Spår efter snapphanar

Snapphanar

För flera hundra år sedan var gränstrakterna i nordöstra Skåne en scen
för obarmhärtiga strider om frihet och herravälde. Grannländerna Sverige
och Danmark låg i långvarig fejd med varandra och tusentals människor
fick sätta livet till i kampen om makten över Östersjön. Under 1600-talet
nådde kriget sin kulmen. Arméernas närvaro i Skåne spred skräck bland
befolkningen. Många tvingades lämna sina hem och söka skydd i de djupa
skogarna. En del tog anställning i de danska friskyttekompanierna, andra
förde sin egen desperata kamp för överlevnad. Det var nu som snapphanarna tog plats i den skånska historien.
Blodtörstigt skogsfolk eller rättfärdiga patrioter? Vilka var de egentligen,
dessa mytomspunna snapphanar som har fascinerat människor i långa
tider med sin kombination av umbäranden och hjältedåd, förtryck och
frihetskamp.
Gör en resa i spåren efter snapphanarna. Här kommer du gränsfolkets historia nära och upplever genuina miljöer i de djupa skogarna. På vår snapphanetur tar du dig runt på egen hand i det vackra kulturlandskapet och får
ta del av berättelser och skrönor.
Mer information om besöksmålen, rundturer och snapphaneaktiviteter kan
du finna på turistbyråerna i Osby, Hässleholm, och Östra Göinge eller

Trevlig resa!

Jag känner folket. De är sådana,
som man i godo kan få till vad man vill,
ja bli Hans Majestät trofasta med liv och blod.
Men i vrede och ursinne de allra farligaste.
- Danske Ebbe Ulfeldt, i svensk tjänst efter 1658,
om befolkningen i norra Skåne

Vilka var snapphanarna?

Skånska kriget 1675–1679

Ordet snapphane kommer från tyskans ”schnappen”
som betyder röva bort, plundra. Från början var det ett
skällsord som förde tankarna till fredlösa stråtrövare och
kriminella som höll till i skogen. I Sverige dök namnet
upp för första gången i mitten på 1500-talet. Senare
användes det av svenskarna i samband med de dansksvenska krigen i Skåne, Halland och Blekinge, under
perioden 1643–1679.

När Skåne blev svenskt 1658 bröts flera förbindelser med
Danmark. Handeln skars av och hotade böndernas möjligheter till försörjning. Människorna fick förhålla sig till
nya skatter och tullar. De tvingades svära sin lojalitet till
Sveriges kung och samtliga landsförrädare skulle tillfångatas och straffas. Efter att utländska och svenska
soldater hade börjat inkvarteras på gårdarna var det
flera skåningar som kände sig tvingade att överge sina
hem och söka sig till skogens fredlösa. Även svenska
arméns tvångsutskrivning av soldater bidrog till att män
deserterade och istället drog till skogs. Många var missnöjda med det svenska styret.

Svenskarna betraktade alla som störde deras trupper
utan att tillhöra Danmarks reguljära armé som snapphanar. Därför gick flera olika motståndsgrupper under
samma benämning. Bland dessa fanns militärt organiserade friskyttar som hyrts in av den danska armén,
rövarband från skogarna och skaror av beväpnade
bönder som tillsammans försvarade sin hemtrakt.
Genom att kalla någon för snapphane, visade svenskarna att de inte såg sina skånska motståndare som
riktiga soldater utan snarare som rövarpack, bråkstakar
och förrädare. För danskarna var det intressant att göra
skillnad mellan fredlösa och friskyttar. Danska armén var
beroende av frivilliga från lokalbefolkningen. Därför
ville man inte att de organiserade och avlönade friskyttarna skulle få sitt rykte nersvärtat genom att förväxlas
med snapphanar. Men allt eftersom krigen fortgick blev
det svårare att skilja de olika grupperna åt.
Friskyttar och snapphanar fick störst betydelse under
Skånska kriget, men förband av frivilliga soldater var
inget unikt för Skåne eller 1600-talets krig mellan de
nordiska länderna. Liknande motståndsrörelser har
funnits i andra länder och under många epoker. Gerillasoldater, lokalt motstånd och att ta lagen i egna händer
förekommer än idag.

