade Fästeman och nu i krigztijden har 

begifwit sigh till dee ogudelige Tyeranner Snaphanarne och nu är 

b: medh sina C a m m e r a t e r  bort rymbdt40 

Detta fall är intressant på så sätt att det belyser hur man såg på kriget och hur det omtalades. 

Fästmannen och hans snapphanekamrater nämns som ”odugliga tyranner” medan hon själv som 

stannat kvar är ärlig och trogen till både Gud och konung. I rätten märks tydligt hur det talas 

om snapphanar och vad de utfört under kriget.41 

 

                                                 
38 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 155 r, vol. AIa:1 
39 Not 39 (ibid) 
40 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 57 r, vol. AIa:1 
41 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 57 r, vol. AIa:1 
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Dessa utdrag från domboken belyser hur allmogen talade om kriget på tinget. De drog sig inte 

för att berätta hur de upplevt perioden även om det inte är i direkt koppling till fallet som tas 

upp. Vad som hände efter skånska kriget år 1680 tystades inte ned, utan erfarenheter från 

perioden talades om friskt bland befolkningen i Norra Åsbo. Dessa utdrag visar att allmogen 

använde dessa uttryck för att lägga tyngd bakom sina ord på tinget. Det är högst troligt att de 

använde orden som rörde kriget för att underlätta för sig själva så de kunde visas större hänsyn 

till den som stod på tinget om händelsen ägt rum under kriget. Allmogen sökte rättvisa för sig 

själv och använde orden som påtryckningsmedel för att få sympati.42 

 

9.2 Försoning 

 

Det är inte heller försoning som står i centrum för efterlevande i konflikten, även om det är en 

möjlig del i ett efterarbete. Ingen överhet erkände offentligt eller bad om förlåtelse för den 

brutalitet svenska hären utövat på befolkningen i Norra Åsbo, domboken nämner inget sådant. 

Försoningsprocesser kan ta lång tid, särskilt innan någon manifestation eller ett erkännande 

förverkligas. Det finns ett fall där en snapphane dömdes för vad han utfört under kriget, men då 

bara en notis visar att en förövare ställs till svars kan detta inte ses som något allmängiltigt. 

Studien undersöker året efter skånska kriget, och det kan med stor sannolikhet vara så att steg 

mot en försoning kommit senare som domboken inte visar. Domboken från Norra Åsbo bedöms 

enligt strategins förhållningssätt, för att visa en försoning mellan överhet och allmogen ska de 

eller den som utfört dådet ställas till svars, vilket inte syns i protokollet från 1680. 

 

9.3 Rättvisa 

 

Följande notiser kommer visa att rättvisa försökte skipas för allmogen från överhetens sida och 

detta gjordes främst av centralmakten för egen vinning. Det framgår inte tydligt att man försökte 

ge allmogen rättvisa, utan läses mellan raderna i domboken. Däremot ställdes ingen överhet till 

svars för handlingar mot allmogen. Endast ett fall existerar där en snapphane blir dömd på 

tinget. Det allmogen fick var i vissa fall skattelindring när de lidit stora förluster av kriget.  

                                                 
42 Se fler fall där det talas om kriget: Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 108 r, 151 r, 157 r, 157 v, 9v 

 vol. AIa:1 
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Efftersom dän framförde Fånge och Snaphane Jäppe Olson frijwilligt och 

otuongen bekänder sigh på Ett åhrs tijdh warit i flåk och fölge medh Snaphanarne 

och sålledes fördt afwug Skiöldh Emot Fäderneslandet däss Jnbyggare 

C o n t r i b u t i o n  aftwonget som Een af Ståkemänden Jngeman Lasson i 

Jngborarp berättar hwarföre VnderRätten ey annorledes kan dömma än Jäppe 

olson iu bör arbeta utj Cronans Fängelse heela sin lijfztijdh, så framt höga 

öfwerheeten honom
 
med Lindrigare straf ey benåda will.43 

 

En man har framfört en fånge till rätten, snapphanen Jäppe Olson som bekänner att han tjänat 

snapphanekaptenen Per Larsson i ett års tid. Han säger att han aldrig skjutit ihjäl en människa 

men varit med och krävt pengar av bönderna, rövat och utpressat. Eftersom att han själv 

erkänner sina brott får han arbeta på fängelset i kronans tjänst resten av sitt liv utan benådning. 

Jäppe Olson ställs till svars och blir straffad för att ha varit snapphane under krigsåren, 

förövaren ställdes till svars för vad han utfört mot allmogen och svenska armén och bestraffas 

därefter. Att ställa förövare till svars för sina handlingar ingår i rättvisestrategins principer. 

