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Väg 11
- ett pågående arkeologiskt projekt i sydöstra Skåne

Av Bengt Söderberg
Riksantikvarieämbetet UV Syd, Åkergränden 8, 22660 Lund

Den minnesgode läsaren av Ale erinrar sig möjligen en kort redogörelse under rubriken Aktuellt
om Antikvariskt för planerade undersökningar i samband med två vägbyggen vid Simrishamn, väg
1 1 utmed Tommarpsåns dalgång och väg 500 utmed kusten (Söderberg 1995), 1 föreliggande
artikel presenteras väg 11 -projektet och några preliminära resultat redovisas, med tonvikten lagd
på en beskrivning av jämåldersbosätlningen vid Järrestad.

Bakgrund
Väg 500 utmed kusten mellan Simrishamn
och Brantevik byggdes 1995. En del arkeolo¬
giska undersökningar utfördes på denna väg-
sträcka, där de berörda fomlämningama
huvudsakligen bestod av boplatser från olika
skeden av bondestenålder och bronsålder.
Som regel var dock resultaten en smula ned¬
slående. Det var problematiskt att arbeta
fram en helhetsbild av boplatserna och mil¬
jön kring dessa beroende på flera försvårande
omständigheter. Dels kom såväl planering
som genomförande av fältarbetet att präglas
av stark tidspress och dels visade det sig att
vägarbetsområdets läge i förhållande till de
berörda fomlämningama inte var gynnsamt.
Detta till trots gav undersökningen flera
värdefulla erfarenheter om den berörda kust¬
zonen och kunskap om särdrag i områdets
förhistoria. Så kunde exempelvis en intres¬
sant studie göras av flintmaterialet från un¬
dersökningen, ett material som i flera avse¬
enden skiljer sig från boplatsmaterial från
exempelvis västra Skåne (Knarrström 1997).
Slutligen kunde en diskussion föras kring
vilka perioder som fanns representerade
utmed kuststräckan och i vilka perspektiv
kustnära aktiviteter kunde ses (Söderberg,
Knarrström och Linderoth 1997).

När så väg 1 1 aktualiserades för byggna¬
tion under 1999 kunde erfarenheterna och
svårigheterna från det tidigare projektet ut¬
nyttjas positivt (figur 1). Det kunde konstate¬
ras att den nya vägsträckningen skulle med¬
föra ingrepp i omfattande fomlämningsom-
råden och den vetenskapliga potentialen
framstod som mycket hög. På ett tidigt sta¬
dium fördes en dialog med vägverkets pro¬
jektledare och arbetet planerades så att alla
inblandade intressen kunde tillgodoses. Så
kunde exempelvis arbetsytan utvidgas på
vissa kritiska punkter, vilket i hög grad bi¬
drog till ökad kunskap om de undersökta
fomlämningama.

Förarbetena
I undersökningsplanen framhölls Väg 11-
projektet som särskilt väl lämpat för att an¬
lägga ett landskapsarkeologiskt perspektiv
eftersom vägen skär genom en enhetlig
kultur- och landskapsmiljö vid Tommarps¬
åns dalgång (Söderberg 1999a; för populärt
hållna projektbeskrivningar se Söderberg
1999 boch Söderberg, Hellerström och Lilje¬
gren 2000). Med landskapsarkeologi åsyf¬
tades ett tvärvetenskapligt arbetssätt som
består i att kulturlandskapet i sin helhet ana¬
lyseras. Förutom de traditionella arkeolo-
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Figur 1. Den nya sträckningen av väg 11 mellan Ö. Tommarp och Simrishamn.

siv, vilket inte minst gravfaltsundersök-
ningar i området visar. Ett jämförelsevis om¬
fattande inflöde av romerska importföremål
visar att området tog del i ett överregionalt
nätverk (Stjemquist 1989). Slutligen är det
intressant att byn Järrestad, där den nya
vägsträckningen skulle passera, har namn¬
givit häradet och att två städer, Simrishamn
och Tommarp, anlades i området under me¬
deltiden. I denna del av Skåne är det som be¬
kantjämförelsevis långt mellan de medeltida
stadsbildningama.

Anledningarna till områdets relativa bety¬
delse beror på många faktorer. Det kommu¬
nikativt fördelaktiga läget har säkert varit av
stor betydelse, där Tommarpsån och natur¬
liga hamnplatser vid dess mynning kan
tänkas vara viktiga liksom de gynnsamma
naturgeografiska förutsättningarna i allmän¬
het, i och med att flera olikartade landskaps-

giska undersökningsobjekten läggs stor vikt
vid den totala markanvändningen, kommuni¬
kation inom området och utåt, samt platsers
(och människors) inbördes relationer.

Fomlämningsmiljön utmed Tommarpsån
indikerar att funktioner som var centrala för
ett större område motsvarande exempelvis
Järrestads härad kan knytas till området i ett
långtidsperspektiv, från bondestenålder och
framåt. För stenålderns del tyder det stora an¬
talet stenkammargravar i området på att sta¬
bila och stora bosättningar etableras tidigt.
Under bronsålder anläggs ett stort antal
högar, varav många idag dessvärre är sön-
derplöjda eller helt borttagna. Ristningarna
norr om Järrestads by visar att rituella aktivi¬
teter ägde rum som eventuellt involverade
bosättningar i ett större område. Järnålderns
bosättningar låg av allt döma tätt utmed ån,
och kommunikationen mellan dem var inten-
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miljöer finns inom ett tämligen begränsat
område. Tommarpsåns betydelse i sig skall
naturligtvis inte underskattas, där den ring¬
lade sig genom våtmarker och betesängar,
ställvis djupt nedskuren i landskapet (figur 2).

Utrednings- och förundersökningsgräv-
ningar utmed den sex kilometer långa väg¬
sträckan påbörjades under hösten år 1999.
Ett samarbete etablerades med kvartärgeo-
loger och paleoekologer och parallellt med
de arkeologiska insatserna gjordes en land¬
skapsstudie (Liljegren 1999).

På ett tiotal platser utmed vägområdet
konstaterades att bosättningar fanns, från
tidigneolitikum fram till medeltid (Heller¬
ström & Söderberg m.fl. 2000). Det stod
tidigt klart att vägarbetsområdet passerade en
särskilt intressant och rik fomlämningsmiljö
strax söder om byn Järrestad, ungefär halv¬
vägs mellan Östra Tommarp och Sim¬
rishamn. Här kom flera lämningar från yngre
järnålder i dagen, vilka härrörde från en bo¬
sättning utöver det normala. Bortsett från de
för perioden vanliga grophusen och lång¬
husen utgjordes lämningarna av stolphål
efter mycket stora byggnader och ett omfat¬
tande lager med skärvsten. I ett rikt fyndma¬
terial var rester efter ett specialiserat och

varierat metallhantverk av särskilt intresse,
eftersom smide och gjutning ofta kan knytas
till det högre samhällsskiktets gårdar (Hjärth-
ner-Holdar, Grandin och Englund 2000).
Bland de många fynden fanns bland annat en
patris för tillverkning av så kallade guldgub¬
bar, vilka ofta kan knytas till aristokratiska
miljöer under yngre järnålder. I anslutning
till storgården fanns också Ipplatslämningar
från flera andra perioder, framförallt olika
skeden av bondestenålder och äldre järnål¬
der.

I övrigt var bosättningar från olika av¬
snitt av den äldre järnåldern det vanligaste
undersökningsobjektet. Dessa bekräftade att
landskapet kring Tommarpsån var mycket
intensivt utnyttjat under denna period. En
spännande undersökning ägde också rum i
utkanten av Tommarps medeltida stadsom-
råde, där emellertid arbetsområdet var litet.
Ett tidig- och högmedeltida fyndmaterial
togs fram, bland annat i ett stort dike som kan
ha utgjort en tidig gräns för stadsområdet
(Knarrström 2000).

Landskapsstudien gav flera uppslag för
hur arbetet fortsättningsvis skulle kunna be¬
drivas och hur kommunikationerna varit
strukturerade i området. Det kanske vikti-

Figur 2. Tommarpsåns dalgång. I
bakgrunden skymiar kyrkan i Östra
Tommarp. Foto: Sven Waldemars-
son.
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gaste resultatet bestod i att åns betydelse som
kommunikationsled kunde tonas ned. Åfåran
har inte varit mer vattenförande »förr» än den
är i dag, om vi nu inte går mycket långt till¬
baka i tiden. Till detta kommer att terrängen
stiger påtagligt mellan Simrishamn och Jär-
restad samt att ån meandrar kraftigt i land¬
skapet (Liljegren 1999). Istället får vi anta att
vägleder utmed och tvärs över ådalen var
viktiga för kommunikation mellan kust och
inland och mellan skogsbygden i norr och
slättbygden i söder. Naturliga hamnplatser
vid Tommarpsåns mynning och Simris¬
hamns stadsområde var av betydelse för byg¬
den utmed ån, i synnerhet som den aktuella
kuststräckan erbjuder få skyddade hamn¬
lägen och generellt dåliga förbindelseleder
mellan kust och inland.

Genom att se ån som ett hinder kan vi
kanske ge en förklaring till varför vissa
platser utmed ån framstår som »rikare» än
andra, i synnerhet under järnålder och medel¬
tid då kommunikationen intensifieras. Dessa
platser var belägna i skärningspunkter mel¬
lan vägleder som följde ån och nord-sydliga
vägleder. Lämpliga övergångar var sannolikt
lätt räknade, eftersom det gamla kulturland¬
skapet karaktäriseras av att större samman¬
hängande våtmarksområden ofta fanns ut¬
med åarna.

Man kan rimligen anta att orter som har
namngivit större administrativa enheter, i
detta fall Järrestads härad, på något sätt har
intagit en särställning i förhållande till dessa
enheter. Något mer omfattande historiskt
eller arkeologiskt källmaterial utöver ort¬
namnet fanns emellertid inte som tydde på
detta. Likväl har vissa forskare utifrån ort¬
namnet och ett begränsat arkeologiskt mate¬
rial hävdat att så troligtvis varit fallet (Ström¬
berg 1976; Callmer 1995). Resultaten av för¬
undersökningen visade att denna hypotes är
välgrundad.

En analys av det äldre tegskiftet i Järrestad
utfördes av kulturgeograf Mats Ridder¬
sporre, som i skifteskartan spårade en regel¬
bunden fördelning av tegarna söder om
Järrestad. Tegar tillhörande fyra gårdar i byn
var belägna bredvid varandra inom ett större,
sammanhängande rektangulärt område söder
om den gamla bykärnan och ned till Tom-
marpsån. Denna rekonstruerade ägofigur är
troligen en reminiscens av en storgård, vars
ägor senare kom att delas upp i fyra delar. De ’

stora husen och metallrika delarna av bosätt¬
ningen var centralt belägna inom denna ägo¬
figur (figur 3). Några äldre undersökningar
och lösfynd samt en inventering (Thurston
1996) visar emellertid att jämåldersbosätt-
ningen som helhet upptog större ytor, om¬
kring 40-50 hektar.

Geologiskt sett domineras området vid
Järrestad av ett mäktigt issjösediment och
undersökningarna ägde rum i den södra ut¬
kanten av detta, på krönlägen i nära anslut¬
ning till den ställvis djupt nedskurna ådalen.
De huslämningar som undersöktes var maxi¬
malt exponerade i landskapet.

Vid avbaningen av matjorden visade det
sig att de ovanligt stora stolphålen ingick i en
byggnad som i själva verket var en av de
mindre byggnaderna i de centrala delarna av
ett storgårdskomplex. Denna bebyggelse kan
delas in i fyra byggnadsfaser.

Jarls bosättning
Förarbetena resulterade i en betydande kun¬
skap om det berörda landskapsrummet, om
fornlämningsmiljön ftch de berörda fomläm-
ningama. Dessa låg som grund för tämligen
hårda prioriteringar som mynnade ut i re¬
kommendationen att det fortsatta arkeolo¬
giska arbetet skulle koncentreras till ett drygt
en kilometer långt vägavsnitt strax norr om
ån och söder om tätorten Järrestad.

Ortnamnet Järrestad kan fritt översättas
med Jarlens eller snarare Jarls bosättning.
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Figur 3. Sammanställning av de förteelser som diskuteras i artikeln. Kartan visar den rekonstruerade ägofiguren på
skifieskartan. Vägarbetsområdet är inlagt med möricare ton. 1. Det folkvandringstida huset. 2. Hall och hov från
vendel- och vikingatid. 3. Våtmarken med skärvsten och brunnar, 4. Kvinnograven från slutskedet av yngre romersk
järnålder, 5. Den gamla bybebyggelsen i Järrestad enligt 1800-talskartan.

I fas 1, uppfördes en konvex 37 meter lång
och upp till sex meter bred hallbyggnad som
var orienterad i ungefärlig öst-västlig rikt¬
ning. I fas 2 sattes samtliga stolpar om och
hallen breddades till 8,5 meter. I fas 3 upp¬
fördes en ny hallbyggnad med en dragning åt
söder, som delvis överlappade de båda andra,
med i stort samma längd och och bredd som
i fas 2. Denna hall var emellertid mer monu¬
mental till sin karaktär än sina föregångare.
Stolphålen var större och djupare och i den
stora salen i husets mitt fanns spåren efter tätt
ställda stolpar som kan ha tjänat både som
avbalkningar till bänkar utmed salen och som
stöttor till en övervåning eller loftgångar.
(figur 4).

De tre hallbyggnaderna uppvisade flera
grundläggande gemensamma drag, exem¬
pelvis den takbärande stolpsättningen och
därmed den rumsliga dispositionen med eld¬
städer i ett stort centralt rum och ytterväggar
som avtecknade sig i form av konvexa rän¬
nor.

I fas 3 uppfördes en kraftig palissad tro¬
ligtvis samtidigt med hallen eftersom palis-
saden sluter an till hallens sydvägg. Palissa-
den inhägnade ett något assymetriskt rek¬
tangulärt cirka 700 m2 stort område söder om
hallen. Några meter söder om hallen fanns en
ingång i palissaden från öster. Troligtvis har
en ingång också funnits i nordväst, där spå¬
ren efter palissaden emellertid upphör. Hall-
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Figur 4. Spåren efter storgårdens fas 3. Hallbyggnaden i nordost är delvis inbyggd i en palissad, som omgärdar hovet.
1 väster fanns fyra par stolphäl, resterna efter ett vinkelbyggt hus.

byggnaden kunde nås genom två ingångar:
den ena belägen i husets nordöstra del och
den andra i husets sydvästra parti innanför
palissaden.

Inne i det palissadomgärdade området
fanns den nord-sydligt orienterade byggnad
som upptäckts vid förundersökningen. Bygg¬
naden avvek på flera sätt från hallarna. De
enda anläggningar som säkert kan knytas till
byggnaden bestod av fyra par stolphål i en
symmetrisk takbärande konstruktion, varav
de avslutande paren var kompletterade med
yttre stolphål. Dessutom fanns, något mer
osäkert, spår efter gavelpartier. I övrigt har
spår efter ytterväggar inte säkert kunnat iden¬
tifieras. Byggnaden uppvisade tydliga spår
efter omsättningar av stolpar och har uppen¬
barligen varit i bruk under lång tid.

I fas 4 byggdes en ny hall med en dragning
norr om de föregående. Denna byggnad av¬
viker på flera sätt från föregångarna och
från traditionell vikingatida byggnadsteknik
överhuvudtaget. Den nya hallens dimensio¬
ner var storartade -den var lite drygt femtio
meter lång med en bredd som uppgick till tio
meter i gavelpartiema och fjorton meter i
husets mitt. Inga spår fanns efter en tak¬
bärande inre konstruktion i huset. Däremot
förekommer stolphål som är en aning in¬
dragna från väggstolphålen på olika ställen i
byggnaden: dels i de båda gavelpartiema
vilka var olikartat utformade och dels nära
husets mitt. Den nya hallbyggnaden innebar
nästan en fördubbling av hallens yta från
cirka 350 m2 till mer än 600 m2 och var där¬
till en byggnadsteknisk innovation. De äldre

I
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husen var nämligen högst sannolikt byggda
med ytterväggar av resvirke, medan det nya
husets väggar var uppförda i skiftesverk där
tätt ställda jordgrävda stolpar helt eller till
stor del bar takets tyngd.

