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Den blodiga kampen om

Skåneland
Denna karta är framställd 1650 av den danske kartografen Johannes Mejer (1606–74). Den är mycket intressant
eftersom den visar Danmark med tillhörande Skånelandskap åtta år innan freden i Roskilde, då områdena tillföll
Sverige. Historiskt sett utgjorde hav, floder och sjöar ingen gränsavgörande faktor. Öresund sågs istället som
enande och sammanhållande, så att Skånelandskapen tillhörde Danmark var det ingen som tyckte var konstigt. I
och med att Sverige växte fram som en nationalstat under 1500-talet, framstod de danska områdena som ett alltför närliggande hot. Frimärket är utgivet 2009.

Text och foto Carl-Henrik Larsson

Idag är Öresundsregionen en av de mest dynamiska och expansiva
regionerna i Europa, och vänskapen mellan Sverige och Danmark har
aldrig varit starkare. Öresundsbron som invigdes år 2000, har bidragit
till att än mer stärka denna sammanhållning. Under flera århundraden
var Sverige och Danmark dock bittra fiender, och en avgörande faktor i
denna ovänskap var kampen om Skåneland.

D

et Danmark som växte
fram under 1000-talet
bestod först och främst
av det som utgör dagens Dan-
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mark, men även Skåne, Halland och något senare Blekinge. Det sistnämnda landskapets tillhörighet till Danmark

är källbelagt för första gången
i kung Valdemars jordebok från
1231, i vilken jordinnehavet i
det danska riket har sammanNORDISK FILATELI Maj 2014
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ställts. Det är dessa tre landskap som går under benämningen Skånelandskapen.
De danska regenterna hade
dock större ambitioner än så,
och riket förfogade under medeltiden även över besittningar i Nordtyskland och Estland.

Sverige utestängt från
västkusten
I och med att Kalmarunionen
upprättades 1397 och svenskarna överlät kronan till drottning
Margareta (1353–1412), kom
Danmark även att kontrollera
Norge, där även Härjedalen och
Jämtland ingick. Det måste
också nämnas att Island och
Grönland var en del av det danska riket. Även Gotland ingick
i den danska intressesfären och
tillhörde tidvis Danmark.
Det var alltså ett vidsträckt
rike där havet utgjorde en sammanhållande kraft.
Gustav Vasas frihetskrig mot
Danmark (1521–23) resulterade i att Sverige bröt sig ur
unionen. För den framväxande
svenska nationalstaten så var
Skånelandskapens geografiska
läge allt annat än idealiskt.
Skulle Sverige växa som en
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stormakt var det otänkbart att
Skånelandskapen förblev danska och utgjorde ett hot i söder.
Det handlade också om ekonomiska aspekter, kombinerat
med Sveriges tillgång till haven
i väster – Öresund och Kattegatt. De stora tullinkomsterna
från hamnarna vid Öresund, inkomster som helt tillföll Danmark, utgjorde en lockelse för
den svenska kronan. Dessutom
hade Sverige endast tillgång
till havet i väster via Göta älvs
utlopp i Kattegatt, som skyddades av gamla Älvsborgs fästning.

Älvsborgs lösen
Nordiska sjuårskriget (1563–
70) drabbade civilbefolkningen
i Skånelandskapen hårt. Bakgrunden till kriget var att den
danske kungen Fredrik II (1534
–88) var förgrymmad över svenskarnas expansion i Baltikum.
Estland tillhörde den danska
intressesfären, men Reval (nuvarande Tallinn) blev svensk
besittning 1561. Erik XIV (1533
–77, kung till 1568) hade också
stora förhoppningar om att göra Skånelandskapen svenska.
I augusti 1563 anföll dans-

karna gamla Älvsborgs fästning, som kort därefter kapitulerade.
Nordiska sjuårskriget slutade så småningom oavgjort, men
Sverige fick betala Danmark
en stor summa pengar, 150 000
riksdaler silvermynt, för att få
tillbaka Älvsborgs fästning.
Detta brukar kallas Älvsborgs
första lösen. Den andra lösen
bestämdes vid freden i Knäred
1613, och den lösensumman
uppgick till en miljon riksdaler
silvermynt!
Nordiska sjuårskriget var,
precis som de andra krigen som
senare drabbade Skånelandskapen, mycket blodigt. Båda
sidor brände, plundrade och förhärjade byar, städer och landsbygd.
Otaliga gånger skulle detta
upprepa sig under kampen om
Skånelandskapen.