 

Följande sidor kommer att visa hur rättvisestrategin yttrar sig genom dombokens notiser. Under 

kategorierna våld, migration, skattelindring samt påbud och resolutioner kan det tydligt ses att 

just rättvisa, efter Lennersands teori, uträttades för allmogen på tinget.  

 

9.3.1 Våld 

 

Det finns andra slags fall som visar att rättvisa var vägen som följdes, bland annat när våldsbrott 

dömdes. Domboken visar på flera ställen hur våld förekom i samband med krigstiden, särskilt 

i anknytning till snapphanar. Det var oftast snapphanarna som utövade våld mot befolkningen, 

i enstaka fall förekom våld också från arméerna som drog fram genom landskapet. Det skrivs 

inte om dessa i domboken, troligtvis eftersom allmogen inte kunde få upprättning vid sådana 

                                                 
43 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 76 r, vol. AIa:1 
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fall där soldater var inblandade. Våldet som förekom i domboken utfördes oftast av snapphanar 

som plundrat bönderna.  

 

stämt, Snaphana C a p i t e i n e n  Tufwe Månson i [...]entorp på hans bopäl tillijka 

medh hans arfwingar  

eller hans arfwingar för dät grofwa öfwerwåld och Röfwerij som han med sina 

med fölgere hafwer öfwat och begådt i Tingskrifwarens huus i Stakerp44 

(forts ibid) Tufwe Månsons Egendom, då är sålledes för Rätten afsagdt; Såsom 

klarligen är bewist at Snaphana C a p i t e i n e n  Tufwe Månson som för dätta 

bodde på Håkentorpa Skattegårdh, har warit tilskyndare utj dät Tingskrifwaren 

Wäl.t hans Jönson på Stakerup blef så aldeeles af honom och dee Andre Snaphanar 

r u i n e r a t , då wiste dänne Rätt ey at kunna Emotstå Tingskrifwarens 

p r o p o s i t i o n , Män finner skäligt, at han bör hafwa som oprättning af Tufwe 

Månssons effterlåtne förmåga45 

 

Snapphanekaptenen Tufwe Månson samt hans arvingar har blivit stämda för grovt övervåld och 

röveri som han med följare begått i tingsskrivarens hus. Tufwe Månson omnämns flera gånger 

i domboken som snapphanekapten, han har i flera fall plundrat och utfört våld mot allmogen. 

Tydligen har snapphanarna bestulit samt misshandlat tingsskrivaren i hans bostad. I ett senare 

ting kan man se att i en dom fälls Månson då det är bevisat att han utfört gärningen han blivit 

anklagad för, Jönson (tingsskrivaren) ska få upprättning efter Månson och hans söners bästa 

förmåga. Notisen visar att rättvisestrategin stämmer bra här då en man får upprättning efter att 

han blivit fysiskt misshandlad och bestulen i sitt hem av snapphanar. Däremot är inte Månson 

eller någon annan snapphane närvarande för att ta domen utan den läggs i deras frånvaro. Jönson 

får rättvisa i form av att snapphanarna döms och förmodligen någon form av ersättning. Vilken 

sorts ersättning han får framgår tyvärr inte ur notisen. 

 

                                                 
44 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 14 v, vol. AIa:1 
45 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 55 v, vol. AIa:1 
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”…hon war medh hanem Och hissade En hop andra snaphaner på honnum Och afTuinga honum 

10 Daler…”46 

Ett par har skickat andra snapphanar på en man och avtvingat honom 10 daler. Mannen i fråga 

har troligtvis blivit misshandlad av snapphanarna för pengarna. I båda fallen får personen i fråga 

upprättelse och rättvisa för vad som skett.  

 

Våldet behöver inte alltid vara den primära källan till ett rättsfall utan kan nämnas i bakgrunden 

som en konsekvens av till exempel plundring. Det går inte att utesluta att arméerna utövat våld 

mot allmogen, det är mer troligt att det varit så än att de inte skulle varit fysiska mot 

befolkningen. Med tanke på hur härarna plundrat och bränt ner hela byar är det troligt att de 

utövat fysiskt våld mot de människor som försökte försvara sina egendomar. Rättviseteorin 

passar utmärkt på dessa fall då de visar hur allmogen fick ersättning och rättvisa för det de varit 

utsatta för. Som notiserna ovan visar utförs det våld som syns i domboken från 1680 främst av 

snapphanar, eller så är de inblandade. Eftersom detta var en gränsbygd var det också här man 

visste att kungen och statens brev och ordar skulle passera, platsen var strategiskt viktig både 

för danskar och svenskar. Snapphanarnas våld och plundringar nämns frekvent igenom hela 

domboken och allmogen begär oftast ersättning i form av ekonomiska sanktioner eller bidrag 

vilket visar att allmogen både sökte och fick rättvisa. Att staten tog snapphanarnas agerande 

mycket allvarligt vet vi, både på grund av de straff snapphanar fick och Gyllenstiernas 

edkrävartåg. Därför finns den möjligheten att staten gav allmogen ersättning och rättvisa för att 

visa att de tog avstånd från snapphanarna och ville bidra till undersåtarnas fortsatta förakt mot 

dessa. Detta kan bedömas på så sätt att staten gav allmogen rättvisa för problemen de upplevde 

med snapphanarna.  