Dateringsunderlaget är i nuläget inte fär¬
digställt. Gårdens äldsta fas kan försiktigtvis
tidsfästas till 600-talet, troligtvis den senare
delen. Den yngsta hallbyggnaden kan ha
varit i bruk ett stycke in på 1000-talet. Palis-
saden har troligtvisendast funnits i fas 3, som
skulle kunna omfatta större delen av 800-
talet och den inledande delen av 900-talet.
Endast ett l4C-prov från gården finns att
tillgå i nuläget; det daterar träkol från ett
stolphål i det nord-sydliga huset innanför
palissaden till intervallet 640 till 770 e. Kr.
(Ua-25312; datering med 1 sigma).

Strax väster om dessa byggnader fanns en
kraftigt markerad svacka i terrängen där stora
mängder skärvsten konstaterades vid för¬
undersökningen. Skärvstenen bildade ett
sammanhängande kompakt flak som lagts ut
i en nord-sydligt orienterad äldre våtmark.
Totalt fanns omkring 50 m3 skärvsten inom
arbetsområdet och lagret fortsatte i sydlig
riktning, utanför arbetsområdet.

Under skärvstenslagret kunde flera brun¬
nar undersökas. En l4C-analys av träkol från
skärvstenslagrets utkant gav en datering

inom intervallet 770 till 960 e. Kr. (Ua-
25313; datering med 1 sigma). Nedgrävda i
en och samma stora grop fanns inte mindre
än sex brunnar, vilka av allt att döma var
kontinuerligt i bruk. Anläggningen var ett
veritabelt plockepinn med brunnskar av
knuttrimrat trä och i synnerhet risflätade
brunnar. I en separat belägen risflätad brunn
fanns dessutom en sekundär inre planksko-
ning som bestod bland annat av utrangerat
byggnadstimmer och delar av en båt (figur 5).

En serie av dendrokronologiska dateringar
kunde göras på ekträ från fem av brunnarna,
i tid spänner dessa från 870-talet till 900-
talets mitt. Ekofaktema från våtmarken var
av särskilt stort intresse, inte minst för att de
kan dateras ovanligt väl. En stor mängd djur¬
ben och miljöprover tillvaratogs för osteo¬
logiska och paleobotaniska analyser, vilka
kommer att kunna belysa storgårdens när¬
miljö och dess kosthållning samt eventuella
förändringar över en hundraårsperiod. Spän¬
nande var naturligtvis också de artefakter
som fanns i brunnarna och i synnerhet då trä¬
fynden, som förutom de ovan nämnda kon-
struktionsdetaljema bland annat bestod av
svarvade skålar och ett lock.

Ett rikt fyndmaterial tillvaratogs från
undersökningsytan, inte minst genom de
detektoravsökningar som Kennet Stark vid

\
Ür

Figur 5. Dokumentationen av de vikinga¬
tida brunnarna sysselsatte många arkeo¬
loger. Foto: Bengt Söderberg.

7



UV Syd utförde. De äldsta fynden som kan
kopplas till storgårdskontexten dateras till
folkvandringstid, 500-talet e. Kr. Några av
de äldsta metallfynden, en fågelnål och en
armborstfibula med ett stiliserat drakhuvud,
fanns i anslutning till ett stort hus, drygt 40
meter långt, som var beläget ett hundratal
meter väster om hallområdet. Det är troligt
att detta hus, som uppvisar en ovanlig
stolpsättning och ett stort centralt rum, är en
föregångare till det ovan beskrivna hall-
komplexet och att en omstrukturering av
storgården sålunda ägde rum under 600-talet.

senterar en gård som flyttade omkring på en
toft i något eller några hundratal år. Av
särskilt intresse var de gropar som innehöll
rester av ugnsväggar och blästermunstycken
vilka troligtvis skall sättas i samband med
järnframställning på platsen.

I schaktets norra kant tilldrog sig en an¬
samling sten uppmärksamheten; sådana an¬
samlingar brukar i en intensivt odlad åker¬
mark som i övrigt är relativt fri från sten ofta
indikera gravar. Under stenarna framträdde
konturerna av en gravkammare med färg-
ningar efter trästavar som slagits ned i alven.
I kammaren fanns ett relativt dåligt bevarat
skelett efter en kvinna. Vid uppmätning av
skelettet uppskattade osteolog Carolin Arcini
vid UV Syd kvinnans längd till hela 176 cen¬
timeter (figur 6).

Graven dateras preliminärt till tiden kring
300-talets mitt, främst utifrån keramiken.
Kvinnan hade gravlagts i hockerställning och
var uppenbarligen iklädd paraddräkt vid till¬
fället. Detta framgick av totalt sex spännen
som ingick i dräkten, och däribland två prakt¬
spännen av delvis förgyllt silver: en press-
blecklibula och en silverblecksfibula. Fyra
enklare fibulor av brons var parvis arrange¬
rade. En vackert arrangerad uppsättning av
omkring 310 pärlor av framförallt bärnsten
och några glaspärlor hade troligen varit fästa
i pressbleckfibulan. Ovanför denna fanns
dessutom en förgylld och omerad timglas-
formad hängprydnad av silver och bakom
kraniet fanns en lång doknål av silver. En av
glaspest upplöst facetterad glasbägare låg vid
kvinnans kranium bredvid ett keramikkärl.
Ytterligare ett keramikkär), en hornkam och
en bronsspiral, möjligen ett örhänge, ingick i
det bevarade gravinventariet. Två cirkel-
formade humösa färgningar i gravens fot¬
ände tolkades som spår efter träkärl. Slutligen
fanns tänder efter ett nötkreatur i gravfyll¬
ningen. Strax ovanför gravens fyndförande
nivå fanns ett kraftigt ben som kan här-

Ännu en boplats och en rik
kvinnograv
På en höjdrygg invid ån, ungefär 500 meter
öster om hallama, undersöktes en bosättning
från tiden omkring Kristi födelse. Denna be¬
stod av tre större långhus och flera mindre
komplementbyggnader vilka troligtvis repre-

$
Figur 6. Kvinnograven på kullen. Foto: Sven Walde-
marsson.
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stamma från samma kreatur. Denna strati¬
grafi tyder på att ett nötkreatur offrades och
lades på gravkammarens tak.

Fomlämningen på kullen visade sig såle¬
des vara mer informationsgivande än vad
förundersökningen tydde på. Dessvärre
kunde det konstateras att den dr på väg att
plöjas bort. Det fyndförande lagret i gravet
fanns sålunda en decimeter under alven och
plogen hade rört om kraftigt i stensättningen.
Av flera huslämningar på boplatsen återstod
endast ytliga färgningar efter stolphål och en¬
dast några få härdar var bevarade.

bosättning som föregick gravläggningen och
inte minst då spåren efter järnframställning
på platsen. Den metallurgiska traditionen
löper därmed som en röd tråd genom Jär-
restadsbosätttningens historia. Det skall dock
sägas att varken metallfynden eller spår från
själva metallhantverken i sig framstod som
överväldigande inom de delar av den yngre
storgården som undersöktes väster om grav¬
kullen. Betydligt mer omfattande material
har tagits fram på flera platser i Sydskandi-
navien. Det bör emellertid poängteras att
fynd som kan knytas till olika moment i olika
slags specialiserade metallurgiska verksam¬
heter fanns i ett stort antal anläggningar och
över en lång tidsperiod. Dessutom fanns de
spridda i matjorden över en tämligen stor yta.

Förhållandet kan förklaras dels genom den
intensiva odling som ägt rum på platsen och
dels genom att hantverket troligen varit mer
omfattande ett stycke från storgårdens kärna,
där detektoravsökningar ännu inte har ut¬
förts. Slutligen finnsdet mycket som tyder på
att själva hallområdet röjdes fortlöpande
under den tid gården var i funktion. Stolp¬
hålsfyllningarna som genomgående vatten-
sållades var påfallande fyndtomma, även om
enstaka fynd som exempelvis fragment av
glasbägare, slipade ametister och ett guld¬
bleck klart visar på gårdens högstatuskarak¬
tär. Det mest omfattande fyndmaterialet
fanns faktiskt i stolphålen som tillhörde den
palissadomgärdade nord-sydliga byggnaden,
där smidesslagg och glödskal liksom frag¬
ment av ugnsväggar och smältor av olika
slags bronslegeringar tillvaratogs. Till denna
byggnad kan således metallurgisk verksam¬
het i allmänhet och järnsmide i synnerhet
knytas, vilket fyndet av en smideshammare
underströk.

Det arkeologiska materialet tyder på att
flera omstruktureringar kan antas ha ägt rum
av bebyggelsen i Järrestad från tiden kring
Kristi födelse och fram till den tidiga medel-

Avslutande reflexioner
De arkeologiska undersökningarna visar att
en storgård i Järrestad har anor ned i 300-
talet. Kvinnograven framstår som den kanske
hittills rikaste som undersökts i Skåne från
perioden, och den dessvärre förstörda glas¬
bägaren utgör ännu ett fynd i en rad av ro¬
merska importföremål i området. Fyndens
sammansättning påminner snarast om de be¬
römda kvinnogravama på gravfälten i Själ-
ländska Himlingøje och Skovgård (Lund
Hansen 1995; Ethelberg 2000). En skånsk
grav i Kristineberg utanför Malmö som upp¬
visar en delvis likartad fyndsammansättning
har nyligen beskrivits (Rudebeck & Ödman
2000).

Den elit som under romersk järnålder var
bosatt i området nära Tommarpsåns mynning
tog del i ett internationellt nätverk. Import¬
fynd och statusföremål finns på flera bosätt¬
ningar inom ett ganska väl avgränsat område;
från gravkullen i Järrestad var avståndet till
det berömda gravfältet i Simris endast en och
en halv kilometer. Simris är i synnerhet känt
för sina rikt utstyrda krigargravar, och de
yngsta gravarna som undersökts där torde
vara något äldre än kvinnograven i Järrestad
(Stjemquist 1955).

Av stort intresse är naturligtvis också den
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tiden. De äldsta metallfynden dateras preli¬
minärt till 500-talet. Troligtvis kan det stora
huset väster om hallbyggnaderna kopplas till
detta skede.

Under sexhundratalet skedde en omstruk¬
turering av storgården. Därefter etableras
hovet som uppvisar likheter med andra kända
storgårdar i Sydskandinavien. Ur strukturell
synpunkt är likheterna störst med den be¬
römda storgården i västsjälländska Tissø
(Jörgensen 1998). Detta gäller i synnerhet
från och med byggnadsfas 3, då ett inhägnat
område uppförs söder om hallen, vilket i
båda fallen ansluter på ett närmast identiskt
sätt till hallbyggnaderna. Även bebyggelse¬
fas 4 uppvisar utomordentliga likheter med
gården i Tissø, då ett nytt och betydligt större
hus anläggs med en dragning norr om det
gamla. Byggnadssättet skiljer sig dessutom i
båda fallen från en äldre tradition och bygg¬
naderna är exceptionellt stora. Dessa påfal¬
lande likheter kan uppfattas så att en direkt
kontakt funnits mellan de båda gårdarna. Det
förefaller dock inte vara orimligt att hovet är
ett generellt koncept och att detta förekom¬
mer på fler storgårdar.

Den imponerande innehållsliga kontinui¬
tet som tycks avspeglas i exempelvis hall¬
byggnadernas rumsliga disposition och deras
inbördes lägen antyder att det från och med
byggnadsfas l har funnits en överordnad
princip som i stora drag tycks äga bestånd.
Det förefaller således utifrån en analys av
hallarnas lägen som högst troligt att en före¬
gångare funnits till det palissadomgärdade
området som inte lämnat några spår efter sig.
Vidare bör den kontinuerliga användningen
av storgårdens vattentäkt poängteras.

Att en sådan samlad rumslig struktur kan
vidmakthållas och återskapas under en om¬
kring fyrahundra år lång tidsrymd antyder en
relativt stabil social situation. Storgårdar av
detta slag framstår som oerhört symboliskt
och ideologisk laddade och ger ett komplext

och nästan paradoxalt intryck av slutenhet
och öppenhet - de kan uppfattas både i ett
individ- eller ätteperspektiv och som i viss
mening offentliga företeelser. Denna kombi¬
nation av offentligt och privat tycks i hög
grad karakterisera den norröna (fomväst-
nordiska) litteraturens beskrivningar av hal¬
lar och hov, i egenskap av »privatägda»
offentliga mötes- och kultplatser, där ägaren
förvaltade platsen och förrättade kulten och
deltagarna erlade någon form av tribut
(Sundqvist 1998).

Fortsättningen
De arkeologiska resultaten från Järrestad
väcker många frågor. Några av de problem¬
områden som hittills begrundats skall relate¬
ras i korthet.

På lokal bosättningsnivå skall storgårdens
inre struktur och dess förhållande till bosätt¬
ningen som helhet studeras. När etablerades
gården, hur ter sig de omstruktureringar som
tycks ske och under vilka omständigheter
försvinner gården? Kan vi genom analyser av
storgården och bosättningen finna olika slags
aktivitetsytor och gårdar som kan knytas till
olika befolkningskategorier inom bosätt¬
ningen?

I nästa skalnivå analyseras relationerna till
andra platser inom det större området. Här
kan vi hypotetiskt tänka oss att elitskiktets
gårdar skiljer ut sig och differentieras i allt
högre grad under loppet av järnåldern. Vil¬
ken betydelse kan storgården tänkas ha haft
för ett omland ekonomiskt, socialt och ideo¬
logiskt och hur förändras den i tid? Vilka re¬
lationer finns mellan olika platser i landska¬
pet? Jarls gård kan och bör analyseras som en
del i ett »maktens landskap», men det är vik¬
tigt att nyansera bilden och granska andra
aspekter, exempelvis gården som en inno¬
vativ, kommunikativ och religiös eller rituell
miljö.
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Slutligen är det uppenbart att gården ingår
i ett större sydskandinaviskt sammanhang
där likheter och skillnader kan jämföras och
diskuteras utifrån övergripande kulturella,
historiska och politiska sammanhang. Om¬
ständigheterna kring gårdens nedläggelse är
ett exempel på problem av del sistnämnda
slaget. Gårdens betydelse avtar vid ungefär
samma tillfälle som så många andra äldre
storgårdar och »centralplatser» i Sydskandi-
navien.1stället bildas en rad nya centralorter
utifrån det överregionala kungalevssystemet.
T det aktuella området tydliggörs kungamak¬
tens närvaro genom att en kungsgård i Tom-
marp etableras. Runstenarna i Simris uppförs
vid någorlunda samma tid som spåren efter
Jarls gård upphör.

Ett omfattande analysarbete har just på-
böijats och koinmer att pågå till 2002/2003,
vilket är den planerade tidpunkten för pro¬
jektets slutpublikation. Ett stort antal bebyg¬
gelse- och aktivitetsspår samt artefakter och
ekofakterav olika slag väntar på att bearbetas
och analyseras. Utöver de tidigare nämnda
kulturgeografiska, geologiska, osteologiska
och paleobotaniska experterna så har projek¬
tet hittills samarbetat med keramikexperter
inom Keramiska forskningslaboratoriet i
Lund och arkeometallurgisk expertis inom
Geoarkeologiskt forskningslaboratorium i
Uppsala.

I år planeras för en utställning på Österlens
museum i Simrishamn med Tommarpsån i
fokus, där resultat från väg ll-projektet ut¬
gör en del. Resultaten skall också presenteras
populärvetenskapligt i museets årsbok Öster¬
len 2001. För den som är intresserad av att
läsa mer om projektet nu rekommenderas
UV:s hemsida med adressen www.raa.se/uv.
Här kan man via »aktuella projekt» klicka in
sig på Järrestad och läsa den populärveten¬
skapligt hållna fältdagboken som också
innehåller ett stort bildmaterial från under¬
sökningarna. Ambitionen är att uppdatera

projektet under 2001, bland annat med ana¬
lysresultat.