Tömde böndernas förråd
Att arméerna oavsett sida skövlade och utarmade landsbygden, hörde till vanligheten inom krigföringen under tidigmodern tid. Den grundläggande
tanken var att krigen skulle bekosta sig själva, genom att lo-

➥

Grundaren av örlogsstaden Karlskrona, Karl XI (regent 1660–97), står staty på stadens torg. I bakgrunden ses
Trefaldighetskyrkan, invigd 1709. Karl XI genomförde flera förändringar av det svenska försvaret. Skånska kriget
mot Danmark 1675– 79 hade visat nödvändigheten av det. Grundandet av Karlskrona var en sådan förändring,
liksom inrättandet av indelningsverket och den karolinska armén. Dessutom ingick Karl XI 1680 äktenskap med
Ulrika Eleonora d.ä., som var dotter till den danske kungen Fredrik III, för att stärka relationen mellan länderna.
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Kristian IV (kung av Danmark och Norge 1588–1648) som är avbildad på detta
danska frimärke från 1978, var under sin tid som regent en flitig grundare av
städer, däribland Kristianstad. Däremot uteblev de militära segrarna mot Sverige, även om Kalmarkriget 1611–13, blev en dansk framgång. Sverige tvingades
betala för att få tillbaka gamla Älvsborgs fästning. Kriget 1643–45 innebar en
katastrof för Kristian. Genom freden i Brömsebro 1645 fick Danmark avträda
Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel samt Halland på 30 år.

vid denna tid bara hade 1 500
invånare.
När svenskarna sedan hade
segrat, var det deras tur att dränera böndernas förråd.

Ronneby blodbad

➥

kalbefolkningen försåg arméerna med mat till soldaterna och
furage till hästarna. Att bönderna var fattiga och redan tyngda under höga skatter, var inte
något de stridande tog hänsyn
till. Krigsbytet var segrarnas
lön, och det var civilbefolkningen i byar och städer som fick betala priset.
För befolkningen i Skånelandskapen spelade det ingen
större roll om det var svenskar
eller danskar som intog området. Båda sidor lät befolkningen stå för förplägnaden.
Ett exempel på detta är när
den danska armén gick i vinterkvarter utanför Lund i december 1676 innan slaget vid
Lund. Nästan 15 000 danska
soldater och 10 000 hästar skulle utfodras av lokalbefolkningen. Då skall tilläggas att Lund

Däremot var massakrer på civilbefolkningen inte så vanliga
som man kanske tror, men det
inträffade ett antal sådana händelser under kampen om Skånelandskapen.
Efter att svenskarna 1564
intagit staden Ronneby i Blekinge, ställde de till en massaker på invånarna – även kallat
Ronneby blodbad. Varken kvinnor eller barn skonades, och det
finns redogörelser om hur de
svenska soldaterna spetsade
barnen med sina spjut som vid
vildsvinsjakt!
Det var tre krig mellan Sverige och Danmark som ledde
fram till att Skånelandskapen
blev svenska. Det första av dem
brukar kallas för Torstensons
krig (1643–45), efter den svenske fältmarskalken Lennart
Torstenson (1603–51), följt av
Karl X Gustavs första och an-

Nedan: Under det stora nordiska kriget 1700–21 gjorde
danskarna flera misslyckade försök att invadera Sverige
för att ta tillbaka de förlorade Skånelandskapen. Karl XII:s katastrofala krigföring hade mer eller mindre utarmat Sverige både
ekonomiskt och militärt, vilket Sveriges fiender drog nytta av.
Den norskfödde sjömilitären och befälhavaren, Peder Tordenskjold (1690–1720),
som var i dansk tjänst,
lyckades 1719 inta
Marstrand. Därefter riktade danskarna ett anfall mot Göteborg som
misslyckades. Frimärket utgivet av Danmark
1990, visar Tordenskjold i Marstrand.
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dra danska krig, 1657–58 respektive 1658–60.
Bakgrunden till Torstensons
krig var svenskarnas missnöje
med den danska Öresundstullen, som påverkade den svenska ekonomin negativt.
I september 1645 lämnade
Lennart Torstenson Nordtyskland med en 16 000 man stark
armé, och i januari 1644 hade
svenskarna besatt hela Jylland.
Detta anfall kombinerades med
att svenska trupper samtidigt
anföll Blekinge och Skåne.
Efter att Malmö slutligen inneslutits både land- och sjövägen, beslöt den danske kungen
Kristian IV (1577–1648) att förhandla om fred.
Freden i Brömsebro 1645 innebar att Danmark frånträdde
Jämtland, Härjedalen samt
öarna Gotland och Ösel till Sverige. Sverige fick också Halland
på 30 år. Förutom dessa områden fick Sverige också tullfrihet i Öresund!