 

9.3.2 Migration 

 

Som står ovan var inte utflyttningen, enligt dombokens notiser, från Norra Åsbo härad särskilt 

stor. Genom att studera domboken kan vi inte veta hur många som egentligen emigrerade men 

det kan ge en aning om omfattningen och hur de emigrerade behandlades på tinget.   

                                                 
46 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 100 r, vol. AIa:1 Se också 15v 
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Påhl Nilsson i Tockarp, tidigare bofast i Sjöalt Våxtorps socken, har olagligt flytt och avvikit 

från sin gård som nu står öde. Han svarar att han lämnade gården mot sin vilja, en av orsakerna 

var att gården låg utmed landsvägen vilket har bidragit till att han blivit plundrad på allt han 

ägde. Han säger också att det är känt att han blivit illa medfaren och förföljd av snapphanar, på 

grund av detta fick han fly till skogen då han inte vågade gå till huset. Då han var en fattig man 

kunde han inte stanna i skogen utan var tvungen att ta sig därifrån, därför lämnade han gården.  

 

at iag fattige man huarken kunde mig Längre skoughleedess uppehålla, ey heller 

tog mig härskapet utj D e f e n t i o n , 3: Samme ledess utuisar och dhenne 

A t t e s t  från herr BefalningzMan Brinck, at dhetta mit förberördhe angifuendhe 

om snaphanerness förfölielse är ty wärre sandt /:  4: Herr befallningzmannen 

hendrich Jacobson kan och icke näckta, at Jag Ju betalte min Skat47 

Tinget hade överseende med Påhl Nilsson eftersom han blivit utsatt av förföljelse av 

snapphanarna och inte vågade stanna på sin gård. Då tinget visade överseende är detta ett tecken 

på rättvisa för Påhl, staten var mer intresserad av den skatt gården kunde inbringa än att straffa 

Påhl Nilsson. Desto mindre skuld som lades på allmogen desto belåtnare blev befolkningen 

med överheten vilket förebyggde ytterligare uppror och våldshandlingar. 

 

Pål Jönson har blivit stämd på pant han lämnat som han hade då han anslöt sig till snapphanarna 

och rymde från socknen. Han hade lånat 100 daler av Troet Olson och pantsatte sin egendom 

och jord för dessa. Han är dömd till 100 Daler och 6 års ränta efter att ett vittne angivit honom 

som flyende. Troligen har han lånat pengarna och övergivit sin gård för att ansluta sig till 

snapphanarna och inte haft för avsikt att betala tillbaka. Det intressanta i detta mål är hur 

snapphanarna omnämns, ofta nämns de som ”odugliga”, ”tyranner” eller ”rövare”  men här 

nämns inget negativt. ”…han gaf sigh till Snaphanerijet…”. Olson vill ha rättvisa utdelad för 

sig efter att han blivit bestulen på sina pengar han lånat ut. Troligen vill Troet Olson ha pengar 

eller motsvarande tillbaka av Pål Jönson vilket han får beviljat genom att få Olsons pantsättning 

på tinget.  

                                                 
47 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 117 v, vol. AIa:1 
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hafwa stämt Pe[r] Jönson i Ågerp på sin bopäl som han påbodde förr än han gaf 

sigh till Snaphanerijet och bortrymbde seden där ifrån till 1 Tingh till dombs 

Saken är till honom för 100 Daler Smt och 6 åhrs Ränte effter Ett Tingzwitnes 

lydelse som i dagh är i Rättelagdt Vthstädt Norre assbo h[ä]retz Ting den 2 

D e c e m b  674 som i dagh blef läst och påskrefwen och i p r o c e s s e n  skall 

inf[ö]ras. .klarligen är bewijst, at Pål Jönson långt för dätte har lånt Reda 

C o n t a n t  peninger 100 Daler af Troet olson i Flinka och därföre honom i pant 

satt huus Jordh och Egendom48 

Troet Olson blir därmed tilldelad rättvisa då tinget dömer att Per Jönson i sin frånvaro ska betala 

lånet med panten, Olson får panten han blivit lovad eftersom mannen som brutit sitt löfte lämnat 

socknen.  