En del fältinsatser har sparats till år 2001,
dä materialet har utvärderats. De begränsade
fältarbetsresurser som återstår skall huvud¬
sakligen ägnas åt att försöka belysa Järre-
stadsbosättningens inre struktur med hjälp av
olika slags inventeringsinsatser. Det är vik¬
tigt att poängtera alt undersökningsytorna
endast utgör en liten del av gårdens yta och
någon procent av det samlade bosätt¬
ningsområdet i Järrestad. Detta till trots är
materialet så varierat att många aspekter av
Jarls bosättning i Järrestad utan tvekan kom¬
mer att vara möjliga att belysa.

Jag vill passa på au hjärtligi lacka alla de som varit
direkt eller indirekt involverade i projektet så här långt.
Ett särskilt stort tack riktas till fältkollegema och lång-
pendlama Torbjörn Brorsson, Cecilia Cronberg. Karin
Ericson-Lagcrås. Sven Hellerström, Mikael Henriksson,
Eva Hjärthner-Holdar, Annika Jeppson, Annika Knarr-
ström, Rolf Larsson, Tomas Linderoth, Stefan Månsson,
Maj-Lis Nilsson. Kennet Stark, Håkan Thorén och Anna
Östling.
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Den heliga lunden
Av Swantje Wittrock
Institutionen för Landskapsplanering, Box 58, 23053 Alnarp. c-mail: Swantje.Wittrock@lpal.sIu.se

Begreppet lund är centralt för den svenska landskapshistoriska forskningen. Författaren har som
ett led i sin forskning försökt frilägga begreppets betydelser i svensk tradition. Artikeln är ett
exempel på hur man inom trädgårds- och landskapshistoria kan kombinera språklig begrepps-
forskning med fackkunskaper inom vegetationsbyggnad och gestaltning för att fördjupa kunska¬
pen om för ämnet centrala företeelser.

Den heliga lunden har dokumenterats av folklivsforskare och teologer. Den har även skildrats
av historieskrivare som bland annat Cornelius Tacitus, Johan Hadorph och Carl Grimberg som en
plats människan använde för sin gudadyrkan. Särskilda, och ibland mycket stränga, föreskrifter
reglerade tillträdet till de helgade platserna.

Vad karaktäriserade den heliga lunden och fanns det särskilda heliga lundar eller var alla lundar
heliga? Varför föll valet i sökandet efter ett ställe att ägna gudomlig dyrkan i på just företeelsen
lund? Eller var det precis tvärtom -att dc ställen man valde att förrätta sin gudtjänst på, då fick
benämningen lund'? Och fanns det möjligtvis andra platser i naturen som spelade en lika stor roll
som tillflyktsort för tillbedjan?

Mycket talar för att vi här har att göra med ett av de viktigaste landskapsbegreppen med an¬
knytning till folktraditioner, religion, mytologi och människans relation till naturen. Detta bildar
har bakgrunden till artikeln och dess huvudsakliga fokusering på lundens funktion och utseende i
Nordeuropa, speciellt Sydsverige. Lundens förekomst som vederlaget begrepp går doek långt
utanför Europas gränser. Det är även ett begrepp med ovanligt stort tidsdjup.

»lund» i våra äldre ordböcker
och i landskapslagarna
Omkring mitten av 1500-talet, efter det att
Gustav Vasa 1526 hade inrättat det första
kungliga tryckeriet i Stockholm, trycktes
förutom Bibeln även ordböcker (lexika). Det
första belägget för förekomsten av det
svenska begreppet »lund» förekommer i
Variorum rerum vocabula cum Sueca inter¬
pretationen ett latinskt-svenskt lexikon från
1538.

Hundra år senare, 1638, utkom E. J.
Schroderus Dictionarum quadrilingue. Som
titeln anger är detta ett fyrspråkslexikon gäl¬
lande svenska, tyska, latin och grekiska. I
första hand är det dock ett svenskt lexikon ut¬
görande det första avslutade ordboksarbetet i
Sverige. Tidigare ordböcker i Sverige var i
första hand frukter av latinskt, icke svenskt,

språkstudium och utgjordes av glosböcker
för undervisningen i de klassiska språken.
Nu var huvudintresset att så vitt som möjligt
fullständigt insamla det i bruk varande
svenska ordförrådet. Under »Lundh» anges
ty. Lustwaldh, lat. Lucus, grek. xó akcro£'.
Ytterligare tvåhundra år senare tas begreppet
upp som lunder (pi. -ir. -ar) i Ordbok öfver
Svenska Medeltidsspråket från 1884—1918
av K. F. Söderwall. Författaren omnämner
också Svenska Medeltidens Bibelarbeten
från 1848-1855 där begreppet finns i stav¬
ningen lwndha s. »Vpfoor j en lund. hwar faa
trä waro» citeras från Heliga Birgittas Up¬
penbarelser från 1857-1884.

Redan i Gutasagan från 1200-talet om¬
nämns att man under forntiden trodde på
lundar och på högar, heliga ställen och med
stavar inhägnade platser samt på hedniska
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gudar. Gutasagan utgör ett bihang till Got¬
landslagen1. Där återfinns begreppet lund i
sin fomsvenska stavning.

1 de gamla Upplandslagarna2 finns be¬
stämmelser mot »åkallan i lundar». I denna
senare sammanställning, som bestod av flera
olika samlingar kringspridda lagar1, hade de
samlats som skulle gälla kristen rätt och
kyrkolag; kyrkobalkens4 första flock (avdel¬
ning) inleds med trosförklaringen. Dess
andra mening rör lundtro och citerades av
bland andra J. H. E. Schlick5 i Kgl. Vitter¬
hetshistorie och antikvitets akademin från
1932-1944.

Olavus Petri beskrev att man dyrkade
heliga lundar och hur kyrkan påbjöd ett för¬
bud mot en sådan dyrkan:

... om sådana lundar talar Sweriges iaghboock, ther
forbudit warder, at man icke troo skal på stenar och
lundar, och ther hat'fua the theras gudhz dyrkan
vppehallet.

Lunden som gudstjänstplats verifierades
nästan 250 år senare av arkeologen och kul¬
turhistorikern Hans Olof Hildebrand6 i Sveri¬
ges Medeltid från L8997.

murade väggar eller avbilda gudomligheter
med människoansikten, Istället förläde man
sin dyrkan utomhus till heliga lundar. Detta
noteras även i Theologische Realenzyklo¬
pädie av Gerhard Krause och Gerhard Miiller
1984.

De gudomligheter man tillbad var belägna
i - och oskiljbara från - naturföreteelser som
exempelvis väldiga ekar. En lund kunde vara
tillägnad en viss gudomlighet, exempelvis
Tor. Tacitus beskrev semnonema, en fom-
germansk folkstam, mest negativt. Denna
folkstam sägs ha nyttjat en helig lund till
årliga sammankomster där gudstjänstdelta-
gama enligt sed bands till händer och fotter
innan de fick träda in i den heliga lunden.
Nämnda förödmjukelse var tecken på under¬
givenhet inför den gudom som troddes
härska på deras födelseplats. Att träddyrkan
var välkänd »inom alla de stora europeiska
grenarna av den ariska stammen»9 framgår
också ur Helmolds Cronica Slauorum från
1200-talet. Den under 1100-talet verksamme
tyske prästen och krönikören Helmold be¬
handlade, delvis byggande på Adam av
Bremen, slavemas historia från Karl den
store fram till 1172. 1 denna berättelse skild¬
ras hur den heliga lunden enligt slavemas tro
beboddes av guden Prove från Oldenburg.
Där möter vi också ett mer konkret försök till
karakteristik av deras heliga lund:

Da sahen wir unter sehr alten Bäumen heilige
Eichen, welche dem Prove, dem Gott jenes Landes,
geweiht waren. Diese umgab ein freier Hohlraum
und ein sehr sorgfältig aus Holz gebauter Zaun, in

welchem sich zwei Pforten befanden...10

Lunddyrkan utanför Europas gränser
För att nå ett ännu större tidsdjup, men också
för att man skall förstå att kopplingen mellan
lund och helig plats på intet sätt enbart var ett
svenskt fenomen utan tvärtom utbredd i
talrika kulturer, använder jag i detta avsnitt
ett antal icke svenska källor. Omkring år
98 e.Kr. skrev den romerske historieskriva¬
ren Cornelius Tacitus Germania med under¬
rubriken Om germanernas historia och geo¬
grafiska läge. Detta är den äldsta skildring
som finns av Germanien och dess invånare.
1496 utkom verket i tryckt form och för
första gången tyskspråkigt8. Enligt Tacitus
var det naturreligionen som stod i centrum
hos germanerna eftersom folket fann det
vanhelgande att förrätta gudstjänst inom

Bland annat slavema sägs ha upprättat av¬
gudabilder i templen, medan andra som till
exempel guden Prove från Oldenburg be¬
bodde skogar och lundar. Av dessa existerar
tyvärr inga bilder.

Hur utbredd träddyrkan kan ha varit har
bland annat beskrivits av den svenske histo¬
rikern Carl Grimberg11 1930 i Världshisto-
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rian samt av Sir James G. Frazer i The
Golden Bough från 1890. Ur den svenska
utgåvan av Frazers verk, Den gyllene grenen
från 1987, framgår att träd och lundar dyrka¬
des av de hedniska slavema i stor utsträck¬
ning. Vissa litauer dyrkade till och med pri¬
vata heliga lundar omkring sina hem »i vilka
det var ett brott att bryta minsta kvist». Även
avgränsningar mot omgivningen omtalas.
Bland de finsk-ugriska stammarna i Europa
förrättades den hedniska kulten huvudsakli¬
gen i heliga lundar som var omgärdade av
stängsel. Frazer skrev:

En dylik lund bestod ofta endast av en glänta eller
röjning med nägra fi spridda träd. på vilka i gamla
dagar slaktoffrens hudar hängdes upp.

Simon Schama anförde 1995 i Landscape &
Memory att också antikens greker hade
heliga lundar helgade åt Apollon och Arte¬
mis, som i romersk mytologi motsvaras av
Diana. Enligt grekisk mytologi var Artemis
Apollons tvillingsyster och således dotter till
Zeus och Leto. Som månens och det fria na¬
turlivets gudinna beskyddade hon växtlighet
och djurliv. Apollon som föddes på ön Delos
var solens och livets gud. Som musikens,
skaldekonstens och föruLsägelsens gud an¬
förde han musema. Han beskyddade hjordar
och betesmarker, avvärjde ont och var för¬
soningens gud, men även en dödsgud (»fjärr-
skjutaren») som sände dödande pilar13.

Bland lundexemplen i John Stewart Collis
verk Träden och människorna från 1954
namnges Daphnes lund - som är en av de få
som finns beskrivna i detalj. Enligt Collis
mätte dess omkrets sexton kilometer. Föl¬
jande är ett utdrag ur Collis beskrivning:

Den var sammansatt av lagerträd och cypresser,
planterade till avenyer som sammanstrålade mot ett
storslaget tempel, helgat åt Apollon och Diana.

Även Sir Frazer påpekade det stora antalet
exempel på dyrkan i heliga lundar i forn¬
tidens Grekland och Italien. Denna anmärk¬

ning finns även 1996 i Der Neue Pauly, En¬
zyklopädie der Antike av Hubert Cancik och
Helmuth Schneider14, men bilden av en helig
lund såsom bestående av träd i någon form
verkar redan tidigare ha varit omtvistad.
Exempelvis emotsades den bilden 1982 i
Encyclopaedia Judaica, ett uppslagsverk en¬
ligt vilket heliga lundar anses ha sitt ursprung
i den traditionella felöversättningen av Ashe-
ran som en helig lund nära altaret. I Bibeln
var Ashera både en kananeisk gudinna och
ett kultobjekt som kunde bli byggt, planterat,
rest eller konstruerat nära altaret. Objektet
kunde förstöras genom att bli nerhugget eller
bränt. En detaljerad beskrivning av Ashera
existerar med andra ord inte i Bibeln - det
enda man med säkerhet kan säga är att det var
ett kultobjekt gjort av trä. Men eftersom det
var framställt av människan, anses det vara
bevisat att det inte kunde röra sig om en
helig lund. Däremot påpekar Encyclopaedia
Judaica att det fanns heliga träd.

De exempel som Collis anförde i Träden
och människorna pekar på hur gudadyrkan
och dess praktiska uttryck har varierat. I den
svenska översättningen från 1956 heter det:

Det var inte bara den mystiska storskogen eller en¬
staka imponerande eller skrämmande träd som till¬
drog sig folkets vördnad. Träd som bildade en dunge
gjorde starkt intryck. Några få högresta träd på top¬
pen av en kulle gav ett intryck av gudomlighet och
utgjorde i varje fall en lämplig plats för tillbedjan.
Ibland ansågs de vara gudamas boning, och ihland
betraktades de helt enkelt som naturliga tempel i
vilka man kunde träda fram inför gudarna. I båda
fallen kan man ge dem benämningen offerlundar.

Men lundarna var inte bara gudstjänstplatser;
man menade att de även fungerade som till¬
flyktsorter för förföljda och kunde vara hem¬
vist för orakel13. Dodona och Delfi anges
som huvudsakliga centra för den i klassisk
tid officiella och i stor utsträckning utförda
orakeltjänsten. Dodonas lund har ansetts vara
ett av de mest slående exemplen på kvar-
levande träddyrkan. Här troddes Zeus ha sitt
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säle i en uråldrig ek, vars svar tolkades i en¬
lighet med prasslet i grenverket och porlan¬
det i den heliga källa som rann upp vid dess
fot. Man har hittat blytallrikar från denna tid,
cirka fyra hundra år före Kristus. Dessa upp¬
visade ingraverade frågor vilka riktats till
guden. Förekomsten av en helig offerkälla
omtalas för övrigt i flera källor-till exempel
i beskrivningen av Delfi där den nämndes
»kastaliska källan».

plantera widh Herrans tins Gudz altare.»
5 Mos. 16 (»17»): 21. Men översättningarna
av Bibeln innebär i sig redan en interpreta¬
tion och begreppet lund måste i detta sam¬
manhang snarare förstås som en representa¬
tion av den nordiska språkvärlden än som
konkret återgivande av begreppet ur den
hebreiska originaltexten. En ordagrann över¬
sättning av den hebreiska originaltexten i
1 Mos. 13:18 och 14: 3, där den svenska bi¬
beltexten lyder »vid Mamres lund», betyder
egentligen »vid Mamres terebinther» eller
»vid Mamres ekar». Översättaren utgår tyd¬
ligen ifrån att hänvisningen till eken respek¬
tive terebinten har en vidare betydelse. En
djupare mer detaljerad källkritisk granskning
av hur det svenska begreppet lund används i
Bibeln skulle här ha varit mycket värdefull
och berikande, men tyvärr har detta inte varit
möjligt inom ramen för artikeln.

Den fascination och dragningskraft lunden
måste ha utövat på de ännu inte kristnade
människorna belystes också knappt 100 år
senare i O. Elimæus Likpredikan öfver
Trautzich Asa från 1617. Enligt den

äro lunden ett av Sathans egne Instrument och
Reedskap igenom hwilka han wil draga til sigh then
dyrekan och äran som Gudhi then Alzmechtigeste
allena medh rätta tilhorer.