Vi bor så nära svenska gränsen att fienden
på en timmes tid kan angripa när de vill
och attackera oss på både liv och gods.
Av denna orsak håller vi vakt både natt och dag...
- Ur ett brev till kung Christian V
från bönder i Osby och Glimåkra

År 1675 såg Danmark sin chans att återta Skåne och de
landskap som förlorats vid frederna i Brömsebro 1645
och i Roskilde 1658. Nu fick snapphanar och friskyttar
sin största utbredning och betydelse.
Att någon blev en så kallad snapphane kunde ha flera
olika orsaker. Ibland berodde det på att den egna gården
hade bränts ner eller att någon familjemedlem hade
blivit skändad av svenska soldater. Utbredd fattigdom,
ökade skatter och minskad frihet till följd av det svenska
styret gjorde att många skåningar hellre såg sig under
danskarnas regim. De som på eget bevåg engagerade
sig i Skånska kriget stred i första hand inte för Danmark
eller Sverige och inte heller för Skåne. Drivkraften var
framförallt att skydda hembygden, sin gård, familj och
det liv man var van vid. Människorna lyssnade därför till
den kung de trodde skulle göra det bäst för den egna
hemtrakten.
Under Skånska kriget rekryterade den danska armén åter
friskyttar från de gamla gränstrakterna. Deras viktigaste
uppgifter blev att försvåra svenska truppers transporter
av förnödenheter längs vägarna i norra Skåne. Friskyttarnas insatser under kriget gjorde att Sverige hade svårt
att behålla kontrollen i nordöstra Skåne. Inledningsvis
fick Danmark stora framgångar, men efter Slaget vid
Lund i december 1676 vände krigslyckan. Svenskarna
vann slaget men striderna fortsatte i ännu några år.
När det grymma kriget äntligen fick ett slut var det på
grund av europeisk inblandning. Frankrike låg bakom
fredsbeslutet 1679 genom att tvinga Danmark sluta fred
med Sverige. Ett svenskt Skåne skulle vara mer gynnsamt för omvärlden i och med att det danska tullmonopolet över Öresund då skulle brytas. Efter kriget ställdes
snapphanar, bofasta skånska bönder och ibland hela
socknar inför häradsrätten. De anklagades för att inte ha
ställt upp för den svenske kungen under kriget och att
de därmed hade brutit en trohetsed. För dem som inte
lyckades fly till Danmark, bli benådade, eller gömma sig
i skogarna väntade dödstraff för landsförräderi.

Stormaktskrig i Skåne 			
Överraskande attacker, plötsliga överfall, brända byar,
plundrade städer, kunglig stormaktspolitik och ett starkt
civilt motstånd, är utmärkande för 1600-talets krig mellan
grannländerna Sverige och Danmark. Krigen uppstod i en
tid av kungars ständiga strävan efter nya, större landområden. Ju mer mark riket omfattade desto mer makt hade
kungen. De europeiska rikenas gränser förändrades därför
ständigt. I början av stormaktskrigen hade Danmark varit
den starkare makten i Norden men under 1600-talets andra
hälft svängde det och Sverige tog ledningen.
År 1523 föll Kalmarunionen. Ett över hundra år långt
samarbete mellan de nordiska rikena var över. I både
Danmark och Sverige drev kungarna igenom ett antal
reformationsbeslut som innebar att kyrkans mark, politiska makt och ekonomiska resurser minskade. Kyrkan,
många bönder och även vissa grupperingar inom adeln
protesterade mot kungarnas hårda politik och nya
skatter. Unionens upplösning medförde att gränsområdena mellan Sverige och Danmark blev särskilt utsatta
områden. Befolkningen i danska Halland, Skåne och
Blekinge fick nu hjälpa sin kung att rusta för krig och
försvara rikets gränser.
År 1563 förklarade Danmark krig och avbröt en trettio-årig
fred mellan de nordiska rikena. För Skånes del påverkade
kriget framför allt befolkningen i de fattiga skogsbygderna i norra delen. Kungamakten hade börjat utvecklas mot
centralstyre och även områdena långt från huvudstäderna knöts hårdare till makten. Detta gjorde att bönderna
fick minskad bestämmanderätt över sin egen mark och
situation. De fick i uppgift att bygga skansar och se till att
vägar och broar hölls i gott skick. Det danska försvaret
förstärktes med friskytte-kårer, en slags halvreguljära
trupper med rekryter från det östdanska området. Det
var nu under 1500-talets mitt som namnet snapphane
dök upp för första gången.