 

Som visas i tabellen framkom endast fyra fall av migration, i två av dessa är inte migrationen 

det huvudsakliga. Självfallet har fler människor lämnat Norra Åsbo än det som nämns i 

domboken, ofta finns ingen anledning att ta upp migration på tinget då ingen anklagar någon 

annan för felaktigt handlande. Enligt dombokens notiser kan Fabricius resonemang ifrågasättas, 

självfallet är denna lokalstudie inte i samma mått mätt som Fabricius fyrabands verk, men 

resultatet kan sättas ifråga. Att 20 000 personer skulle rört sig till Danmark efter kriget är en 

oerhört hög siffra med tanke på dåtidens befolkningsmängd. Jag föredrar istället att se Leide 

och Lerboms teorier som mer rimliga och fruktbara, en utvandring har skett på grund av kriget 

då mycket av markerna och socknarna var totalförstörda, men det är inte i den utsträckningen 

Fabricius beskriver. Istället kan det också tilläggas att Åbergs tolkningar ger en mer rättvisande 

siffra då familjerna var splittrade och inte längre kunde räknas som fem personer.  

 

Rättvisan som utdelades i notiser rörande migration kommer bland annat ur skattelindring. 

Under 1600-talet var det förbjudet att lämna sin gård öde och låta den förfalla utan tillstånd från 

riksfogden. Därför ställs den som övergivit sin gård inför rätta på tinget för att vittna om varför 

han lämnat gården. I de notiser där detta syns får den anklagade lindring och i ett fall utförs 

                                                 
48 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 53 v, vol. AIa:1 
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sedan en överenskommelse om vad som ska göras på gården för att få den i bruk igen. Att få 

gårdarna åter i bruk var viktigare för staten än att straffa den som lämnat. Straffades bonden i 

fråga fanns det en gård mindre som kunde betala skatt. Fick inte bonden rättvisa i form av 

skattelindring kunde det mycket väl bli så att han istället lämnade landet och flyttade till 

Danmark där han undkom att betala skatt. Allmogens migration kan betraktas som en tyst 

protest mot det svenska styret om man så vill. Eftersom Norra Åsbos dombok har ett så 

knapphändigt migrationsmaterial kan man inte dra några slutsatser om hur stor migrationen var 

som resultat av kriget. Vi vet inte heller vilka tankar som ligger bakom allmogens migration, 

för att kunna stödja detta resonemang krävs en större studie med fokus på allmogens 

anledningar till migration.  

 

9.3.3 Skattelindring 

 

Skattelindring begärdes oftast på tinget i samband med att någon blivit bestulen eller plundrad 

I en del fall har även hela gårdar bränts ner tillsammans med säd och andra föremål folket 

skattade med. Rättvisa i form av skattelindring utdelades till allmogen på tinget i flertalet fall.  

 

Riksfogden till Biärgzgårdh har stämt samtliga bönder i socknen på grund av att de inte betalat 

skatt och utfört vad som krävts av dem trots att husbonden både muntligt och skriftligt påtalat 

detta. De försvarar sig genom att säga hur ryttarinkvarteringen utarmat dem och att de mist både 

oxar och hästar i krigstiden.  

tränne gånger hussbondens åthwaring både skrifftlig och Muntlig och tilsagdt 

dem om deres afwel at giöra till Biärgzgård sidder öfwerhörigh och ike will göra 

dän plicht som efter deres fästebref skulle giöra, hwarföre begärar, och för 

domaren sätter i Rätta om ike dee bör at göra herskapet den plicht och 

skyldigheet… … dee har nu i krigztijden mist både hästar och oxer och hwadh 

dee skulle optaga Jordh med, dee har ike dät dee kunde bruka åt sigh siälf siden 

åth herskapet och 2 Ehra Ryttarehåldh pålagdt, och uthlåfwa dee wela gärna efter 

deres Macht förrätta åth herskapet sin skyldigheet, med hwad dee kan, och därsom 

dee icke får någon förlindring, nu så länge Rytteriet ligger hoos dem så kan dee 
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intet stå före några gårder, Män der som dee kan slippa Ryttarne så Erbyda dee 

sigh Vthrätta hwad dee kan.49 

På grund av vad sockenborna utsatts för under krigsåren har de inte möjlighet att betala skatt 

om de inte slipper ryttarinkvarteringen. De blir tilldelade att de ska betala så mycket de kan om 

de slipper inkvarteringen och får rättvisa utdelat för att kunna fortsätta bruka sina gårdar. Det 

framgår inte om alla män undkommer inkvarteringen men notisen visar att ett visst mått rättvisa 

utdelades för männen som antingen fått skattelindring eller sluppit ryttarinkvarteringen.  