Ett annat exempel på hur lunddyrkan sågs
som ett hot finner vi hos Emporagrius 20. Här
uppmanades dåtidens biskopar att bota och
avskaffa »brister» bland folket (det vill säga
hot mot dåtidens försök att med hjälp av den
kristna kyrkan kontrollera samhället) såsom
»uppenbarligit afguderij bedrifwes medh be-
läte, the dödas been, kläder, källor, lundar
och trään etc.» Begreppet lund har alltså be¬
tecknat offerplatser som inte var legitima.
Detta bekräftas också av Theodor Klausers
Reallexikon für Antike und Christentum. Där
inkluderades begreppet lund i det mera all¬
männa begreppet trädgård och det anges att
trädgården i Gamla Testamentet hade en

Den heliga lunden
i gammaltestamentlig tid
Kananéerna och folken i grannländerna dyr¬
kade sina gudar på höjder, på hebreiska kal¬
lade bamot. Före israeliternas intåg i Kanaan
befallde Gud dem strängeligen att förstöra
kananéemas avgudabilder och ödelägga
deras offerhöjder, 4 Mos. 33:52; 5 Mos.
12: 2. De skulle i stället offra på den plats
som Herren utvalde, 12:13 f.16 Singularfor¬
men bamah uppges förekomma omkring 80
gånger i Gamla Testamentet17 och som
huvudbetydelse anges »kulthöjd» eller »kult¬
plats». Gads Danske Bibel Leksikon från
1982 använder däremot begreppet lund och
skriver att de gamla kananeiska och tidigt
israelitiska heliga platserna ofta utgjordes av
en lund med ett eller flera heliga träd18. I
Bibelns Gamla Testamente nämns Mamres
lund i 1 Mos.13:18, 14:13 och 18: 1.

Att sedan de heliga lundarnas höga status
uppfattades som ett hot mot judisk och se¬
nare även mot kristen tro och ordning belyses
eftertryckligt och effektfullt genom de talrika
ställen i Gamla Testamentet, där israelerna i
kraftfulla ordalag uppmanades att utplåna
allt dylikt med våld och i blind förstörelse¬
mani: »theras altare skall tu omstörta..., och
theras lundar hugga nedh» (ur bibelöversätt¬
ningen från 154119, 2 Mos. 34: 13. Även för¬
bud mot att plantera lundar fastslogs här: »Tu
skalt icke någhon Lund, aff någhrahanda trää
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negativ religiös betydelse ifall profeterna
misstänkte en hednisk kultträdgård. Men
genom hela den judiska kulturens historia
har man sökt sig till trädgårdar för bön eller
för att utföra kultiska handlingar som ett
möjligt alternativ till dyrkan i tempel. Den
inhägnade trädgården och därmed lunden
spelade alltså en viktig roll i den judisk-
kristna traditionen.

Intressant att notera i detta sammanhang är
att begreppet lund i bibelöversättningarna
från 1917 ändrades till det mera övergri¬
pande ordet »offerhöjd». Skedde detta efter¬
som den positiva betydelse som begreppet
lund hade fått i poesin och skönlitteraturen21
inte längre stämde överens med de negativa
kontexterna i Gamla Testamentet och att man
därför inte längre ville bringa dessa kontexter
i förbindelse med begreppet lund? Eller
skedde ändringen i översättningen för att
man ville »rätta till» den ovan omnämnda
felöversättningen? Eller därför att tiden hade

utvisat att lundens innebörd som plats här låg
närmare »offerhöjd»? Hur som helst vet man
fortfarande inte med exakthet huruvida det
primärt rörde sig om en träddunge eller en
hög kulle med eller utan träd.

Svenska offerlundar
Det mest kända svenska offerlundsexemplet
och samtidigt det som har varit föremål för
flest detaljerade beskrivningar är den heliga
lunden i Uppsala. Vart nionde år offrades där
både människor och djur till gudarna Tor,
Oden och Freja. Offerceremonin i Uppsala
utgjorde en omfattande hednisk kult. Bland
ett stort antal källor vill jag här speciellt
nämna beskrivningarna av Olaus Magnus22 i
Historia om de nordiska folken från 1555 och
av Thede Palm i Uppsalalunden och Upp-
salatemplet från 1942. Kulthandlingen, som
innebar att man hängde upp de offrade krop¬
parna av både djur- och människohankön i

*
h Iij

1 mL 1 á

pr
vm wri mJohan Peringskiöld, Monumentorum sveo-

gothicorum liber primus, Uplandiæ partem
primariam Thiundiam continens, Stockholm
1710.

»Bak på lukoma finnes en tänckwärdig
afmålning och Historia
Biskop och mycket folck blefwo upoffrade/ i
thet the lefwandes kastades på spetsar och
taggar uthi then Hedniska Lunden. Som wår
afritning uti bifogade kopparstick tydeligare
uthwisar.»

ii'ffi
Sidst/ huru en j»
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Med lundar menas troligen även etl slags avgudisk
inrättning i gestalt av ett träd med solen på toppen
samt månen och planeterna på lika många grenar,
vilka voro rörliga, så att himlakropparnas olika ställ¬
ning till varandra kunde visas.2<i

Fjellstedt syftade på de i Bibeln omnämnda
lundarna och hans beskrivning ligger i så fall
väldigt nära de bilder som illustrerade Ashe-
rans utseende.

Fomforskaren Johan Hadorphs26 skildrade
i ett brev till rikskanslern Magnus Gabriel De
la Gardie27 sin resa till »Waltuna häradt» år
1684. Här beskriver Hadorph placeringen av
runstenar vid offerlundar. Vilka trädslag som
ingick i en helig lund förblev däremot i de
flesta fall osagt. 1 en beskrivning av Wärend-
lundama i Wärend och wirdame gav dock
Hyltén-Cavallius 1863 en antydan som ger
en bild av dåtidstypisk naturdyrkan:

[De] beslodo af gamla, resliga träd. oftast ek eller
hok, och finnas alltid i en naturskön omgifning, van¬
ligtvis på åsar och höjder, med fri utsigt till angrän¬
sande vatlen.

den vid templet belägna lunden, har i folk¬
traditionen bevarats som sed. Vi finner denna
sed ända in på 1800-talet i folktron när till
exempel ett djur grävdes ned respektive häng¬
des upp för att avvärja olycka för andra. Vad
gäller liknande skildringar ger bland andra
G. O. Hyltén-Cavallius23 många exempel:

Sålunda hava Blädingeböndema brukat upphänga
dödade vargar i en ek vid vägen till Oby. Unnaryds-
boma hava likaledes plägat hänga vargar i en ek vid
Danshult och ännu idag (detta skrevs 1868) lever
mången, som kan minnas, huru han sett fem, sex
vargar på en gång upphängda, efter en hednisk sed,
i en och samma ekbacke.

Även om ingående trädslag bara i väldigt
liten utsträckning är omnämnda, kan man
anta att ståtliga, starka och grovgreniga indi¬
vider inte saknades med tanke på att de i
vissa fall skulle tåla vikten av döda hästar
och människor,

Hyltén-Cavallius ansåg ett aspbestånd vid
Gamla Uppsala utgöra en direkt kvarleva
från den gamla hedniska offerlunden men
ytterligare eller bekräftande uppgifter har
inte hittats.

Alt det vid varje tempel skulle ha funnits
helgade lundar eller också ensamma stående
träd, i vilka offren upphängdes, menade även
Arv. August Afzelius i sitt verk Swenska
folkets Sago-häfder från 1844. Dessutom
omnämner Afzelius ytterligare en viktig de¬
talj: »Vid varje offerlund var ock en brunn
eller källa, där Valen eller offren tvåddes.»
Även Hyltén-Cavallius gav talrika exempel
på förekomsten av vatten i heliga lundar i sitt
verk Wärend och Wirdame från 1863 och
citerar också Linné, som 1741 hade berättat
om Lefva (Silvastad) källa på följande sätt:
»här förmentes att menniskoma sig fordom
tvättat, förrän de kommo till Odens tempel.»
Och än i våra dagar är ju själva seden av
dessa religiösa tvagningar levande - i en
något förändrad kristen form.

Dr P. Fjellstedt24 gav en helt avvikande
beskrivning av en helig lunds utseende:

Möte mellan hedendom
och kristen tro
Om mötet mellan hedendom och kristen tro
handlar följande citat ur A. A. Afzelius
Svenska folkets Sagohäfder från mitten av
1800-talet:

Valshult betyder offerskog och har troligen varit en
ort, dit hedningarna samlades till blotande åt
gudarna. Sådana ställen utvalde de första kristna
lärarna för att predika och omvända, och byggde
därstädes merendels bredvid offeraltaret en kristen
kyrka; ly en svensk man under den tiden missunnade
icke den andra all dyrka den Gud, honom behagade,
och kyrkan såväl som avgudaaltarct bredvid var¬
andra skyddades av lag och männens vishet. Det kan
väl hända, alt av denna omständighet munkarnas
förtrvtsamhet föranlett det gamla ordspråket: Där
Gud har sin kyrka, har Satan icke långt ifrån sitt
kapell.

Om sägnen är en roande berättelse eller något
folk trodde på, är svårt att avgöra - men i
vilket fall som helst är den ytterligare ett
exempel på hur folktro och kristen tro levde
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sida vid sida och försökte samsas rent fysiskt.
så gott som detta nu var möjligt.

Även de följande berättelserna belyser hur
kristna och ursprungligen hedniska föreställ¬
ningar flätades i varandra. Här hade folktron
tagit över och folkets fruktan gällde troll
istället för gudar. Utifrån Olof Christofferson
beskrev Nils Lovén, »Nicolovius» (1796-
1858) i boken Folklivet i Skytts härad i
Skåne28 en helig lund av hagtornar på Thoma
backe i Skytts härad i Skåne. Denna sägs till
för omkring 30 år sedan ha utgjorts av ett 20-
tal gamla hagtornar, av vilka den största lär
ha varit 7 meter hög och hade en stam-
omkrets av 1,50 in.

Folkel sade, att Frälsarens krona var gjord av hag¬
torn och att man därför varje skärtorsdag kunde höra
klagande ljud från backen.

Man trodde att på ättekullar placerade tornar
gjorde inneboende troll mindre farliga.

Där sådana träd växer på en kulle hade vanligtvis en
saga även vuxit fram och den yxan fick vara mycket
stålad, som skulle våga avkvista dessa träd. Mer¬
endels föll den person, som fört den, i någon svår
sjukdom kort därefter.

Vid Hoby stod i hednatid tre heliga ekar,
under vilka Blekinges apostel Egino predi¬
kade för hedningarna. Ännu på 1850-talet
brukade allmogen i Blekinge under midsom¬
marnatten dansa emellan dessa ekar på den
så kallade Kalmarekullen. Av gåvorna som
folket förde med sig till Egino »med stor
tacksamhet, byggdes de första kyrkorna i
Blekinge.» Uppgiften som är frän 1860-talet
tycks tala om tidig kristen tid, och återigen
har kristna och hedniska föreställningar flä¬
tats i varandra.

genom speciella riter eller av speciella män¬
niskor finns påtalad av flera författare. R.
Dybeck omtalade i Runa 29, 1847 att det invid
Karaby i Skåne år 1680 funnits en hagtom-
buske, som var helig. Den hade länge fått stå
orörd eftersom ingen vågat hugga eller ta
något av busken. Författaren ger dock en helt
annan förklaring till detta, som återigen visar
att många föreställningar vävts in i varandra:

I Karaby lär det ännu tinnav ett par höga med hag¬
torn bevuxna kullar, i vilka en konung med sina
krigsmän skola ligga begravna. Man har nattetid
hört gny och vapenskrammel från dessa kullar.

Är därmed det hedniska ursprunget ganska
tunt eller saknas det rentav? Dybeck skild¬
rade även hur de individuella vårdträden eller
boträden intog samma plats och betydelse i
den enskilda gårdskulten som de heliga
lundarna intog i byalagens gemensamma
gudadyrkan.

Vårdträdet är icke endast en rest av någon helig
lund, det är direkt utrustat med övernaturlig kraft
och har i vårt land in i sena tider varit föremål för
dyrkan.

Det är intressant att notera hur kulten tycks
ha flyttats från den gemensamma lunden till
det enskilda och gårdsegna vårdträdet - att
kulten gick från gemenskap till enskildhet.

För 250 år sedan företog Carl Linnæus30
en resa till Skåne och antecknade i sin
Skånska Resa År 1749:

Majus 13:
Kajclund låg söder om Vircstads kyrka och var be¬
hagelig av sina täcka ekar. Pä dennes östra sida var
ett fyrkantigt stenrör med konst hoplagt, under vilket
folkets sägen var, att en kvinna, Kaja benämnd,
skolat satts kvick i jorden med sitt idisslande bam, åt
vilket en tjur skolat varit fader; si credere fas est. Om
denna Kaja pratades åtskilligt. Huru fordna pastoren
herr Nils kunde henne, när han behagade, framkalla,
liksom spåkvinnan Samuel.

Del är fascinerande hur sägnen berättar att just
den kristne prästen skulle ha varit personen att
kommunicera med ett hedendomsrudiment -
men å andra sidan ligger det nära till hands
eftersom prästerna jämfört med övriga männi-

Den hedniska offerlunden lever
kvar i folktron
Lunden som en speciell plats för oförklarliga
händelser och märkliga riter och som hem¬
vist för onaturliga väsen, döda eller levande,
gångna för alltid eller framkallningsbara
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Arnold Böcklin (1827-1901). Heiliger Hain. 1886.

skor på landsbygden var oerhört bildade och
åtnjöt ett högt anseende bland folket.

Ett annat exempel, denna gång ur Histo-
riskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver
Sverige från 185831, visar hur hedniska före¬
ställningar om andar eller gudaväsen som
hade sina boningar i vissa lundar eller träd
fortlevde långt fram i kristen tid. Exemplet
kan härledas till prästgårdens ägor i Sko
socken, Uppland. Där sades fordom ha fun¬
nits en lund.

Då man beslutat att svedja den, tyckte en liten flicka
illa vara att de vackra träden förbrändes, varför hon,
innan tändningen skedde, satte sig i en liten rönn,
den hon höll mycket av, troende sig kunna frälsa
den. Lunden antändes, och när den var nedbrunnen,
fanns flickan oskadad i sin rönn.

ställets helighet, har ända till i sednare tider varit an-
sedt för olofligt. ...
Man hade icke ens lof, eller måtte icke gå in i en
sådan gammal hednisk lund,

skrev han och bedyrade att
fridstöraren undgick icke sitt välförtjenta straff

varpå flera drastiska exempel anförs. Tanken
förs tillbaka till den tid då de fomgermanska
lagarna stadgade ohyggliga straff för den
som inte dyrkade träd och heliga lundar som
sig borde.

Diskussion
Lundens läge, fysionomi och
artsammansättning
Frågan jag inom ramen för denna artikel
haft ambitionen att svara på är: Hur såg en
helig lund ut? Är det möjligt att ur källorna
hämta fram detaljerad information om de

Hyltén-Cavallius berättar, att folket i vissa
delar av Småland ännu i början av 1800-talet
kände

en vidskeplig fruktan, och att skada träden i en sådan
helgelund, att der störa friden eller annorledes oskära
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heliga lundarnas utseende? Det har visat
sig att de tidiga uppgifterna är väldigt få.
Bristen på detaljer är ett uppenbart problem
men även en nyckel. Tyder det faktum att så
få uppgifter existerar på att utseendet inte
behövde beskrivas därför att det var en all¬
mänt vedertagen bild som gällde? Eller är
det i själva verket ett tecken på att utseendet
kanske spelade en underordnad roll efter¬
som det var kulthandlingen som stod i
centrum?

Begreppet lund framträder i citaten i kraft
av funktionen som en tillflyktsort för till¬
bedjan. Samma företeelse/fenomen kunde
dock få olika benämningar, som till exempel
då begreppet lund i bibelöversättningen från
1917 ersattes av »offerhöjd». Vad styrde
valet i sökandet efter en plats att tillägna
gudomlig dyrkan? Kanske var människans
längtan efter en speciell plats, en plats som
skilde sig markant från »vardagsmiljöerna»,
det avgörande.

Denna utgångspunkt erbjuder en rimlig
förklaring till varför offerlunden har sett
olika ut på olika platser och varför den stod i
kontrast till det omgivande landskapet. I ett
öppet slättbygdslandskap lockades folket till
trädrika platser som av olika anledningar
undgått uppodling. I en skogsbygd däremot
drogs människorna till platser som var mer
öppna än omgivningen. Så kunde en glänta i
skogen eller ett trädbestånd som till karaktä¬
ren avvek från omgivande trädbärande mark
få kultplatsstatus. Vilka andra karaktärsdrag
kan en helig plats ha uppvisat?