Tåget över Bält
Det krig som brukar kallas för
Karl X Gustavs första krig bröt

Nedan: Ett svenskt örlogsfartyg från 1600-talet är avbildat på detta svenska frimärke från
1967. Under 1600-talet var de svenska landstridskrafterna överlägsna de danska, men
detta förhållande gällde inte till sjöss där Danmark hade ett stort försprång. En orsak till
detta var alla de svenska sjöbefäl som uppnått
sin position genom börd, och inte genom personlig skicklighet
och utbildning.
Sjöslaget vid
Ölands södra udde 1676, under
vilket regalskeppet Kronan
sprängdes, slutade med dansk seger. Denna seger
öppnade i sin tur
upp för en dansk
invasion av
Skåne samma år.
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En svensk kavallerist under 30-åriga kriget (i vilket Sverige var inblandat 1630
–48) visas på detta finska frimärke från 1940. Det svenska kavalleriet var under 1600-talets mitt det kanske mest effektiva i Europa. Under det blodiga Kalmarkriget 1611–13, som avslutades med freden i Knäred 1613, ledde kronprins Gustav Adolf (Gustav II Adolf) sin kavallerienhet i ett anfall mot den danska gränsbefästningen och sedermera staden Kristianopel, i Blekinge. Efter
att danskarna kapitulerat plundrade svenskarna allt av värde och mördade
stora delar av befolkningen.

ut 1657, när Karl X Gustav och
den svenska armén befann sig
på kontinenten upptagna av det
polska fälttåget. Den danske
kungen Fredrik III var stärkt i
övertygelsen om att Sverige
var försvarsmässigt svagt, med
tanke på att merparten av armén befann sig i Polen. En annan faktor var att Ryssland redan hade förklarat Sverige krig.
Fredrik III ville återupprätta
Öresundstullen samt återta
Halland.
Danskarna skred till verket
1657 och intog svenska Bremen. Därefter förlades den danska flottan utanför Bornholm
för att invänta den svenska
flottan, som enligt planen skulle föra hem den återvändande
svenska armén från Polen. Så
blev inte fallet.
Istället lämnade Karl X Gustav och den svenska armén
skyndsamt Polen och återtog
svenska Bremen. Därefter upprepade svenskarna bedriften
från Torstensons krig, och via
norra Tyskland bröt den svenska armén in i Jylland. Efter
att ha intagit fästningen Frederiksodde på Jylland vid Lilla
Bält, avstannade den svenska
framryckningen.
Den iskalla vintern kom
emellertid svenskarna till hjälp,
och den svenska armén marscherade över isarna på Lilla
och Stora Bält – ett av militärhistoriens mest djärva drag.
Vågspelet lyckades, och när Köpenhamn hotades tog Fredrik
III beslutet att inleda fredsförhandlingar.
Freden i Roskilde 1658 blev
katastrofal för dansk del. Förutom Skånelandskapen överlämnades Bornholm och Trondheims län till Sverige.
Enligt fredsavtalet skulle
den svenska armén skeppas tillbaka till Sverige så fort vädret
NORDISK FILATELI Maj 2014

tillät. Karl X Gustav hade dock
helt andra planer. Han hade beslutat att krossa Danmark en
gång för alla, och den svenska
armén inledde en belägring av
Köpenhamn. Denna händelse
kallas för Karl X Gustavs andra danska krig.
Detta företag misslyckades
dock helt, när Köpenhamns försvarare med hjälp från den nederländska flottan stod emot
den svenska stormningen av
staden.