 

Tyke Olson berättar om hur hans gård i ofredstiden blivit nerbränd tillsammans med hans 

grannes gård, både husen och grödorna som bestod av säd och hö. Nu vill han bli skattebefriad 

för att kunna bygga upp gården och leva kvar. Det framgår inte vem eller vad som bränt ner 

gårdarna men det som framkommit ur den tidigare forskningen är att de var frekvent 

förekommande att arméerna brände ner hus och byar som de plundrat, vilket med stor 

sannolikhet har varit faktorn till att Olson och hans grannes gårdar inte fanns kvar. Bonden 

tilldelas rättvisa på tinget genom att han fick skattelindring, i vilken utsträckning framgår inte 

ur notisen.  

 

För Rätten framkom Tyke Olson i Skingredh som beklagade sigh uthöfwer dät 

hans gårdh i ofredztijden  med alt dät i hwsen war, blef i grund innebrändt och j 

aske lagdt hwar om at witna han  framstälte 2:ne Erlige dannemän
 
Nämbligen Per 

Eskilson i bälinge och Per Swänson i Hwarshult som nu här för Rätten framstodho 

som  swor och Want att så dy wär i Saning är som föreskrefwit står at hans gård 

så wäl som hans Naboo hans Persons gård ära aldeles opbrände både huus och all 

gröden som där utj war både höö och Säd hwilket skedde wed M a r t i n i  tijdh 

medh wijdere efter wanlig stijl50 

 

Perstorps socken talar på tinget om hur bygden plundrats och härjats av armeérna: 

förgångne krigztider, blefue hanterade och af Plundrade, krigzåren dhet ena Effter 

dhet andra, första året wår A r m e e  kom ut från Markeryd, då hafde wj inbärget 

                                                 
49 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 48 r, vol. AIa:1 
50 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 19 r, vol. AIa:1 Se även 12 r, 22 v 



29 

 

wor gröde Säd och höö, och då kom A r m e n  och stod wed Ebberp, och op til 

Perstorpe Engar, då blef ifrån oss taget alt samen både säd oh höö, och störste 

dhellen wort queg, och huad anat godz wij hafde hade. .wij fattige folck hafde 

kareuare och anat, och mästedellen gården opbrände, några dager dher effter kom 

wor A r m e  Effter, och gick efter de danske mod C h r i s t i a n s t a d  

underdånigheet kune ansöka dhen Nådige höga öfuerheet, om Lindring oh 

förskonssel. i skatter oh utlagor, och wij näst gudz trygia anbefallandhe, äre dhen 

Lofl:ge Rättens bekläde  tienst ödmiukaste tienarre51 

 

Vi ser en kollektiv förfrågan till skattelindring, Suän Kälsson talar åt socknens vägnar och 

berättar hur de under flera krigsår blivit plundrade och bestulna flera gånger av arméerna som 

slagit läger på deras mark. Vad som framgår av intresse är allmogens slutgiltiga vädjan till 

överheten om skattelindring då det var ovanligt att allmogen bönade och bad. De ansöker hos 

den nådiga överhet om lindring och förskoning i skatter och utlagor, de nämner Gud och att de 

är av ödmjukaste tjänare. Kriget har plundrat och tagit så pass mycket att hela socknen begär 

skattelindring samtidigt. Det vanligaste sättet för en bonde att få skattelindring var att själv 

ansöka om det och ha vittnen för att styrka sina utsagor om vad som hänt. Notisen visar att 

socknen sökte rättvisa för vad som utförts mot dem under krigets gång, de ville återfå en del av 

vad som förlorats. Utdraget är också ett utmärkt exempel på hur omfattande stölder och 

plundring var. Främst var det arméerna som gjorde mest skada hos allmogen. Även om 

snapphanarna var mer verksamma var de inte lika förödande som en armé som behövde mat till 

sig och djuren.  Armén har ”nedtrampat och förtärt”, de hade tagit allt från bönderna, inte en 

gång utan flera gånger under krigsåren.  

 

De notiser som visar hur allmogen fick skattelindring på tinget visar också att rättvisa utdelades, 

bönderna fick tillbaka lite av det som förlorats under kriget och centralmakten fick nöjdare 

undersåtar. Efter skånska kriget insåg centralmakten att undersåtarna var en mycket viktig del 

i landet. Kriget hade visat att illojala och missnöjda undersåtar kunde ställa till mycket problem, 

även om de var få till antalet. Mycket av vad staten utförde till förmån för bönderna efter kriget 

var i mångt och mycket för egen vinnings skull. Att utdela skattelindring som form av rättvisa 

                                                 
51 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 152 v, vol. AIa:1 
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visade att centralmakten var villig att ytterligare inkorporera Skåne med övriga Sverige. 