Det som framgår av många i artikeln be¬
handlade källor är att en helig lund med
väldigt få undantag omfattade ett flertal äldre
träd med så pass grova grenar att de kunde
tåla vikten av offrade djur- och människo¬
kroppar32. Offerupphängningen för även
tanken till träd med relativt lågt ansatt krona.
För att träd ska utveckla och bibehålla en
sådan kron- och grenform måste de stå rela¬

tivt glest. En exaktare beskrivning av kron-
omfång hos enskilda träd och krontäcknings-
ytan i en hel lund är dock inte meningsfull,
eftersom både kronomfång, grendiameter
och stamtäthet påverkas av vilken trädart och
vilka ståndortsförhållanden som funnits på
platsen. Detta är information som oftast sak¬
nas i beskrivningarna av de heliga lundarna.
Bilden av en helig lund förblir således ofar-
dig - dess utsträckning kunde omfatta ett
fåtal träd33 men även en större grupp34 eller
till och med ha storleken av en mindre
skog33.

Från inhägnad trädgård till paradis
Ett karaktärsdrag som återkommande nämns
i de inom denna artikel berörda källorna
är inhägnaden och den heliga platsens tyd¬
liga avskiljning från omgivningen. Så kan
exempelvis en grupp träd vara antingen
spontant uppvuxen (självsådd) eller en
planterad dunge. Ett namngivet exempel på
en planterad lund är Daphnes lund, som be¬
stod av alléer av lagerträd och cypresser3ÿ.
Detta innebar en tydlig avgränsning, åstad¬
kommen bland annat genom alléernas bör¬
jan och slut. Exempel som konkret nämner
inhägnader är beskrivningarna av guden
Proves lund, som var omgiven av ett trästa¬
ket37, samt skildringen av finsk-ugriska
stammars heliga lundar som sägs ha varit
omgivna av stängsel38. Detta karaktärsdrag
av avgränsning och inhägnad är även ett
typiskt kännetecken för begreppen trädgård
och paradis.

Enligt flera författare bär trädgården som
företeelse hägnaden och avgränsningen mot
omvärlden som en av sina starkaste förutsätt¬
ningar och kännetecken i sin historiska kon¬
text och tradition 39 »From an etymologi¬
cal point of view the garden defines itself by
its fence», skriver till exempel Anne van Erp-
Houtepen i sin trädgårdshistoriska artikel41.
Denna ursprungliga bild av den inhägnade/
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ingärdade trädgården spelade en viktig roll i
den judisk-kristna traditionen - både för att
abstrakt i bilder och metaforer uttrycka rela¬
tionen mellan Gud och människa och för att
konkret praktisera denna relation42. Ytterli¬
gare ett gemensamt drag för begreppen träd¬
gård och lund är den vedertagna associatio¬
nen till förekomsten av träd. Den vidare
kopplingen mellan dessa begrepp och be¬
greppet paradis har också varit föremål för
ingående studier«. Det grekiska låneordet
härstammar från gammalpersiska pari-daéza,
vilket från början betecknade en inhägnad
och sedan en muromgiven park. Även bety¬
delsen som jaktpark omtalas44. Edens lust¬
gård som Bibelns bild för paradiset är en frid¬
lyst plats, ett avgränsat område, ett område
som med sin prunkande grönska skiljer sig
starkt ifrån den karga omgivningen. Just kon¬
trasten är kanske det mest framträdande ge¬
mensamma karaktärsdraget mellan de tre
begreppen.

Men medan lunden som helig och som
offerlund enligt beskrivningarna framkallade
mest respekt, vördnad eller till och med fruk¬
tan, används begreppet numera som en meta¬
for för en plats människan längtar till efter¬
som den dröms ha de egenskaper hon saknar
mest och efterlängtar starkast45: stillhet och
ro i ett larmande liv, skugga, dämpat ljus och
vila i en uppslitande tillvaro; fågelsång, dof¬
ten av blommor och varm jord, ljudet av
vinden i de grönskande träden. Det är dessa
och liknande associationer som begreppet
lund framkallar och det är i dessa ordalag
som den omskrivs och fortlever inom poe¬
sin4«.

dåtidens sätt att bevara värdefulla naturresur¬
ser.

Författaren Torgny Segerstedt till exempel
skildrar dyrkan av eken och eklundar i upp¬
satsen Den heliga eken i YmerA1 från 190648.
Han menar att grunden till denna ekkult
skulle ha vuxit fram ur människomas lev¬
nadsförhållanden: »man kan tryggt utgå
ifrån, att äfven religionen stått i nära sam¬
band med det konkreta lifvets realitet.» För¬
fattaren omnämner Edvard Hammarstedt
som framhållit att eken intog en hedersplats
bland alla träd som människan kunde skörda
frukter ifrån49. Att detta varit avgörande för
ekens dyrkan bekräftas enligt Segerstedt hos
åtskilliga grekiska och romerska författare
som beskriver tillredningen av ollonrätter
och liknande. Segerstedt menade att ekollon
vid tiden för uppkomsten av ekdyrkan i
mycket stor utsträckning ingick i människans
näring. Med dagens kunskap om ekollonens
giftighet kan detta te sig märkligt, men enligt
Segerstedt var ekkulten vida utbredd och
ekens frukter hade stor betydelse som nä¬
ringskälla. En annan förespråkare för detta
perspektiv där fruktbarheten står i centrum,
representerad av de fruktbärande träden, är
författaren Hyltén-Cavallius. Hans detalje¬
rade beskrivning från slutet av 1600-talet av
en »helgelund» på Helgö, av folket kallad
»Helige lund», lyder:

Den är den härligaste i hela Svea och Göta rite,
innehållande mera än 1 1h_ mils vidd i sin circumfe¬
rence, bestående av idel fruktbara träd, såsom sköna
eke- och bokskogar samt apel, rönn och hägg.

Även Linné50 och prästen och kulturhistori¬
kern Nils Lovén51 fokuserar på blommande
och fruktbärande träd. Med detta fruktbar-
hetsperspektiv framträder även en fylligare
bild av lunden. Arter nämns vid namn och
träden beskrivs som täcka52 och vackra53.

Exempel på ett förmodligen av religiösa
skäl skyddat område som därigenom bevara¬
des och kunde utnyttjas för andra ändamål är

Heliga naturresurser
Mycket talar för att anledningen till att lun¬
den som skogstyp blev skyddad inte enbart
behövde bero på det vi idag skulle benämna
religiösa skäl. Att heligförklara en plats-och
därigenom skydda den - kunde också vara
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hästhagevallen i Dalby Söderskog. Denna
sannolikt förkristna kultplats valdes enligt
folklig tradition av de första kristna som
gudstjänstplats (Lindquist, 1938). Enligt
Andrén (1999) finns det mycket som talar för
att platsen under en tid därefter har fungerat
som jaktpark. Idag ingår hästhagevallen i
Dalby Söderskog Nationalpark. Och ur da¬
gens perspektiv är det kanske vår tids avsätt¬
ning av värdefull natur till nationalparker
som närmast erinrar om de lundar som då
»heligförklarades» på grund av att man ville
säkra värdefulla naturresurser.

Dagens lundmiljö har kanske sitt ursprung
i en förkristen kultplats, en helig lund, för att
efter sin funktion som »utomhuskyrka» och
jaktpark ha fått fortsatt skydd genom kyrkans
och kronans dispositionsrätt. Om denna eller
motsvarande historiska utveckling skulle gå
att belägga för Dalby Söderskog och andra
lundmiljöer, kan vara intressant att under¬
söka närmare, framförallt med tanke på de
viktiga följder det skulle kunna ha för den
biologiska kontinuiteten som är viktig för
den biologiska mångfalden.

syften och med en biologisk eller ekologisk
defininition. Därvid synes vikten av objek¬
tets allmängiltiga definition och dess kopp¬
ling till specifik fysisk miljö som mer bety¬
delsefull än då den mänskliga upplevelsen
står i fokus. En »speciell och mot omgiv¬
ningen avvikande plats» låter sig inte defini¬
eras efter ingående arter. Samtidigt som den
moderna vetenskapen har kommit att ta allt
mer plats, lever ändå en del av den tidigare
betydelsen kvar i sånger, dikter och konst.
Detta gör begreppet lund innebördsmässigt
rikt, mytiskt och undflyende, men även svår-
definierat. Därför blir begreppet lund svåran-
vänt i många vetenskapliga sammanhang. Då
kan det vara bättre att ta till uttryck som
exempelvis »frodigt ädellövskogsbestånd,
rikt på träd- och buskarter samt på kraftig¬
växande eller bredbladiga kärlväxter».

Uppenbarligen är det mycket som har hänt
med innebörden av begreppet lund sedan
dess »heliga dagar», vilket väcker många
obesvarade frågor. Linné och hans lärjungar
har haft en obestridlig betydelse, och man
kan även ana influenserna från en nyare
vetenskapssyn och skönlitteratur. Men detta
är en annan historia som jag vill återkomma
till i en uppföljande artikel.Konklusion

Jag anser att det främst är lundbegreppets
förflutna i förkristen religion och den fort¬
satta användningen av begreppet i kristna
texter som är anledningen till att lunden som
begrepp har fått sin mycket utbredda roll i det
svenska språket, som metafor inom poesin
och som företeelse i vår tankevärld. Begrep¬
pet används idag i mer konkret bemärkelse
för att beteckna en speciell typ av skogsmiljö
och tillämpas samtidigt som en abstrakt sam¬
manfattning på en trädbärande plats som vi
har positiva och/eller romantiska associatio¬
ner till.

Idag används lundbegreppet även i veten¬
skapliga och/eller tekniska sammanhang i
skogsproduktions- eller skogsprotektions-

Noter
1 Här åsyftas de medeltida svenska landskapslagarna
s&som Västgötalagen, Upplandslagen (stadsfast 1296 av
Birger Magnusson) och Södermannalagcn (stadsfast
1327 av Magnus Erikssons förmyndarstyrelse) redige¬
rade omkring 1300, liksom Magnus Erikssons landslag,
den svenska rikslagstiftningen från mitten av 1300-talet.
2 Se ovan.
J Kelvin Ekeland, Ingen skall tro pä lund!, artikel i kul-
turtidningen Ixnnmen, Nordiska förbundet för kultur¬
landskap. maj 1998.- Kyrkobalk, den avdelning av de gamla landskaps¬
lagarna. som avhandlade kyrkorättsliga ämnen.
5 SAOBArkiv, från Olavus Petris krönika från 1530-
talet. (Olavus Petri krönika skrevs i slutet av 1530-talet.
45 CC i 54 OL)
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nedåt visa oss tillräckligt rnånga och vida skönare ci¬
tronlundar.» P. 15, A. Atterbom, Minnen från Tyskland
och Italien. 1-2. 11:345 (1818). (I Sverige skriven i
obunden stil. 1. Örebro 1859).

»Den ... lediga ... fågeln . .. sträcker ... sin flykt till
de himmelska lunder.» J. O. Wallin 2, Predikningar
1: 85 (1820) 1850. Nyårgång 1-3. Stockholm 1850-52.

»Snart mottar de späda (flyttfåglar) en skönare verld,
Der rankoma skälfva I almames topp, Der häckarnc
hvälfva Bland myrten sitt lopp, och lundame klinga af
njutning och hopp.» E. J. Stagnelius, Samlade skrifter.
1-2. 1:183 (e.1820) Stockholm 1868.
22 Olaus Magnus (1490-1557), kyrkomän, kulturhisto¬
riker. Domprost i Strängnäs 1522 och 1544 av påven ut¬
nämnd till ärkebiskop av Sverige. Sändes på Gustav
Vasas uppdrag till Rom 1523. På grund av reformatio¬
nen förblev han sedan utomlands resten av sitt liv. Utgav
Historia de gentibus septentrionalibus (1555. sv Histo¬
ria om de nordiska folken 1-5, 1909-1951).
« Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (1818-1889), folk-
livsforskare, biblioteksman. diplomat. Banbrytare inom
svensk folklivsforskning, främst genom verket Wärend
och wirdame 1-2 (1863-1868, ny upplaga 1922).
24 Peter Fjellstedt (1802-1881), missionär. Från 1843
verksam i hemlandet. Ledde en missionsskola i Lund
1846-1856, som 1862 flyttades till Uppsala och om-
bildades till Fjellstedtska skolan. Utgav en myckel
spridd edition av Bibeln med förklaringar, Fjellsledts
bibel O bd, 1849-1855).
25 Peter Fjellstedt, Fjellsledts bibel, 1849-1855.
26 Johan Hadorph (1630-1693), fomforskare, riksan¬
tikvarie 1679. Historisk-topografisk samlare och beskri-
vare samt utgivare av svenska lagar och rimkrönikor.
Brevet innehåller beskrivningen av resan till »Waltuna
häradt» år 1684.
27 Magnus Gabriel De la Gardie (1622-1686), greve till
Läckö och Ahrensburg, hovman, mecenat. De la Gardie
var som rikskansler medlem av Karl XI:s förmyndar¬
regering.
2» Lund 1847.
29 SAOBArkiv, Stockholm 1842-1865.
30 Carl von Linné (urspr. Linnaeus, adlad 1757) ( J 707—
1778). Naturforskare, läkare, zoolog och botanist.
Företog naturhistoriska forskningsresor i Sverige till
Lappland 1732, Dalarna 1734, Öland o. Gotland 1741,
Västergötland 1746 sams Skåne 1749, om vilka han
utgav betydelsefulla reseskildringar.
31 SAOBArkiv, Historiskt-geografiskt och statistiskt
lexikon öfver Sverige. 1-7. SuppS. Stockholm 1858-
1870.
32 Tbede Palm. Uppsalalunden och Uppsalalemplet.
Vetenskapssocieteten i Lund Årsbok 1941. Lund, sär¬
tryck från 1942.

6 Hans Olof Hildebrand (1842-1913), arkeolog och
kulturhistoriker, riksantikvarie 1879-1907. Ägnade ett
betydande arbete åt fomminnesvården. Bland hans arbe¬
ten märks Svenska folket under hednatiden (1866) samt
särskilt det ofullbordade Sveriges Medeltid (3 bd, 1879-
1903).
7 Hans Olof Hildebrand, Sveriges Medeltid, (1899)
1879-1903, bd 1-3, 3:7.

Mina uppgifter från verket är tagna ur den svenska
översättningen av Simon Schamas Landscape & Me¬
mory, Skog Landskap och minne från 1995. Beteck¬
ningen för en helig lund i Schamas originaltext är »sac¬
red grove».
9 Sir James G. Frazer, ( The Golden Bough, 1890) Den
gyllene grenen, (1925) 1987.
id »Då såg vi bland mycket gamla träd heliga ekar, som
var vigda åt Prove, detta lands gud. Dessa (ekarna) om¬
gavs av ett fritt utrymme och ett mycket omsorgsfullt
byggt trästaket, i vilket fanns två portar.»
11 Carl Grimberg (1875-1941), historiker och förlags-
man som genom sina stora arbeten i Svenska folkets
underbara öden (9 bd, 1913-1924, omarb. o. nyutg. från
1959) samt Världshistoria (10 bd, 1926-1941: fortsatt
av Ragnar Svanström, bd 11-14, 1946-1958) gjorde en
stor insats för den historiska bildningens höjande.
12 Carl Grimberg, Världshistoria, I ff„1926 ff. Stock¬
holm, 4: 280.
13 Dödande pilar = solstrålarna.
14 »Hain (a/.ooCJ ålsos, lal, lucus). In Griechenland und
Italien ein sakraler Bezirk, der durch seinen Baum¬
bestand gekennzeichnet war, auch wenn lucus urspr.
'Lichtung' meinte. Sakralisiert war der Hain, weil er als
Aufenthaltsort einer Gottheit galt.»
15 John Stewart Collis, Traden och människorna, 1956,
Stockholm,
16 Illustrerat Bibel-lexikon. Red.: Hugo Odeberg och
Thoralf Gilbrant, Stockholm 1974.
17 Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament.
Utg.: G. Johannes Botterweck och Helmer Ringgren,
Stuttgart 1970, bd 1.
19 Gads Danske Bibel Leksikon, 1982. Red.: Eduard
Nielsen och Bent Noack.
19 En av våra tre »kyrkobiblar», Gustav Vasas bibel
»Biblia på Swensko».
20 SAOBArkiv, Kyrko-ordningar och förslag dertill
fore 1686 1-3. Stockholm 1872-1920. Kapitlet »Om
Biskopars embete» 2: 237 (e.1655).
21 »Vesuvius. En Pyramid af elyseiska lundar O pil¬
grim! vill från jordens qvaln dig bjuda; Der drufvor
läska, näktergalar ljuda...» ur P. D. A. Atterbom, Lyriska
dikter. 3:64 (1813). I Samlade dikter 4-6. Örebro 1863.