➥

Roskilde domkyrka är uppsatt på Unescos världsarvslista. Kyrkan har sedan 1400talet varit den huvudsakliga
gravkyrkan för de danska regenterna. Den 26 februari
1658 utspelades i kyrkan det
som har gått till historien som
freden i Roskilde. Efter att
den danska och svenska delegationen undertecknat freden tillföll Skåne, Blekinge,
Halland, Bohuslän, Bornholm
samt Trondheims län Sverige. Men redan samma år gick
svenskarna till anfall igen!
Detta krig avslutades 1660 då
Bornholm och Trondheims
län återgick till Danmark.
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Kungsholms fort i Karlskorna skärgård på ett svenskt frimärke från 2001. Fästningen som började byggas kort efter
Karlskronas grundande 1680, skulle skydda inloppet till örlogsstaden mot fientliga fartyg. Det var efter de för svensk
del misslyckade sjöslagen mot Danmark under Skånska kriget 1675–79, som Karl XI förstod vikten av att omorganisera
flottan. En strategisk åtgärd var att flytta huvudbasen från
Stockholm till Karlskrona som låg närmare Danmark, och
vars hamnar var isfria tidigare än i Stockholm.

➥

Detta bakslag ledde fram till
freden i Köpenhamn 1660. Sverige fick behålla Skånelandskapen, men Bornholm och Trondheims län återlämnades till
Danmark.

Försvenskningen av
Skånelandskapen
Efter Roskildefreden påbörjades försvenskningen av Skånelandskapen, och det var från
svensk sida viktigt att gå varsamt fram. Först och främst för
att inte bryta mot de undertecknade fredsavtalen, som garanterade befolkningen i landska-

pen en förhållandevis
stark ställning gentemot den svenska segrarmakten, men också
för att inte skapa en
folklig resning i landskapen.
Det var också från svensk
synvinkel viktigt att få den
skånska adeln på sin sida. Därför fick befolkningen i Skånelandskapen behålla de danska
lagarna, så länge de inte stred
mot de svenska fundamentallagarna. Även den danska kyrkoordningen behölls – gudstjänsterna lästes på danska och
prästerna fick behålla sina pipkragar.
Monetärt övergick området
genast till svenska mynt, och
skatterna skulle givetvis betalas till Sverige. Ständerna fick
också representation vid den
svenska riksdagen. Detta slogs
fast vid Malmö recess 1662.
I utbyte mot dessa ganska
långtgående rättigheter, krävde den svenska kronan att de
nya undersåtarna skulle svära
trohet till den svenske kungen.
Detta gjorde också de flesta av
invånarna, och även flertalet
adelsmän.
Att vägra svära trohet till
den svenske kungen var dock
inte direkt förenat med döden,
så länge man kunde bevisa att
man var bunden av trohetslöfte till den danske kungen. DetSnapphanestatyn i skånska Lönsboda, i Örkeneds socken, som står
på vägen mot Loshult. Det var i
Loshult som befolkningen i juli
1676 plundrade Karl XI:s krigskassa, motsvarande åtskilliga miljoner svenska kronor i dagens
penningvärde! Begreppet snapphane använde den svenska statsmakten om alla som ställde sig på
dansk sida och motarbetade svenskarna. Karl XI beordrade 1678 att
alla män i Örkeneds socken som
var i vapenför ålder skulle avrättas. Flertalet hann fly till skogs.
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ta måste först lösas innan en
ny trohetsed kunde ingås.
Sedan fanns det naturligtvis
också invånare i Skånelandskapen som valde att lämna
Sverige och flytta till Danmark.
Hur många det rörde sig om är
mycket omdiskuterat inom historieforskningen, men det kan
ha uppgått till åtskilliga procent av befolkningen i Skånelandskapen. Många valde dock
senare att flytta tillbaka.