Plundring och stöld framkommer oftast i samband med att personen i fråga har begärt 

skattelindring. Som nämnt ovan är det inte alls ovanligt att allmogen använder eller har kriget 

som orsak till skattelindring.  

 

9.3.4 Påbud och resolutioner 

 

Även i påbud och resolutioner finns bevis på hur det lättades ekonomiskt för bönderna. 

Lättnaderna berodde framförallt på att staten ville tillsätta de ödegårdar som fanns och få igång 

socknarna ekonomiskt så att skatt kunde betalas till kronan igen.  

 

gifwer här medh Kongl. Maij:t Nådigst almogen fritt lof och tilståndh at på däss 

och Cronones Skougar få hogga sigh nödigt byggningztimber. . hwart frijheetz 

åhr Trettijo daler Silfwerm:t och dät nu straxt i begynnelsen för förste åhret, så 

snart dee träda till gården,. ..uthan kiöper sigh i förstone, Een koo och Een 

Arbetzhäst till at fortsättia åkerbruket medh och dät Öfrige Anwände till sitt 

Vnderhåldh, och altså kan Ryttaren nu i Sommar hösta med bonden höö, hiälpa J 

gårdzens bygnat och drifwa Wederbörande Rotar at hiälpa Vnder medh … ,att 

alle sådane gårder som besättias genom Roter, skola niuta 2 åhrs frijheet för dätte 

och tillkommande Åhret beräknat på Landgille och T e r m i n skatten,.. .At 

wederböranderne den samme Rätteligen fullfölga och almogen hafwa sådandt till 

godo at Niuta.52 

 

I denna kungliga resolution står det att allmogen har fritt lov att bruka kronans skogar för 

nödvändigt timmer och för varje frihetsår får den rotare som tillträder en ödegård 30 daler 

silvermynt och ska åtnjuta två års skattefrihet. Konungen ger lättnader till allmogen och rotare 

på ödegårdarna. Vilket också visar att rättvisa försökte ges till de utsatta av kriget genom att 

kronan gav förmåner till de utsatta för att bygden skulle kunna återuppbyggas.  

 

                                                 
52 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 69 v, vol. AIa:1 
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at Adelen Eller andre p r i v a t  Personer så wäl af wår aller Nådigste konungz och 

häress som danska wndersåtare, huilka hafua godz i Skane och hallan och Era 

sinade deras godz at försellia, må eij ut Präsa langille af deras bönder som dhe 

kuna stå Jnne med för framflutne krigzåren, utan allenast för Jnnewaradhe år53 

 

Adeln och andra privatpersoner, så lika danska undersåtar som har gods i Halland och Skåne 

skulle inte utkräva landgille av bönderna som de stod inne med för krigsåren utan endast för 

andra år, förskonade från krigstiden vilket gav allmogen rättvisa eftersom de inte behövde 

betala skatt för åren då kriget pågick.   

 

Dessa påbud och resolutioner visar att centralmakten var villig att ge bidrag till sina undersåtar 

så de kunde erfara en bättre vardag, detta gjordes eftersom centralmakten själv fick vinning i 

längden av det. Undersåtarna blev mindre rebelliska om de hade det gott ställt och att hjälpa 

undersåtarna på detta vis ökade skatteintäkterna på sikt. Trots att överheten utförde dessa för 

egen vinning fick ändå allmogen rättvisa i from av lättnader så att de kunde leva drägligt. Både 

allmogen och centralmakten fick vinning ur dessa påbud och resolutioner, allmogen ett drägligt 

liv och överheten fick skatteintäkter och mer lojala undersåtar. Det var oftast därför som 

överheten valde att utdela rättvisa, för egen vinning.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Norra Åsbo häradsrätt 1/1 1680 fol. 154 r, vol. AIa:1 

Se också notiserna 63 r, 20 r, 15 r för fler påbud som är kopplade till lättnader för allmogen.  
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10. Att leva i efterkrigstid 
 

Det var synnerligen svårt att leva under och efter skånska kriget som allmoge. Gårdarna var 

brända, djuren bortförda och de var fortfarande tvungna att betala skatt. Kriget och dess 

efterverkningar behandlades på tinget i en tämligen stor utsträckning. Allmogen krävde rättvisa 

för åren de lidit. 