»Vi vände dem (citronträdgårdama) ståndaktigt ryg¬
gen, i förhoppning att Europas lustgård skulle längre
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” Collis 1956.
14 Nils Lovén, Folklivet i Skytts härad i Skåne. Lund
1847.
35 Collis 1956.
36 Collis 1956.
37 Helmold, Cronica Slauorum, 1200-talet.
18 Sir James ü. Frazer, The Golden Bough, 1890.
3*3 Theodor Klauser (utg.). Reallexikon für Antike und
Christentum. Stuttgart 1972. txl VIII.
40 Allan Gunnarsson, Frukträden och paradiset,
Stad&Land 1992, Nr 105, Doktorsavhandling,
Kjell Lundquist, Något om begreppet trädgård och
dess förändrade innebörd, Nordisk arkitekturforskning,
1997:4.
11 Anne van Erp-Houtepen, The etymological origin of
the garden, Journal of Garden History, vol, 6, No. 3.
« Jes.:.29, Jes. 66:17.
43 Allan Gunnarsson, Frukträden och paradiset, Siad&
Land 1992, Nr 105, Doktorsavhandling.
44 Anders Andrén, Det förlorade paradiset - att söka
efter jaktparker i del medeltida Danmark och Sverige.
ALL 2/ 1999.
45 »En löfsal ville jag oss bygga/ på näset vid en mörk¬
blå bugt./ Der låge vi i skuggan trygga/ af lunden med
den gyllne frukt». E. Tegnér. Samlade skrifter 1-10,
1824. 5:44. Utg. af Ewert Wrangel och Fredrik Böök,
Stockholm 1918-1925.
46 »Kom, yngling, om du vill som jag, Kom låt oss
andas några drag af sommarluft i lunden» A.V. Rydberg,
V: 56 1860.

»lunden han sjöng med sin ljufvaste röst». C.H.
Sätherberg Blomster-konungen 1. Stockholm 1879.

»Vak upp, om du sofver, tag sko på fot/ och fly med
mig/ på fager grön stig./där den skymmande lund/ tar oss
vänligt emot/- om sommaren». K. A. Melin, Dikter 1-2.
Stockholm 1888-1904, 2:80

»När ljum blir luften och sommar stundar. /Mig griper
längtan till gröna lundar/ Och landtlig stillhet och frid
och ro.» Sigrid Nordlund f. Gyllander, Bitar. Stockholm
1894. 2:a uppl., s. 105.
47 SAOBArkiv, Tidskrift utg. af Svenska Sällskapet
for antropologi och geografi. Iff. Stockholm 1881 ff.
S. 341.
M Denna uppsats utgör ett sammandrag av en i Lunds
universitets årsskrift N.F., Avd. I, bd I publicerad av¬
handling, F.kguden i Dodona.
44 Fågeln med segerstenen, sprängörten och lifsämnel.-
Meddelanden från Nordiska museet 1901, s.106. Hän¬
visning s. 343 Ymer 1906.
511 von Linné, Skånska Resa År 1749.
5i Nils Loven, 1847.
57 von Linné, 1749.
53 Historiskl-geografiskt och statistiskt lexikon öfver
Sverige, 1858.
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Den tapre skomager og andre skånske
soldater i Danmark i 1662
Af Bjørn Westerbeek Dahl
Willemoesgade 61. 4.th„2100 København 0

Det er almindeligt kendt, at 1600-tallets hvervede hære var bredt sammensat af soldater med vidt
forskellig nationalitet og baggrund. Det er imidlertid sjældent at komme så tæt på den enkelte sol¬
dat som det er tilfældet med rullerne over tre danske regimenter, der blev mønstret i foråret 1662
i henholdsvis Helsingør og København. Ikke mindst soldaterne med fødested i de gamle danske
provinser øst for Øresund udgør - her to år efter freden i 1660 - en særlig bemærkelsesværdig
gruppe.

Geografisk spredning
I foråret 1662 var der generalmønstring i de
to danske grænsebyer ved Øresund: Den 12.
april samledes de 1.522 soldater i Hendrick
Ruses infanteriregiment sammen med de tre
hvervede rytterkompagnier på i alt 369 mand
i København for at blive skrevet i mandtal,
og 14 dage senere samledes så Eiler Hoicks
dragoner i Helsingør, der talte i alt 833 mand.

Mønstringen blev foretaget med aller¬
største omhu-og i en detaljeringsgrad, der er
sjælden for 1600-tallet, hvor ruller normalt
blot består af lister med navne og charge, der
i bedste fald kan være suppleret af en angi¬
velse af fødested1. Rullerne fra april 1662 er
derimod udformet som et detaljeret skema,
hvor man foruden disse sædvanlige oplys¬
ninger også får angivet soldatens anciennitet
i kompagniet, hans tidligere militære tje¬
neste, hans håndværksmæssige baggrund,
hans alder, statur, hårlød og bevæbning. Blot
er skemaet for de tre rytterkompagnier
mindre fyldigt, idet det mangler oplysninger
om håndværk, alder, statur og hårlød2.

De tre regimenter omfattede i alt 2.724
mand og er med deres detaljerede oplys¬
ninger af stor demografisk værdi - ikke
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Hvilende soldat. Tegning fra J. Ph. Lemkes skitsebog.
Foto Nationalmuseum Stockholm.
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mindst fordi soldaterne kom fra snart sagt
alle europæiske nationer. Der var dog flest
fra den danske konges riger og lande (inklu¬
siv Slesvig-Holsten og Norge), og desuden
udgjorde tyskere et så stort antal, at de i visse
kompagnier var i overtal. Hertil kom et stort
antal soldater fra Polen -og ikke mindst sol¬
dater med fødested i Sverige.

Der var i alt 194 soldater med angivet
hjemsted i de daværende svenske område
(inkl. nogle ganske få soldater fra Finland og
Livland). Størsteparten af »svenskerne«, i alt
131, var imidlertid soldater, der var født i
Skåne, Blekinge og Halland. De fordeler sig
med 73 fra Skåne og 51 fra Halland-fra det
folkefattige og fjerne Blekinge kom blotV.

De 73 skåninge kom fra vidt forskellige
dele af landskabet, selvom det for 27 blot
nævnes, at de var født i Skåne. Men for 31
angives det, at de kom fra skånske land¬
distrikter, særligt fra Gønge Herred, hvorfra
der kom hele 9 mand. Et stort antal kom fra
købstæderne, hvor der taltes 5 fra Lund, 4 fra
Malmö, 3 fra Helsingborg, 2 fra hver af
byerne Landskrona og Ystad.

Fra Halland var der en endnu tydeligere
repræsentation fra købstæderne. Af de 51
mand betegnes 18 blot ved deres landsdel,
mens 23 af resten kom fra byerne med 10 fra
Halmstad, 8 fra Varberg, 2 fra Laholm, 2 fra
Kungsbacka og 1 fra Falkenberg. Således
kom blot 10 med sikkerhed fra landdistrik¬
terne, men de fleste af de 18, der blot var fra
»Halland«, stammer givetvis fra landet.
Tallene fra Blekinge er meget små: Af de 7
mand herfra betegnes 2 blot med fødestedet
»Blekinge«. 1 kom fra landdistrikterne og 2
fra Kristianopel og 2 fra Ronneby. Også her
er købstæderne pænt repræsenteret.

Generelt må det altså siges, at hvis vi hol¬
der os til de angivne fødesteder, så er der en
overrepræsentation af soldater fra de skånske
købstæder i de danske regimenter, men da
der for hvert landskab jo er en temmelig stor

gruppe med uspecificerede fødesteder, som
kunne tænkes netop at være landdistrikterne
i større omfang end hvor oplysningerne er
fuldt oplyst, er det ikke muligt at komme med
en absolut konklusion på dette punkt4.

Alder
Rullernes oplysninger om aldersfordelingen
for soldaterne fra skånske landskaber viser
ikke overraskende, at de generelt set var unge
med en gennemsnitsalder på omtrent 30 lh
år. Tallene er næsten ens hvad enten man for¬
deler tallene på landskaber eller regimenter.
Alene gennemsnitsalderen på skåningene i
Hendrick Ruses Regiment var en anelse
lavere (det lå på 28 år 4 måneder). Det skyl¬
des sandsynligvis nye effektive hvervninger
for netop dette regiment.

Dermed var gennemsnitsalderen for solda¬
terne fra de skånske landskaber generelt set
to år højere end gennemsnittet for de 2.088
soldater i Hoicks og Ruses Regimenter, som
der findes aldersoplysninger om. Det lå på
blot 28 år 3 >/2 måneder.

Af de 131 soldater fra de østensundske
landskaber var der 20 uden oplyst alder. Nor¬
malt er officererne og artilleribetjentene ikke
blevet spurgt om deres alder, og man var
også afskåret fra at spørge de soldater, der
var udkommanderet eller fraværende ved
mønstringen, om hvor gamle de var. En
enkelt gefreiter (underkorporal) Anders Erik¬
sen fra Önnerup i Skåne vidste dog ikke, hvor
gammel han var. Han udgør en bemærkel¬
sesværdig undtagelse blandt de øvrige solda¬
ter, der ellers alle kunne opgive alder. Typisk
var det soldater, født i Polen, der svarede
»ved ikke« på dette spørgsmål.

Civil baggrund
På trods af soldatenes forholdsvis unge alder,
så havde de typisk et broget livsforløb bag
sig, da de tiltrådte deres aktuelle regimenter.
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Med det store kontingent soldater, der var
født i købstæderne kan man ikke undre sig
over, at der også var en del håndværkere re¬
præsenteret i regimenterne.

Skomagere og skræddere udgør de største
håndværksfag i regimenterne med henholds¬
vis 8 og 6 repræsentanter. Desuden var der 3
bryggere, 2 smedesvende og 2 kokke, samt 1
lygtemager, 1 væver, 1 kudsk og 1 remsni¬
der. I Eiler Hoicks Regiment kunne man
ovenkøbet glæde sig over at have en tidligere
taskenspiller (gøgler), Jens Poulsen Halm¬
stad, blandt mandskabet. I Ruses Regiment
var den ene af de to smede, Jens Juttersen fra
Varberg, nu blevet regimentsmed, og Peter
Byrgesen, der var født i Källstorp i Holm
Sogn i Halland og som tidligere havde ernæ¬
ret sig som brygger i København, fungerede
nu som vognkudsk for oberst Ruse.

Den tidligere portner ved Københavns
Vesterport, Bent Svendsen, der stammede fra
Halmstad, havde af årsager vi ikke kender
valgt en militær karriere frem for sit ansvars¬
fulde kommunale hverv.

I alt havde 33 af de 131 mand fra Skåne,
Halland og Blekinge en håndværksmæssig
baggrund. Det er et antal, der ganske nøje
svarer til gennemsnittet for de to regimenter.
Resten har for en stor del givetvis været bøn¬
der eller bondekarle. Det oplyses om den 60-
årige Peder Madsen, der var født i »Skåne«,
at han tidligere havde været bonde i Ble¬
kinge. Det antyder en vis geografisk mobili¬
tet blandt de ellers så fastgroede bønder.

danske regimenter, 18 svenske regimenter,
2 hollandske og 1 kejserlige.

Den 24-årige Mogens Jepsen fra Gønge
Herred havde angiveligt deltaget i snapha-
neri, men det angives ikke hvor. Men mon
ikke han har deltaget i modstanden mod
svenskerne enten i sin fødeegn eller i Nord¬
sjælland, hvor der også var en vis guerilla¬
krig under besættelsen 1658-1660?

To navne skiller sig ud fra de øvrige. Det
er konduktørerne Verner Lund, født i Lund,
og Henrik Hutmacher, der var født i Kristia-
nopel. De havde begge i en del år fungeret
som konduktører ved de skånske fæstninger.
Verner Lund synes at være blevet ansat ved
Landskronas befæstning i 1647, og her fun¬
gerede han til byens overdragelse til Sverige
i senvinteren 1658, kun afbrudt af et par års
udstationering hos Ove Gedde i Helsingborg
i 1652-1653. I 1654 fik han bestalling som
ingeniør i Skåne, men synes alligevel kun at
have fungeret og fået løn som konduktør.
Han var i København under belejringen
1658-1660 og ansøgte i midten af juli 1662
om lønforhøjelse. Han var da endnu i Hoicks
Regiment. Henrik Hutmacher nævnes som
konduktør i Malmø fra 1655 til 1657, men
blev den 1. januar 1657 udnævnt til konduk¬
tør i Kristianstad. Han stod endnu i 1669 i
Hoicks Regiment3.

Anciennitet
Ancienniteten var naturligvis meget for¬
skellig fra soldat til soldat. Blandt soldaterne
fra de gamle danske provinser havde Jens
Jensen fra »Skåne« tjent den danske hær
længst, i hele 20 år. Gøgleren Jens Poulsen
fra Halmstad havde været i svensk tjeneste i
12 år, så han har givetvis gjort alle Karl Gus-
tav-Krigene med, men vi ved uheldigvis ikke
hvor. Hans modsætning var den 24-årige
Morten Nielsen fra Vram, der havde været
udskrevet til svensk tjeneste i kun 10 uger,

Militær baggrund
Soldaternes baggrund var således meget
forskellig, men for næsten alle gælder det, at
de tidligere havde været i krigstjeneste. I alt
50 havde tidligere været indrulleret i andre
regimenter, d. v. s. deltaget i dansk, svensk
eller anden krigstjeneste. 29 havde tjent
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Dette kunne tyde på, at unge mænd i den
soldatermodne alder har valgt at tage direkte
til Danmark for at lade sig hverve til dansk
krigstjeneste frem for at tage svensk tjeneste.
Men det er imidlertid en sandhed med modi¬
fikationer, idet 31 af de 65 soldater, hvis tid¬
ligere tjensteforhold vi kender, vitterligt også
havde tjent i den svenske hær. Til sammen¬
ligning havde 26 været i dansk krigstjeneste
eller tidligere opholdt sig i Danmark. At
disse65 soldater her i 1662optræder i danske
regimenter viser dog, at samtlige valgte at gå
i dansk tjeneste fremfor at tage svensk tje¬
neste eller fortsætte tidligere svensk tjeneste.
Den svenske erobring af Skåne, Halland og
Blekinge havde sine menneskelige kompli¬
kationer, og en del yngre mænd fra landsde¬
lene valgte tilsyneladende at skabe sig en
tilværelse i Danmark frem for i Skåne-
landene. Med det forbehold, at vi ikke kender
alle soldaternes fødested præcist, synes køb-
stadsborgeme at være mest mobile i denne
henseende.

før han søgte dansk tjeneste. Man kan des¬
værre kun gætte på. om Morten Nielsen er
deserteret fra den svenske hær.