Snapphanarna
Freden mellan Sverige och Danmark skulle inte bli långvarig.
I juni 1676 landsteg den danska invasionsarmén i Ystad, som
snabbt föll i danskarnas händer. Inom kort stod merparten
av Skåne under dansk kontroll.
I december 1676 drabbade
de svenska och danska arméerna samman i slaget vid Lund.
Det skulle bli det mest blodiga
slaget i svensk och dansk historia. Mer än tretusen svenska
soldater stupade, och mer än
dubbelt så många danskar miste livet. Skånska kriget 1675–
79 drabbade dessutom civilbefolkningen i Skånelandskapen
mycket hårt!
Många bönder valde att stödja den danska invasionsarmén,
och som snapphanar bekämpa
de svenska soldaterna. Begreppet snapphanar var den svenska statsmaktens benämning på
alla dem som av olika skäl bekämpade den svenska militärmakten.
Att se snapphanarna som
en enhetlig rörelse är fel. Simpla stråtrövare som bodde ute i
skogarna sågs också av svenskarna som snapphanar och bekämpades. Sedan fanns det
bönder som tröttnat på den
svenska överhögheten och med
vapen i hand bedrev gerillakrig.
NORDISK FILATELI Maj 2014
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T.v.: Detta svenska frimärke från 1968
uppmärksammar att det var 300 år sedan
Lunds universitet invigdes. Beslutet att
grunda ett universitet i Lund fattades av
Karl XI:s förmyndarregering 1666. En
viktig tanke bakom universitetet var att
det skulle bidra till försvenskningen av
Skånelandskapen, som blev svenska
1658. Inriktningen var främst teologi. I
Lund skolades de blivande prästerna,
som under den danska tiden fått sin utbildning i Köpenhamn. Prästerna hade
en viktig uppgift genom att från predikstolen sprida den svenska kungamaktens budskap till allmogen.
T.h.: Detta danska frimärke från 1953 visar Hammershus fästning, belägen på
nordvästra Bornholm. Idag är ruinen med anor från 1100-talet, ett av Bornholms mest besökta turistmål. Under århundraden var Bornholm, och inte minst Hammershus, en del i den
blodiga kampen mellan Sverige och Danmark. Den svenske militären Carl Gustaf Wrangel lyckades inta fästningen 1645, och efter Roskildefreden 1658 övergick Bornholm och fästningen i svensk ägo i två års tid. Därefter återlämnades Bornholm till Danmark.

En annan grupp var de danska friskyttarna, som helt enkelt var soldater som avlönades av den danska kronan, och
som bedrev krigföring bakom
fiendens linjer.
Oavsett vilket gick svenskarna hårt fram mot alla typer
av motstånd, och avrättningsmetoderna som användes mot
snapphanarna var fruktansvärt bloddrypande!
Det fanns också många bönder i Skånelandskapen som tog
svenskarnas parti, och vägrade samarbeta med danskarna.
Dessa bönder riskerade i sin tur
att ses som förrädare av danskarna.

Skånska kriget slutade oavgjort, och Sverige fick behålla
Skånelandskapen.
Den försvenskningsprocess
som därefter inleddes var mycket mer grundläggande och hårdhänt från svensk sida än den
efter Roskildefreden 1658. En
orsak till detta var att Karl XI
infört envälde 1680, och därmed
även krävde total lydnad av
befolkningen i Skånelandskapen.
Den skånska adeln förlorade
sina långtgående rättigheter,
och många fick sina gods indragna till den svenska staten.
Svensk gudstjänstordning infördes, och det var hädanefter

T.h. ses den svenske
kungen Erik XIV (regeringstid 1560–68).
En stor del av hans
tid som regent präglades av det blodiga
nordiska sjuårskriget (1563– 70) mot
Danmark och dess
allierade Polen och
Lübeck. Kriget drabbade civilbefolkningen i Skånelandskapen hårt, och båda
sidor gjorde sig skyldiga till övergrepp.
En händelse som
satt spår i historien
är Ronneby blodbad
1564, då svenskarna
mördade stora delar
av civilbefolkningen
i Ronneby i Blekinge, och sedan plundrade allt av värde.
De båda frimärkena i denna ruta gavs ut 1984.
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det svenska språket som gällde vid gudstjänsterna.
Skånska kriget innebar inte
slutet på krigen mellan Sverige och Danmark. Under det
stora nordiska kriget 1700–21
landsteg 1709 en dansk armé i
Skåne med mål att återerövra
Skånelandskapen. Danskarna
slogs tillbaka i slaget vid Helsingborg 1710.
Det folkliga stödet till danskarna var denna gång minimalt, och det visar tydligt Skånelandskapens snabba försvenskning, en process som skett
efter många, långa och synnerligen blodiga krig mellan Sverige och Danmark.
❑

T.h.: Erik Dahlberg, eller Erik
Jönsson som han
hette innan han
adlades 1660, var
en av den svenska
stormaktens verkliga centralpersoner. Han var under
sin livstid både militär, arkitekt, krigsråd, landshövding,
fältmarskalk och
generalguvernör.
Hans teckningar
var dessutom förlaga till det otroliga gravyrarbetet/
praktverket ”Suecia antiqua et hodierna”. Det var
Erik Dahlberg som
kontrollerade isarnas hållbarhet innan den svenska
armén tågade över Lilla och Stora Bält, ett krigsföretag som ledde fram till freden i Roskilde 1658.
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