Nordiska sjuårskriget följdes av flera strider mellan
Sverige och Danmark. Under Kalmarkriget 1611–1613
påverkade återigen livet i gränstrakterna. Ännu värre blev
det under det som kallas Horns krig 1643–1645, då den
svenske fältmarskalken Gustav Horn befann sig i Skåne
med en stor här. Bönderna protesterade mot att adeln
fick nya privilegier när de själva fick utstå fler bördor
och soldatutskrivningar. De fredlösa skaror som levde i
skogarna, blev fler under krig och missväxt-år. Klyftorna
mellan fattiga och rika skar allt djupare. Efter en period
av fred följde fler strider i Skåne mellan åren 1657–1660.
Vid freden i Roskilde 1658 tvingades Danmark överlämna bland annat Skåne och Blekinge till Sverige. Halland
hade blivit svenskt redan 1645. År 1660 slöts en ny fred
i Köpenhamn, med resultatet att Sverige fick återlämna
Trondheims län och Bornholm till Danmark. Men inte
heller detta fick slut på striderna mellan rikena. Femton
år senare stod kampen om Skåne 1675–1679.

Stormaktstidens slut
Vintern 1709–1710 gjorde Danmark ett sista försök att
förändra maktförhållanden i Norden. Skåne invaderades
igen, men efter ett misslyckat slag vid Helsingborg 1710
fick Danmark ge upp. Danskarna fann inte något större
stöd hos befolkningen i Skåne vid anfallet. I början av
1720-talet var de större konflikterna mellan Danmark och
Sverige över och det nordiska kriget var slut. Spänn-ingen
mellan rikena bestod genom hela seklet men avtog i
början på 1800-talet. Först då började en tid av nordisk
samhörighet växa fram.

Rundtur i Snapphanebygd
1. Regionmuseet Kristianstad
Under 1500- och 1600-talen drabbade ofta svenska och
danska trupper samman i Skåne. Kristianstad grundades 1614 av Danmarks dåvarande kung, Christian IV.
Staden byggdes för att försvara rikets östra delar och var
befästningsstad under Skånska kriget 1675–1679. Under
svenskarnas belägring sommaren 1678 var för-hållandena
fruktansvärda för stadsborna och många dog av svält
eller sjukdom.
I renässansstaden Kristianstad och på Regionmuseet kan du få en
bakgrund till stormaktstiden och snapphanarnas historia.

2. Tykarpsgrottan
Långt tillbaka i historien kan vi finna sägner som berättar
om snapphanar och bönder som gömde sig i grottor
och raviner. Tykarpsgrottan utanför Hässleholm användes när Sveriges Television spelade in scener ur filmen
Snapphanar år 2006. Grottan är en underjordisk labyrint
från kalkbrytningen under 1700-talet.
Från väg 21 och 23, tag av på infarten mot Tykarpsgrottan/
Ignaberga.

3. Hovdala slott 				
Under Skånska kriget ägdes Hovdala av danskfödde
Jens Mikkelsen. För att rädda slottet från plundring försökte han hålla sig väl med både Sverige och Danmark.
Den 7 augusti 1678 anfölls slottet av danska trupper och
anslutande friskyttar. Stora delar av Hovdala brändes
ner men återuppbyggdes omgående. Det mäktiga porttornet klarade sig förhållandevis bra och än idag vittnar
märken och kulhål på dess portar om 1600-talets strider
mellan svenskar och danskar.
Skyltat från väg 23, beläget vid Finjasjön och Hovdala naturområde, 7 km söder om Hässleholm.

Jag har dock bemärkt, att de ryttare,
som skall ha kvarter uppe vid gränsen,
inte gärna vågar sig ditupp, för de fruktar
befolkningens opålitlighet och hämnd.
- Ur en svensk överstes krigsrapport från 1658,
angående inkvartering av soldater

4. Matteröds kyrka

7. Grimmatorpet i Broby

9. Ryavägen i Gamlarp

10. Prästakällan och Prästavägen, Tomaboda

Mot Skånska krigets slut fick den svenske kungen svårare
att kontrollera befolkningen i nordöstra Skåne och tog
till allt grymmare metoder för att återfå makten. Den
svenske officeren Alexander Hummerhielm lär ha låtit
avrätta flera bönder vid kyrkan i Matteröd 1677. Men trots
snapphanejägare och hoten om dödsstraff fortsatte motståndsaktionerna.

Under Skånska kriget plundrade danska och svenska
trupper gårdar och slott i Skåne. Under plundringstågen blev befolkningen av med mat och dryck, foder
till hästar, pengar och allt annat av värde. Bönderna levde
under stark press. Redan innan kriget hade de utsatts för
soldatutskrivningar och inkvarteringar. Grimmatorpet i
Broby hembygdspark ger en bild av hur en bondefamiljs
hem kunde se ut på 1600-talet.