Rullerne oplyser normalt regimentschef i
det regiment, hvor den pågældende har gjort
tjeneste, hvis det er dansk. For ikke-danske
regimenter nævnes det uheldigvis ikke, hvem
de har gjort tjeneste hos. Havde det været til¬
fældet, havde man kunnet følge folk længere
tilbage. Oplysninger om Andreas Henriksens
1 */2 års tjeneste i de kejserlige tropper kan
derfor ikke afklare, om den 29-årige skåning
har været indrulleret i den kejserlige hjælpe¬
styrke i Jylland 1658-1660, kæmpet mod
tyrkerne på Balkan eller noget helt tredje.

At soldater fra Skåne og Blekinge, der var
op mod de 30 år gamle, havde været i dansk
krigstjeneste, kan ikke overraske, ej heller at
de - og det gælder da særligt soldater født i
Halland - havde været i svensk tjeneste.
Alligevel giver rullernes oplysninger om sol¬
daternes anciennitet nogle overraskende re¬
sultater: Af de 50 soldater fra Halland med
oplyst anciennitet, gælder det, at ingen havde
en anciennitet, der strakte sig så langt tilbage
som til den tid, da provinsen var dansk, d.v.s.
før Brømsebrofreden i 1645. Det kan med
soldaternes alder taget i betragtning ikke
undre. Derimod er det påfaldende, at de alle
var kommet til deres aktuelle regiment inden
for en periode af 5 år, og heraf var de 40 kom¬
met til inden for en periode af kun 2 år fra
1662 at regne, d.v.s. fra foråret 1660. Vel¬
sagtens er de fleste kommet efter fredsslut¬
ningen i maj samme år.

For skåningene er forholdet præcis det
samme. Ganske vist er der-af de 36 soldater
med oplyst anciennitet - 5 soldater med en
anciennitet, der strækker sig tilbage til før
Roskildefreden i 1658, heraf en enkelt med
en anciennitet på hele 20 år. Resten var sol¬
dater, der var kommet til i eller efter 1658.
Hele 26 af disse havde en anciennitet på 2 år
eller derunder.

Udseende
Det, der gør de fremdragne ruller så enestå¬
ende, er deres oplysninger om soldaternes
fysiske karakteristika. Bortset fra officererne
beskrives alle de tilstædeværende soldater
med oplysninger om »statur« og »hårlød«.
Oplysningerne er dog ikke særligt omfat¬
tende, og man har holdt sig til en kortfattet
beskrivelse af soldatens ydre: Om den 30-
årigeSvend Adelsen fra Lund nævnes det så¬
ledes, at han er »kort tyk« med »slet (d.v.s.
glat, ukrøllet) sort langt hår«. Den 60-årige
Peter Madsen var derimod »lang og mager«
og havde - alderen havde sat sine spor - et
»gråt stakket hår«.

Havde soldaterne særlige karakteristika,
noteres det også i forbifarten: Den 50-årige
tidligere saltpetersyder Oluf Voldemarsen
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fra Gønge herred var »domøjet«, og hvad der
end menes med det, så betegnede det en afvi¬
gelse, der var værd at notere sig. Gudmand
Eriksen betegnes som syg, men det var dog
ikke værre, end at han faktisk var mødt op til
mønstringen. Om den 38-årige Svend Sivert¬
sen fra »Skåne« nævnes det direkte, at han
var »udygtig«, d.v.s. ubrugelig i tjenesten.
Det kan synes lidt påfaldende, idet han havde
en anciennitet på 4 år, tilgengæld beskrives
den blot 38-årige »veteran« som lang og
tynd. Man aner et sygdomsforløb, mens
resten overlades til fantasien.

Disse to er de eneste af de 13 1 soldater fra
de tidligere danske landskaber, der beskrives
som syge eller uanvendelige. Heller ikke
mange af de øvrige soldater i regimenterne
led påfaldende af bemærkelsesværdige svag¬
heder, ligesom kun ganske få var angivet
som syge. Særligt i Hendrick Ruses Regi¬

ment var det nyttigt, idet regimentet præcist
den dag, mønstringen foregik, påbegyndte
den meget store udbygning af Kastellet i
København, som Ruse havde projekteret i
1661. Også i Helsingør skulle soldaterne
have været sat til vidtløftige fæstningsarbej¬
der, men her blev arbejdet tilsyneladende
ikke sat i gang.

Konklusion
De tre ruller giver indtryk af en bredt sam¬
mensat skare af soldater fra nær og fjern. For
de skånske landskabers vedkommende viser
det, hvorledes en del af dem, der ikke ville
acceptere svensk herrredømme i deres hjem¬
stavn, valgte at skabe sig en levevej i Dan¬
mark. Det var ikke blot den tidligere snap¬
hane Mogens Jepsen, der kunne have en
særdeles god grund til at søge til Danmark!

Soldater fra de Skånske landskaber i danske mønstringsruller fra 1662
BLEKINGE HALLAND
Uden nærmere stedsangivelse:

1. Jacob Lauridsen, udkommanderet fra Thomas
Meldrum.s Kompagni i Ruses Regiment

2. Mads Svendsen, skomager, 40 år, lang, lysebrunt
hår, 2 års tjeneste i Meldrums Kompagni i Ruses
Regiment, tidligere 6 år i dansk tjeneste, uden
degen

Kristianopel:
3. Henrik Hutmacher, staben i Hoicks Regiment,

konduktør
4. Oluf Madsen Mørkbolt, staben i Hoicks Regiment,

konstabel

Uden nærmere stedangivelse:
8. Anders Andersen, savskærer, 27 år, kort og un¬

dersætsig, gult glat hår, 1 V2 år i Livkompagniet af
Hoicks Regiment, tidligere 3 måneder i svensk tje¬
neste, velbevæbnet

9. Anders Bendsen, 26 år, kort undersætsig, gulrødt
hår, velbevæbnet, 1 års tjeneste i Johan Emst
Pcetz' Kompagni af Ruses Rcgimeni, tidligere 6 år
i svensk tjeneste

10. Anders Børgesen, 22 år, lang og smal, gult kruset
hår, 2 år i Johan Wilhelm Rohdes Kompagni af
Hoicks Regiment, har tidligere sejlel, uden degen

I L Bendt Jensen, 20 år, lille smal, sort glat hår, V2 års
tjeneste i Alexander Reinkinks Kompagni af
Ruses Regiment, uden degen

12. Bendt Torstensson, 27 år, lang tynd, bleggul! hår,
I års tjeneste i Peetz's Kompagni i Ruses Regi¬
ment, tidligere 6 år i svensk tjeneste, velbevæbnet

13. Borchart Petersen, 50 år, kort undersætsig, sort
kruset hår, 1 års tjeneste i Peetz' Kompagni af
Ruses Regiment, uden degen

14. Espen Jacobsen, 26 år, langlig, glal sort hår, uden
degen. 4 års tjeneste i Reinkinks Kompagni af
Ruses Regiment, tidligere hos de norske

Froarp:
5. Peder Svendsen, tømmermand, 30 år, lang smal,

brunt gult hår, 2 års tjeneste i Hoicks Livkom¬
pagni, velbevæbnet

Ronneby:
6. Anders Nielsen, 20 år, lang smal. gulbrunt hår,

6 måneders tjeneste i Sten Andersen Billes Kom¬
pagni, tidligere 1 år hos oberst Krag, uden degen

7. Poul Nielsen, 20 år, kort. glat blakket hår, 6 måne¬
der i tjeneste i Billes Kompagni, tidligere 1 V: år
hos oberst Krag, uden degen
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15. Jens Jensen Båstad, 50 år, lang og før, sortgråt hår,
2 år i Livkompagniet af Hoicks Regiment, tidli¬
gere 6 år i Københavns Tøjhus, ved artilleriet

16. Jens Jonsen, 18 år, kort, gult kruset hår, 1 V2 år i
Rohdes Kompagni af Hoicks Regiment, tidligere
1 år i svensk tjeneste, uden degen

17. Jens Poulsen, 18 år, kort og tynd, rødgult glat hår,
3 Ui år i Vollrad Stockmanns Kompagni af Hoicks
Regiment, tidligere 1 år hos kaptajn Henning
[?, ulæseligt navn], uden degen

18. Jens Poulsen Halmstad, taskenspiller, 28 år, kort
tynd, brunt kraset hår, 1 års tjeneste i Martin
Zitzows Kompagni af Ruses Regiment, tidligere
12 år i svensk tjeneste, velbevæbnet

19. Jens Svendsen, 24 år, lang og før, gult slet hår.
3 '/2 år i Stockmanns Kompagni af Hoicks Regi¬
ment, velbevæbnet

20. Jonas Andersen, 22 år, tynd og lang, blegt hår,
2 års tjeneste i Christian Kocks Kompagni af
Ruses Regiment, tidligere 4 år i svensk tjeneste,
uden degen

21. Laurids Jensen, konstabel, 30 år, lang stærk, langt
sort glat hår, 1 uges tjeneste i Billes Kompagni af
Ruses Regiment, tidligere kudsk i København,
velbevæbnet

22. Niels Nielsen, 18 år, lille tynd, kort gult hår. uden
degen, 1 '/2 års tjeneste i Livregimentet af Ruses
Regiment, tidligere tjent bønder, pikener

23. Oluf Jonsen, 45 år, lang og stærk, blakket glat hår,
4 år i Rohdes Kompagni af Hoicks Regiment, tid¬
ligere 5 år i dansk tjeneste i Varberg, gefreiter-
korporal

24. Svend Andersen, 25 år, kort tynd, brungult hår,
1 års tjeneste i Peetz’ Kompagni af Ruses Regi¬
ment, tidligere 6 år i svensk tjeneste, velbevæbnet

25. Svend Bendixen, skrædder, 26 år, lang og smal,
gult glat hår, 2 år i Livkompagniet af Hoicks Regi¬
ment, tidligere 2 år hos oberst Fuchs, velbevæbnet

Halmstad:
30. Bent Svendsen, 22 år, kort og undersætsig, gult

kruset hår, 2 år i Livkompagniet af Holcks Regi¬
ment, tidligere portner i Vesterport i København.
velbevæbnet

31. Claus Negelsen, skomager, 34 år, lang og tynd,
brunt glat hår, 2 år i Stockmanns Kompagni af
Holcks Regiment, tidligere 2 år hos oberst Schade,
sergent

32. Hans Jensen, 21 år, kort og tynd, gult glat hår,
k t/a år i Livkompagiet af Holcks Regiment, tidli¬
gere borger i Køge, velbevæbnet

33. Hågen Svendsen, 22 år, lang og [vel?]voksen,
blakket kruset hår, 1 */2 år i Rohdes Kompagni af
Holcks Regiment, tidligere 4 år i svensk tjeneste,
ved artilleriet

34. Jens Poulsen, 16 år, lille og tynd, gult glat hår, 1'h
års tjeneste i Zitzows Kompagni af Ruses Regi¬
ment, velbevæbnet

35. Johan Nielsen, remsnider, 19 år, kort og tynd, kort
blakket hår, 4 år i Rohdes Kompagni af Holcks
Regiment, tidligere 2 år i hollandsk tjeneste, uden
degen

36. Mikkel Werner, 22 år, kort, langt gult hår, 1 år i
Stockmanns Kompagni af Holcks Regiment, tid¬
ligere hos Ulfeldt, velbevæbnet, mønsterskriver

37. Niels Pedersen, 52 år. lang og smal, gulbrunt hår,
5 måneder i Rohdes Kompagni af Holcks Regi¬
ment, tidligere 1 år hos kaptajn Gedde

38. Nikolaj Verner, skomager, 21 år, lang og stærk,
blakket kruset hår, 3 måneder i Stockmanns Kom¬
pagni af Holcks Regiment, velbevæbnet

39. Verner Vemersen, Stockmanns Kompagni af
Holcks Regiment, udkommanderet

Kungsbacka:
40. Konrad Petersen, skrædder, 54 år, kort fed, glat

blakket hår, »kan ikke vel se«, 5 års tjeneste i Liv¬
kompagni af Ruses Regiment, tidligere 7 år i
svensk tjeneste, velbevæbnet, musketer, gefreiter

41. Torsten Troelsen, bryggersvend, 50 år, kort, lidt
brunt hår, V2 måned i Stockmanns Kompagni af
Holcks Regiment, tidligere 4 år brygger, uden
degen

Kållstorp, Holm Sogn:
42. Peter Børgcsen, 30 år, kort fed, brunt gult hår,

7 måneders tjeneste i Livkompagni af Ruses Regi¬
ment, tidligere brygger i København, bruges som
vognkudsk af Hendrick Ruse, musketer

Asmund:
26. Oluf Torstensen, 60 år, kort og tynd, gråt kruset

hår, V2 år i Rohdes Kompagni af Holcks Regi¬
ment, tidligere 6 år i Varberg, uden degen

Bromholt [Brombärhult, Ås Sogn?]:
27. Peder Hansen, 24 år. kort og tynd. brunt kruset hår,

2 år i Wilhelm Erhoms Kompagni af Holcks Regi¬
ment, velbevæbnet

Dagås Sogn:
28. Asmus Nielsen, 60 år, kort og undersætsig, brunt

slet hår. V2 år i Rohdes Kompagni af Holcks Regi¬
ment, tidligere 6 år i Varberg

Falkenberg:
29. Anders Winter, 40 år, lang stærk, brunt langt hår,

1 V2 års tjeneste i Billes Kompagni af Ruses Regi¬
ment, tidligere 5 år hos Knud Urne, velbevæbnet

Laholm:
43. Niels Eskildsen. Hans Nagels Kompagni af Ruses

Regiment, syg og ikke til stede
44. Svend Andersen. 25 år, kort tynd, brunt gult hår.

velbevæbnet. 1 års tjeneste i Peetz- Kompagni af
Ruses Regiment, tidligere 6 år i svensk tjeneste
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Kæmpende soldater med musketter og rylterpisloler. Fra J. Ph. Lemkes skitsebog. Foto Nationalmuseum Stockholm.