 

10.1 Tystnad 

 

Genom studien och undersökningen av domboken framkommer det att allmogen inte var tysta 

på tinget. Tvärt om var de mycket talföra om kriget och nämnde det frekvent. I notiserna ser vi 

bara några enstaka gånger någon som bönar och ber, folket talar sakligt kring sin ståndpunkt 

om vad och varför de behöver hjälp och stöd från överheten och vem som utfört vad. Allmogen 

nämner kriget som i den orolige tid och krigstiden vilket visar att de var väl medvetna om vad 

som hänt och använde orden för att lägga tyngd åt sin förfrågan. Även fraser som Gud och 

konung är förekommande och användes för att visa lojalitet. Vad som framkommer ur notiserna 

är att heder, ära och rättvisa var viktigt för befolkningen, vilket också var en genomgående 

struktur i dåtidens världsbild. Mannen som uttrycker att jag är inte en snapphanesvåger, utan 

jag är en ärlig man, visar att heder och ära var viktigt. Rättvisa var en mycket viktig aspekt i 

tidigmodern tid och allmogen visste att de kunde ställa krav på överheten genom detta. På 

liknande sätt beskriver Cederholm hur befolkningen talade och varför de talade som de gjorde 

på tinget. Han menar att folkets talande och berättande låg mycket i dåtidens principer och 

världsbild och att rättvisa, heder och ära stod i centrum för befolkningen under 1600-talet.54 

Cederholms analys debatterar den senmedeltida perioden men dessa värderingar fanns kvar och 

finns kvar idag. 

 

 

 

 

                                                 
54 Cederholm 2007, s. 374 
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10.2 Skattelindring 

 

Oftast utdelades rättvisa i form av skattelindring för allmogen som fått sina gårdar och ägodelar 

förstörda eller stulna. Notiserna visar att förfrågan oftast grundade sig i plundring och stölder. 

Befolkningen fick skattelindring i många fall vilket gjordes för att befolkningen skulle 

inkorporeras bättre med Sverige, de skulle känna sig som en del av svenska riket och att de 

hade kungens stöd. Men framförallt var det för att få igång socknarna i Skånelandskapen igen 

efter krigen så att skattebetalningen skulle komma i rörelse. Notiserna som rör skattelindring 

visar att ryttarinkvarteringen utgjorde problematik för bönderna då de hade svåra ekonomiska 

problem på grund av detta. I vissa fall undslapp bönder inkvarteringen för att kunna betala skatt. 

Det framkommer även i domboken att situationen för hela socknar kunde vara så pass svår att 

hela socknen kunde begära skattelindring samtidigt, en man valdes att tala för gårdarna och de 

andra fungerade som vittnesmål om hur dåligt ställt de hade det efter arméernas framfart.   

 

Som Persson beskriver i Gränsbygd och svenskkrig, att Skåne och framförallt Norra Åsbo hade 

blivit väldigt hårt utsatt av snapphanar men framförallt av arméerna som härjat och stulit i orten. 

Knarrström och Larsson belyser samma problematik som befolkningen haft i socknarna och 

menar att mängden livsmedel som krävdes av hären inte fanns att uppbringa och därför blev 

befolkningen berövad på allt de hade och ägde. Men allmogen blev inte bara bestulen, oftast 

brändes gårdarna ner till grunden av hären.55 Studien visar liknande resultat med Persson, 

Knarrström och Larsson då notiserna i Norra Åsbos dombok visar att gränsområdet var hårt 

utsatt av plundringar, våld och stöld. Skattelindringsnotiserna beskriver hur befolkningen blev 

utsatt av snapphanar och armén så pass att de i vissa fall inte kunde leva kvar på sina gårdar. 

Situationen i Norra Åsbo var synnerligen hård om man läser utifrån domboken och hur 

allmogen beskrev situationen. Tabellen i kapitel åtta styrker den tidigare forskningen som 

beskrivit häraden som synnerligen utsatt. Den odefinierade krigsmakten utförde totalt 16 

stycken plundringar och stölder, totalt syns krigsmakterna 56 gånger vilket visar den 

omfattande problematiken som allmogen hade med härarna.   

 

 

                                                 
55 Knarrström, Larsson 2008, s.145 
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10.3 Migration 

 

Notiserna i domboken visar ingen större utflyttning från Norra Åsbo. Vad de visar är att de 

som flyttade var hårt utsatta av plundringar, våld och stöld från snapphanar och arméerna. 

Allmogen var skrämd av vad som utfördes mot befolkningen i bygden vilket i vissa fall 

drev dem på flykt ut i skogarna eller till andra ställen i socknen. De flyende lämnade sina 

gårdar övergivna, ibland under flera år vilket bidrog till gårdens förfall. Rädslan togs på 

allvar på tinget och man försökte underlätta för de flyende bönderna att återkomma till sina 

ödegårdar för att återuppbygga dem igen, och för att inbringa skatt. Bönderna fick rättvisa 

utdelat till sig genom skattelindring och i vissa fall en återuppbyggnadsplan som skulle 

hjälpa dem att komma på fötter igen. Notiserna visar i några fall att migrationen berodde 

på män som anslutit sig till snapphaneförbanden och flytt till Danmark vid krigets slut. 