Ryavägen är en gammal väg från 1000-talet. Under 1600talets olika krig gick flera svenska transporter via denna
vägsträckning som band samman Småland med Skåne.
Snapphanar höll till utmed vägen och utförde snabba
överfall i omgivningarna. Än idag är det möjligt att bitvis
köra den gamla vägen.

Under 1600-talet hade prästen, sedan långt tillbaka, en
viktig roll som andlig ledare och myndighetsperson.
Prästavägen har fått sitt namn av att prästen red här
mellan gudstjänsterna i sitt pastorat. Nära ridstigen finns
en kallkälla, där hästen fick stanna och dricka, som enligt
traditionen kallas för Prästakällan.

Följ väg 119 från Glimåkra mot Lönsboda. Sväng av mot Gamlarp
och följ sedan skyltarna mot Naturhälsan.

Kör väg 119 mot Lönsboda. Cirka 150 meter efter infarten till Svarta
Bergen (stenbrottet) går det en liten skogsväg in till höger som
kommer ut på väg 119 igen efter cirka 200 meter. Strax efter mitten
på svängen ligger Prästakällan nära vägens högra sida. I anslutning till källan går den gamla Prästavägen upp i backen, innan
den smalnar av till en stig.

Från Skyrup, kör mot Matteröd. Kyrkan är belägen mitt i Matteröds by.

Följ skyltarna från Broby centrum mot hembygdsparken.

5. Brönnestads kyrka

8. Sporrakulla gård

Jens Mikkelsen, adlad Ehrenborg, är begravd i Brönnestads kyrka. Han var en av de danska adelsmän som i och
med freden i Roskilde svor sin trohetsed till den svenske
kungen. Regimförändringen 1658 följdes av missnöje
bland befolkningen i Skåne. I kampen om folkets lojalitet
intensifierade såväl den danska som svenska kronan sina
löften och hot till både adel och bönder.

Sporrakulla är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, vars
äldsta delar är från sekelskiftet 1600–1700. Gårdens förste
kände arrendator, Bendt Oredsen, anklagades 1659 för att
gömma och utspisa snapphanar i sitt hem. Dramadokumentären Snapphanarnas krig från 2006 spelades delvis
in vid Sporrakulla. Filmen Snapphanar från 1941 med
Edvard Persson i huvudrollen spelades också in här.

Från väg 23, tag av på infarten mot Hässleholms S, följ sedan
skyltar mot Brönnestad.

Sporrakulla gård är skyltat från vägen mellan
Sibbhult och Lönsboda.

6. Wanås och Snapphaneeken
Wanås slott ligger i det gamla gränsområdet mellan
Sverige och Danmark. Enligt myten slutade åtskilliga
snapphanar sina dagar genom att hängas från grenarna på stora ekar som snapphaneeken vid Wanås. Kriminaliteten ökade under Skånska kriget och jakten på
brottslingar blev efterhand grymmare. Svenska soldater
beordrades halshugga infångade snapphanar och sätta
upp deras huvud på pålar utmed vägarna, som avskräckande exempel.
Snapphaneken ligger i den internationellt kända skulpturparken vid Wanås.

Produktion: Regionmuseet Kristianstad 2007
Text: Annelie Ingvarsson. Form: Evelyn Thomasson
Illustrationer: Jens Grönberg/Breakfastdesign
Kartografi: T-Kartor Sweden AB 2001

11. Lönsboda: Örkened bränns
Sveriges kung Karl XI hade tröttnat på snapphanarnas
härjningar efter många år av överfall på manskap och
transporter. Mer än hälften av Örkeneds befolkning hade
dessutom vägrat att skriva under kungens trohetsförsäkran. Under vintermånaderna 1677–1678 utarbetade
kungen och hans stab en plan som kallades ”Snapphanars änteliga utrotande”. Målet var att bränna ner hela
Örkeneds socken.
Lönsboda ligger inom det område som under 1600-talet utgjorde Örkeneds socken. Informationsskylten sitter på väggen
till servicekontoret i byn, väster om järnvägsövergången intill
busstationen.