45. Søren Gundersen, 18 år, lang og smal, gult glat hår,
1 1/2 år i Livkompagniet af Hoicks Regiment, tid¬
ligere 1 l/a år i Helsingør, velbevæbnet

Mostrup, Geringe Sogn:
46, Bent Pedersen, 20 år, kort og smal, blakket glat

hår, 2 år i Stockmanns Kompagni af Hoicks Regi¬
ment, velbevæbnet

»Slemmsby i Halland«:
47. Svend Lauridsen, 20 år. lang og smal, brungult glat

hår, 3 l/2 år i Livkompagniet af Hoicks Regiment,
velbevæbnet

Vailby, Alvshogs Sogn:
50. Lorentz Boisen, 26 år, kort. sort glat hår, I Ui år

i Livkompagniet af Hoicks Regiment, velbe¬
væbnet

Varberg:
51. Bartel Pedersen, skomager, 32 år, kort undersæt¬

sig, brunt glat hår, 1 lh år i Erhorns Kompagni af
Hoicks Regiment, tidligere 6 år ved artilleriet, vel¬
bevæbnet. korporal

52. Jens Juttersen, smed, 30 år, kort stærk, blakket glat
hår, 2 måneder i Livkompagniet af Ruses Regi¬
ment, tidligere 14 år smedesvend, fungerer som
smed for Hendrick Ruse, velbevæbnet

53. Laurids Andersen, 23 år, lang smal. brunt glat hår,
3 1h år i Livkompagniet af Hoicks Regiment, vel¬
bevæbnet

54. Laurids Bømingsen. bryggersvend, 30 år, kort
undersætsig, sort kruset hår, 1 år i Erhorns Kom¬
pagni af Hoicks Regiment, tidligere konstabel,
uden degen

Toring:
48. Niels Lauridsen, 39 år, lang og smal, sort kruset

hår, 1 måned i Rohdes Kompagni af Hoicks Regi¬
ment, tidligere 1 år i Hørsholm, uden degen

Torsjö, Vessinge Sogn:
49. Niels Bendsen, 43 år, kort og undersætsig, blakket

brunt kruset hår, 2 måneder i Rohdes Kompagni af
Hoicks Regiment, tidligere arbejdskarl. uden degen

i
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55. Mads Hansen, 26 år. kort undersætsig, brunt glat
hår. 4 år i Rohdes Kompagni, gefreiter

56. Niels Ledertover, 24 år, lang, blakket glat hår. 1 V2
år i Rohdes Kompagni af Hoicks Regiment, tid¬
ligere 5 år i svensk tjeneste, uden degen

57. Peder Mortensen, skrædder, 46 år, lang smal, sort
kruset hår, 1 år i Stockmanns Kompagni af Hoicks
Regiment, tidligere 6 år hos Iver Krabbe, velhe-
væbnet

58. Sven Halm. 40 år. lang og krum, sort brunt hår,
2 måneder i Kocks Kompagni af Ruses Regiment.
tidligere rytter under Rantzou. uden degen

63. Claus Grubbe, 23 år, lang og smal, langt blakket
hår, 6år i Livkompagniet af Hoicks Regiment, vel-
bevæbnet, komet

64. Hacke Pedersen. 30 år, skævbenet, sort hår. 1 år i
Peetz' Kompagni af Ruses Regiment, tidligere
tjeneste hos Kejseren, uden degen

65. Holger Nikolaj, 3 '/2 måned i Matthias Didrik
Reckes Rytterkompagni, tidligere 3 V2 år i svensk
tjeneste, karabinpistol

66. Jacob Hansen, skomager, 20 år. lang og tynd. gult
glat hår, 4 år i Livkompagniet af Hoicks Regiment,
vel bevæbnet

67. Jens Henriksen, Hrhoms Kompagni af Hoicks
Regiment, udkommanderet

68. Jens Jensen, 40 år, stærk og lang, lysebrunt hår,
V2 år i Meldnims Kompagni at Ruses Regiment,
tidligere 20 år i dansk tjeneste, uden degen

69. Jens Nielsen, 16 år, lille, lyndi blakket hår, '/2 år i
Zitzows Kompagni af Ruses Regiment, tidligere
2 t/2 år i svensk tjeneste, velbevæbnet

70, Knud Nielsen, 24 år, kort, lysebrunt hår. 1 år 2 må¬
neder i Meldrums Kompagni af Ruses Regiment,
tidligere 2 år hos oberst Pogwisch, uden degen

71. Laurids Jensen Gpnge. skrædder, 20 år gammel,
lang og smal. glat brum hår, 6 år i Zitzows Kom¬
pagni af Ruses Regiment, uden degen

72. Lorens Thomsen. Peetz' Kompagni af Ruses Regi¬
ment

SKÅNE
Uden nærmere stedangivelse:
59. Andreas Henriksen, 29 år, lang og stærk, langt sort

hår, 1 år 1 Billes Kompagni af Ruses Regiment, tid¬
ligere 1 1/2 års tjeneste hos Kejseren, mønsterskri-V
ver

60. Bendt Andersen, Reinkinks Kompagni af Ruses
Regiment

61. Bendt Andersen, 52 år, skrædder, lang, brunt blak¬
ket hår. 28 år i Stockmanns Kompagni af Hoicks
Regiment, velbevæbnet, gefreiterkorporal

62, Christen Pedersen Gønge, 15 år, lille og tynd. gul¬
brunt hår, 2 år i Zitzows Kompagni af Ruses Regi¬
ment, uden degen
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89. Hans Petersen, 21 år, temmelig stor, sort hår,
1 '/r år i Meldrums Kompagni af Ruses Regiment,
tidligere 5 år i svensk tjeneste, tambur

90. Mogens Jepsen, 24 år, lang og smal, gult kruset
hår, '/2 år i Livkompagniet af Hoicks Regiment,
tidligere drevet snaphaneri, uden degen

91. Mogens Pedersen, 24 år, lang og stærk, brunt gull
kruset hår, 1 1/2 år i Livkompagniet af Hoicks
Regiment, tidligere I 1/2 år i svensk tjeneste, vel-
bevæbnet, gefreiter

92. Mogens Thullesen [?, læsning vanskelig], hjul¬
mager, staben i Hoicks Regiment, artilleribetjent

93. Oluf Voldemarsen, saltpetersyder, 50 år, kort og
før, brunt glat hår, betegnes som »Domøjet«,
1 ]h år i Rohdes Kompagni af Hoicks Regiment,
tidligere 1 V2 år i svensk tjeneste, uden degen

94. Svend Nielsen Gønge, savskærer, 50 år, kort, sort
blakket hår, »syg«, 2 år i Livkompagniet af Hoicks
Regiment

95. Svend Svendsen. 24 år, lang og tynd, blakket glat
hår, 3 år i Livkompagniet af Hoicks Regiment, tid¬
ligere 1 år i Norge, velbevæbnet, piber

Helsingborg:
96. Hans Ingvarsen, 27 år, kori og tynd, gult krusel

hår, 1 7? år i Erhoms Kompagni af Hoicks Regi¬
ment, tidligere 2 år i svensk tjenesle, velbevæbnet

97. Hans Sander. 4 år i Gyldenløves Rytterkompagni,
karabinpistol

98. Niels Olsen, 18 år, kort og tynd. brunt glat hår, 5 år
i Rohdes Kompagni af Hoicks Regiment, uden
degen

Helstrup:
99. Peder Aagesen. 32 år, kort og undersætsig, glat

blakket hår, 3 år i Zitzows Kompagni af Ruses
Regiment, velbevæbnet

73. Lorenz Wendel Skåning, 3 år i Ulrik Frederik
Gyldenløves Rytterkompagni, karabinpistol

74. Matthias Nikolaj, 1 måned i Friederich Heinrich
Holsteins Rytterkompagni, tidligere 3 år hos
Tromp, karabinpistol

75. Mikkel Laursen, 24, undersætsig, blakket hår,
9 måneder i Peetz’ Kompagni af Ruses Regiment,
tidligere arbejdet hos bønder, uden degen

76. Niels Pedersen, 4 år i Reckes Rytterkompagni,
karabinpistol

77. Oluf Olut'sen, skomager, 23 år, kort og undersæt¬
sig, sort blakket hår, 1 1/2 år i Rohdes Kompagni af
Hoicks Regiment, ved artilleriet

78. Peder Jensen Graa, 42 år, kort, blakket hår, 2 1/2 år
i Stockmanns Kompagni af Hoicks Regiment, lid¬
ligere 22 år hos Falk Lykke, uden degen

79. Peder Madsen, bonde i Blekinge, 60 år, lang og
mager, gråt stakket hår, 3 måneder i Peetz’ Kom¬
pagni af Ruses Regiment, tidligere 9 år i kron-
dansk tjeneste, uden degen

80. Svend Lauridsen, Peetz’ Kompagni af Ruses Regi¬
ment

81. Svend Sivertsen, 38 år, lang og tynd, sort blakket
hår, »udygtig«, 4 år i Rohdes Kompagni af Holcks
Regiment

82, Svend Stensen, 26 år, lang og smal, brunt hår,
1 '/2 år i Meldrums Kompagni af Ruses Regiment,
tidligere 5 0: år i dansk tjenste, velbevæbnet

Bondrum:
83. Hågen Mikkelsen, 23 år, kort og tynd, brungult

hår, I */2 år i Erhoms Kompagni af Holcks Regi¬
ment, tidligere '/2 år i Malmö, uden degen

Brostrup:
84. Rasmus Esburg, 45 år. kort og undersætsig, blegt

brunt hår, 1 V2 år i Kocks Kompagni af Ruses
Regiment, tidligere hos Beaufort, uden degen,
musketer

Drachstorff:
85. Poul Ipsen, 28 år, kort og undersætsig, sort kort

hår, >/2 år i Peetz’ Kompagni af Ruses Regiment,
tidligere tjent i Landskrona, uden degen

Härlöf:
100. Peder Bendsen, 22 år, kort, gult glat hår. 3 år i

Stockmanns Kompagni af Holcks Regiment, tid¬
ligere 1 år i svensk tjeneste, uden degen

101. Peder Laursen, 32 år, kort og lille, sort brunt hår,
8 år i Erhoms Kompagni af Holcks Regiment,
uden degenGlimåkra:

86. Niels Olufsen, 40 år, kort og mager, kort glat hår,
4 lh måned i Zitzows Kompagni af Ruses Regi¬
ment, tidligere 2 år hos oberst Krag, uden degen

Gønge Herred:
87. Bendt Pedersen, 25 år, lang og smal, sort brunt hår,

1 '/2 år i Livkompagniet af Holcks Regiment, tid¬
ligere 1 V2 år i svensk tjeneste, velbevæbnet, ge¬
freiter

88. Gudmand Eriksen, lygtemager, 60 år, lang og
stærk, brant sort glat hår. 9 måneder i Livkom¬
pagniet af Holcks Regiment, flintebøsse

Knudslorp:
102. Nikolaj Jensen, kok, 30 år, tyk og fed, brunt glat

hår, '/2 år i Livkompagniet af Holcks Regiment,
tidligere 6 år hos oberst Schade, velbevæbnet

Kristianstad:
103. Bone Monesen, bryggerknægt, 32 år. lang, rødgult

glat hår. 3 år i Livkompagni af Ruses Regiment.
uden degen, musketerer

104. Hans Omsen, snedker, 25 år. lang og smal, kort
kruset hår, 4 måneder i Livkompagni af Ruses
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ment, tidligere V2 år hos kaptajn Obberg. uden
degen

Toilerup:
120. Lyder Hansen, staben i Hoicks Regiment, artilleri-

mester

Regiment, under Københavns belejring i Borger
væbningen, velbevæbnet

105. Jens Poulsen, 20 år, kort og tyk, lidt blakket hår,
2 år i Billes Kompagni af Ruses Regiment, tid¬
ligere 2 år i svensk tjeneste, uden degen

106. Niels Pedersen, 22 år, kortog smal, langt brunt hår,
1 t/z år i Reinkinks Kompagni af Ruses Regiment,
tidligere 3 år i svensk tjeneste, uden degen

Trelleborg:
121. Laurids Trelleborg, 19 år, kort, gult brunt hår, 3 år

i Stockmanns Kompagni af Hoicks Regiment, tid¬
ligere 2 år i svensk tjeneste, uden degenLandskrona:

107. Matthias Andersen, 28 år, kort, blakket glat hår,
1 år i Stockmanns Kompagni af Hoicks Regiment.
tidligere 5 år i svensk tjeneste, velbevæbnet

108. Søren Nielsen, trommeslager, 20 år, lille og tynd,
lidt kruset hår. 4 år i Rohdes Kompagni af Hoicks
Regiment, uden degen

Vasterstad:
122. Ole Andersen, tømmermand, 33 år, kort og un¬

dersætsig, brunt gult hår, 3 måneder i Livkom¬
pagniet af Hoicks Regiment, tidligere 6 år hos
oberst Schade, uden degen

Ven:
123. Niels Moritz, 5 '/2 år i Gyldenløves Rytterkom¬

pagni, pistol

»Verssn. i Skåne«:
124. Gillis Simonsen, 15 år, lille og smal, blakket glat

hår, 2 år i Erhorns Kompagni, tidligere hos Fuchs,
lambur

»Ligcmc i Skåne«:
109. Jochum Nielsen, 26 år, kort og smal, blakket glal

hår, 4 år i Ertioms Kompagni af Hoicks Regiment,
velbevæbnet

Lund:
110. Mikkel Andersen, 22 år, kort og tynd, blakket hår,

2 år i Billes Kompagni af Ruses Regiment, tid¬
ligere 2 år hos Vendelboe, velbevæbnet

111. Svend Adelsen, 30 år, kort og tyk, langt glat sort
hår, 1 år i Peetz’ Kompagni af Ruses Regiment,
tidligere 3 år i svensk tjeneste, uden degen

112. Troels Hansen, 22 år, lang og smal. blakket glat
hår, 3 måneder i Hrhoms Kompagni af Hoicks
Regiment, tidligere 2 år i svensk tjeneste, uden
degen

113. Verner Lund, Staben i Hoicks Regiment, konduk-

Vram:
125. Amders Bendtsen, 32 år, kort og undersætsig,

blakket glat hår, 1 år i Erhorns Kompagni af
Hoicks Regiment, tidligere 2 år hos »Gilzhoimb.«

1 26. Morten Nielsen, 24 år, kort og tynd, blakket brunt
hår, 1 år i Kocks Kompagni af Ruses Regiment,
tidligere udskrevet i Skåne og 10 uger i svensk
tjeneste, uden degen, musketerer

Ystad:
127. Johan Andersen, murer, 50 år, lang og tynd, blak¬

ket glat hår, 21 år i Reinkinks Kompagni, uden
degen

128. Nikolaj Jørgensen, staben af Hoicks Regiment, re¬
gimentskvartermester

tør
114. Wulf Pedersen, 24 år, lang, rødgult hår, 6 år i

Peetz’ Kompagni af Ruses Regiment, uden degen

Malmö:
115. Hans Jensen, skrædder, 62år, lang og tynd, rødgu It

hår, 4 år 1 Rohdes Kompagni af Hoicks Regiment,
tidligere 2 år hos oberst Lykke, velbevæbnet

116. Morten Olufscn, smed, 30 år, lille og tyk, sort glat
hår, 1 måned i Livkompagniet af Ruses Regiment
tidligere smedesvend i 3 år. uden degen, pikener

117. Niels Malmø, kok, 24 år. kort og tyk, sort glat hår,
6 år i Zitzows Kompagni af Ruses Regiment, uden
degen

118. Nikolaj Nikotajsen. kleinsmed, 24 år. lang og tynd.
sort kruset hår. 2 år i Billes Kompagni af Ruses
Regiment, tidligere 2 år i hollandsk tjeneste, uden
degen

Önnerup:
129. Anders Eriksen, kender ikke sin alder, lang og

smal, blakket glat hår, 4 måneder i Billes Kom
pagni af Ruses Regiment, tidligere 2 år i Norge,
velbevæbnet, gefreiter

Östör:
130. Jens Pedersen, 20 år, kort og tynd, lidt sort hår,

2 måneder i Zitzows Kompagni af Ruses Regi¬
ment, uden degen

Åstorp [?, »Austrup«]:
131. Peder Andersen, skomager, 20 år, kort og tynd,

sort slet hår, 3 år i Stockmanns Kompagni af
Hoicks Regiment, tidligere 2 år i svensk tjeneste,
uden degen

Svaneholm:
119. Anders Jensen, 26 år, kort og undersætsig, langt

brunt hår, 1 år i Billes Kompagni af Ruses Regi-
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1 Rullernes text er klart og tydeligt skrevet og den frem-
byder normalt ikke nogen fortolkningsmæssige proble¬
mer. I hvert regiment er der dog soldater, hvis fødeland
ikke kan identificeres. Ingen af disse kan dog med rime¬
lighed henføres til gruppen af soldater fra de skånske
provinser.
4 Marianne Bager, Malmö Stadsbibliotek, takkes for sin
hjælp med at fortolke flere af rullernes lidt uigennem¬
skuelige stednavne.
5 Om de to konduktører: Rigsarkivet. Militære regnska¬
ber. Landkommissærregnskaber. De skånske landkom¬
missærer 1647-1658 ; Rigsarkivet. Landetaten. Krigs-
kollegiet. Indkomne breve fra Ejler Hoick 15.7.1662 og
Hutmacher 1669.

Noter
Et typisk eksempel på en sådan rulle blev udfærdiget i

1663 over Livregimemet til Fods, der var det ene af de
to infanteriregimenter, der da var garnisoneret i Køben¬
havn. Af de i alt 1.351 mand var de 186 (ca. 14 procent)
(fa Skåne, Halland og Blekinge. Kilde: Rigsarkivet. For¬
svarets Arkiver. 280.39. Gamisonsprotokol 1663.
2 Rigsarkivet. Krigskollegiet. Ruller 1661-1679, Ar¬
kivmedarbejder Palle Sigaard, Rigsarkivet i København,
takkes for sin hjælpsomhed med genfindingen af rul¬
lerne på grundlag af forældede henvisninger. - Det er
ikke lykkedes mig at finde et blot nogenlunde til¬
svarende eksempel andetsteds.

i
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