Lerbom och Leides resultat krig forskning om migration visar att människor från Skånes 

utsatta områden emigrerade, materialet från Norra Åsbos dombok visar att människor 

flydde till skogs för att undkomma snapphanar och deras härjningar i bygden. För en del 

fanns inte många alternativ för överlevnad vilket satte dem i en svår position, vissa anslöt 

sig till snapphanarna eller lät sig dras med av danska armén till Danmark. Studien visar att 

människor från Norra Åsbo flydde från sina gårdar, ibland längre bort som till Danmark 

men också så nära som skogen runt byn. Leide och Lerboms resultat visar en återinvandring 

av emigranter till socknarna i Skåne efter kriget. Min studie visar en del fall där människor 

återvände till socknen för att bygga upp gårdarna igen, även en snapphane återvände och 

ställdes inför rätta på tinget och dömdes till livstids fängelse. Forskningen hade gynnats av 

mer studier om skånsk migration utifrån Norra Åsbo, som hade berört perioden från 1676 

och framåt. Sådana studier hade kunnat ge ett bredare resultat där en slutsats med större 

bakgrund hade kunnat fastställas gällande migrationen från Norra Åsbo härad.   

 

10.4 Balansen mellan stat och allmoge 

 

Rättvisan utdelades också till befolkningen genom kungens påbud och resolutioner, allmogen 

fick tillstånd att bruka kronans skog för att kunna bygga upp gårdarna och fick även lättnader 

gällande landgillet. Ödegårdar sattes i bruk eftersom kronan behövde inkomster då kassan var 

utarmad efter krigen under 1600-talet. De som tillsattes att bruka ödegårdarna fick mer lättnader 

och större ekonomiskt tillskott än vanliga bönder. De fick lov att bruka skogarna fritt precis 
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som bönderna men de fick också två års skattfrihet och 30 daler silvermynt till skillnad från 

bönder som inte placerats på ödegårdar. Påbuden förklarade också att adeln och andra 

privatpersoner som hade gods i Skåne inte fick utkräva landgille av bönderna för krigsåren utan 

bara för resterande år då det inte varit krig.  

 

Efter och under skånska kriget var svenska staten beroende av invånarnas lojalitet för att de inte 

skulle vända sig mot kungen och ställa sig på danskarnas sida. Skånelandskapen hade länge 

varit danska och inte varit svenska någon längre period innan skånska kriget. Det var viktigt för 

staten att inte skapa fientliga invånare i landskapen då de var för betydelsefulla för att förlora, 

både strategiskt och ekonomiskt. Därav de lindrande påbuden där allmogen fick större friheter 

och där rotare skulle erfara både skattelättnad och tillskott i kassan, vilket visar att rättvisa 

utdelades för allmogen. Framförallt var skattelättnader ett sätt för staten att åter få gårdarna på 

fötter så att de i framtiden kunde betala skatt till svenska kronan.56 Efter den svåra krigstiden 

gavs mer lättnader och skattebefrielser eftersom de inte hade råd med ytterligare uppror från 

befolkningens sida. I Perssons diskussion menar han att relationen mellan stat och allmoge var 

ett balansspel, där centralmakten var starkt beroende av sina undersåtar. Persson argumenterar 

att det var tvunget att hålla balansen intakt mellan allmogen och överheten. Detta upprätthölls 

genom att allmogen fick en del rättvisa utdelat till sig på tinget enligt domboken.  

 

Resultatet av studien kan ses som ett samband eller en fusion av de två strategierna rättvisa och 

försoning. Det som är utdelning av rättvisa kan också ses som en del i försoningsåtgärder då 

överheten gjorde försök att försonas med allmogen genom att underlätta deras vardag. 

Strategierna kan tolkas och vinklas på flera sätt utifrån hur strategierna bedöms och vad de 

innebär. Försoning vill jag se som ett erkännande om övergrepp och det finns inga tecken på 

det i dombokens notiser. Detta kan bero på att staten skulle förlora en viss legitimitet om de 

bekände sig som förövare på invånarna och visade sig veka. Det kan även bero på dåtidens 

världsbild då ära och heder hade väldigt stor betydelse och att erkänna ett stort misstag kunde 

vara mycket kränkande för personen i fråga. Försoningsåtgärder kan också uppkomma flera år 

efter händelsen vilket kräver en studie över längre tid om Norra Åsbo. 

                                                 
56 Se Knarrström och Larsson sidan 164-165 för att se mer om skattelättnader för befolkningen i relation till 

denna analys.   
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