12. Loshultskuppen
I juli 1676 stals Karl XI:s krigskassa som bestod av ett par
hundra vagnar lastade med tunga kopparplåtar, kungens
sidentält och silverservis. Nordskånska bönder, även
kvinnor och barn, deltog i överfallet. Stora delar av bytet
grävdes ner och mycket ligger än idag gömt. Så sent som
1996 hittades flera stora kopparplåtar från kuppen nära
Älmhult. Vid Loshults kyrka finns en informationstavla,
nära den plats där händelsen ägde rum.

13. Hönjarums skans
År 1678 erövrade skånska friskyttar Hönjarums skans.
Det var den enda svenska befästning som friskyttar
självständigt lyckades inta under Skånska kriget. Den
25 x 35 meter stora skansen bestod av en vall och en vallgrav som är närmast intakta idag. En skans var en typ
av försvarsanläggning byggd i trä, sten eller i form av
en jordvall. Skansen i Hönjarum anlades av svenskarna
under Skånska kriget för att kontrollera bron vid Helge
å och landsvägen mellan Kristianstad och Älmhult.
1 km norröver, där väg 23 passerar Helge å, går en grusväg österut
med hänvisningsskylt ”Spinneri”, mittemot avfarten till Ebbarp.
Följ grusvägen knappt 1 km. Skansen ligger uppe på kullen norr
om ån.

14. Sibbarps skans och Stavshultsgården
Stavshultsgården berättar om hur livet i hemmet var för
bönderna under 1600-talet. Idag är byggnaden hembygdsmuseum. Norr om gården går det att följa en
skogsstig cirka 300 meter fram till skansen i Sibbarp, en
försvarsanläggning som byggdes i början på 1600-talet
när Skåne fortfarande var danskt.
Sibbarps skans och Stavshultsgården ligger båda omgivna av
lövskog på en ås, 3 km söder om Osby, med utsikt över Helge å
och Osbysjön.

I Vittsjö finns det också en större skansanläggning från
tidigt 1600-tal. Snapphanestatyn Ubbe påminner om
de många snapphanar som var verksamma i socknen
under Skånska kriget.
Vittsjös ena skylt har placerats nedanför Vittsjö skans. Skansen
liksom minnesstenen från slaget i Vittsjö finns i norra delen av
Vittsjö by alldeles öster om väg 117. Välj den skyltade avtagsvägen mot Vittsjö Camping strax intill den norra järnvägsövergången.

16. Vittsjö
Vittsjö var på sin tid dansk gränssocken mot Sverige
och har varit skådeplatsen för många dramatiska
händelser under 1600-talet. I februari 1612 drabbade
danska och svenska soldater samman på Vittsjö vång.
Hundratals svenska soldater stupade och den svenske
kungen Gustav II Adolf gick med sin häst igenom isen
i Dragsån.
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Informationstavlan om socknens snapphanar finns vid sommarcaféet Sjöstugans parkering mitt i byn.
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17. Norra Åkarps kyrka
I Norra Åkarps kyrka finns i dag en stor minnestavla över
Hans Jöransson Feuk, en av snapphanetidens kyrkoherdar. Den ursprungliga kyrkan i Norra Åkarp byggdes
under medeltiden. Enligt tradition har kyrkan varit plats
för ett hetsigt möte mellan en grupp snapphanar och
kyrkoherden Hans Jöransson Feuk. Under en gudstjänst
upptäckte Feuk några motståndsmän i den främre delen
av kyrkan. Han passade då på att ge en uppläxande
predikan om illdåd som riktades till snapphanarna.
Norra Åkarps kyrka ligger i Bjärnum; från väg 117, sväng in på
Hågnarpsvägen, därefter Kyrkvägen.
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15. Verum
Den historiska gränsbygden kring Verum har flera minnesmärken från snapphanetid. Från kyrkbacken i byn
går det att blicka ut över den plats där svenska soldater
överföll en dansk vaktstyrka på 1560-talet. År 1959 påträffades en massgrav i en grusbacke nära Vieån, där skelettdelar från ett antal människor har grävts ned. Kyrkan
i Verum var centrum för en händelse under Skånska
kriget. Efter ett uppmanande tal på kyrkbacken 1677 av
professor Andreas Stobaeus skrev bönderna under en
trohetsförsäkran till den svenske kungen.
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Hässleholms turistbyrå
+46 (0) 451 - 26 73 00
www.hassleholm.se
Osby turistbyrå
+46 (0) 479 - 165 51
www.osby.se
Östra Göinge turistbyrå
+46 (0) 44 - 775 60 68
www.ostragoinge.se
Regionmuseet Kristianstad
+46 (0) 44 - 13 52 45
www.regionmuseet.m.se
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