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Abstract 

The title of this study is: The Swedish assimilation of Scania during the period 1658-

1720 - In descriptions of Danish and Swedish popular historians` during 20
th

 century to 

current view. View of history, nationalism and science .         

 The study concerns the Swedish, after the conquest of Scania 1658, 

attempts to induce feelings of Swedish nationality to the people in former 

Danish province of Scania 1658-1720. The goal of this study was to analyze 

20th century and present Swedish and Danish historians’ descriptions of the 

Swedish and Danish treatment of the native Scania population. The aim was 

further to describe this historians` view of native rebellious group called 

“snapphanar” and which measures were taken to assimilate the Scanian 

population to Swedish realm. Lastly, the historians view above concerning a 

presence of a native Scanian regional or national identity was studied.      

  I studied writings of three popular historians from Denmark and from 

Sweden respectively. To compensate for the influence of nationalism on 

historiography, sources from three periods during the 20
th

 and the current 

century was used.    
 

In the attempt to reach these main goals I have analyzed the authors’ 

books and the Swedish and Danish versions of the website Wikipedia.  

All the popular historians´ mean that the people of Scania felt national 

identity, except Åberg which mean that they also had a regional identity. The 

Swedish scholarship had a big influence of making the native population 

citizens of the Swedish crown. Also the punishment had a big impact, which 

mainly affected the partisan group called snapphanar. This is in detail 

described by Wikipedia. 20th century Danish popular historians` describe the 

abuses on the natives by the Swedish realm while the Swedish historians 

mostly describe snapphanars rubies on them.  
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Inledning 

Val av ämne 

Än idag är människor i Göingebygden känsliga för att svenske kungen Karl XI är tryckt på 

vårt lands 500 kronors sedel, p.g.a. vad som inträffade då svenska arméer under framförallt 

1670 – talet, var i brutala konflikter med de s.k. snapphanarna.
1
       

 Personligen har jag också länge funderat över vad just denna kung har gjort för att förtjäna 

att vara på denna sedel som brukas dagligen. Min pappa sa en gång till mig att Karl XI gjorde 

Skåne svenskt, men han gav mig aldrig en bild av själva försvenskningsprocessen. Efter alla 

dessa år av funderingar över denna fråga har jag nu bestämt mig för att undersöka hur 

historien kring försvenskningen av Skåne skildras i dansk och svensk populärhistorik.  

Syfte:  

Mitt syfte är att undersöka hur populärhistoriker från Sverige och Danmark skildrar relationen 

mellan skånsk befolkning och svenska och danska kronan under Skånes 

försvenskningsperiod, 1658-1720. Jag har för avsikt att jämföra hur skildringen av Skåne 

varierar mellan tre utvalda perioder i den svenska och danska historieskrivningen: den 

nationalistiska influerade historieskrivningen, början av 1900-talet, den socialhistoriskt 

orienterade historieskrivningen, mitten av 1900-talet och dagens historieskrivning. På detta 

vis vill jag försöka visa om skillnaderna mellan populärhistorikernas skildringar beror på den 

historiska period som de verkat under. Uppsatsen ska alltså besvara följande: 

    vilka dolda/medvetna nationalistiska beskrivningar i syfte att upphöja det egna landets 

nationella stolthet finns då populärhistorikerna diskuterar skånska befolkningens 

relation till svenska och danska soldater under den ca 60 år långa 

försvenskningsperioden.    

    vilka likheter resp. skillnader finns mellan de svenska och danska populärhistoriska 

framställningarna av relationen mellan skånsk befolkning till svenska och danska 

kronan under försvenskningsperioden.  

    samt undersöka hur historieskrivningens förändringar under 1900-talet, från en 

nationalistiskt färgad till en mer socialhistoriskt orienterad, eventuellt har påverkat 

populärhistoriska framställningar av försvenskningen av Skåne 1658-1720. 

                                                 
1
[ www] Hämtat från <  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=53606&a=721011> Sökord snapphanar 500 

kronors sedeln Skåne. Hämtat 3/6 2012. 
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För att besvara ovanstående syften väljer jag att analysera författarnas uppfattningar utifrån 

fem centrala frågor. 

Frågeställningar: 
 1) Hur skildras danskarnas och svenskarnas ageranden gentemot befolkningen i Skåne 

under skånska kriget? 

 2) Hur framställs snapphanarna? 

 3) Vilken beskrivning ger populärhistorikerna av Loshultskuppen? 

 4) Vilka åtgärder menar populärhistorikerna var de viktigaste till att Skåne 

försvenskades under perioden 1658-1720? 

 5) Vilken regional eller nationell identitet menar populärhistorikerna att människorna i 

Skåne hade under åren 1658-1720? 

Historisk bakgrund 
Vid Roskildefreden 1658 övergick Skåne från dansk ägo till svensk. 

2
 Landskapet som varit 

danskt sedan sen vikingatid under 1000-talet blev alltså 1658 svenskt land och är det än idag 

efter att svenskarna gick segrande ur det skånska kriget, 1675-1679. Betydande för krigets 

utveckling var att svenskarna lyckades besegra danskarna i slaget vid Lund 1676 som var 

vändpunkten för Sverige. Efter slaget lyckades aldrig danska kronan på allvar hota svenskarna 

igen. 
3
                        

 Inkvarteringen av svenska soldater på de skånska bondgårdarna under 1660-talet väckte ett 

stort motstånd ifrån befolkningen i Skåne, likaså tvångsutskrivningen till svenska armen. 

Detta ledde till att alltfler blev snapphanar
4
 med deltagande i skånska kriget på dansk sida. 

Friskyttarna som är ett annat namn för snapphanarna störde svenskarna under kriget och i 

efterföljande försvenskningsperiod. Till slut lyckades dock svenska kronan få bukt med 

snapphanarna i samband med det stora nordiska kriget 1700-1720. Detta efter att armen sedan 

skånska krigets inledning tvingats tillämpa väldigt hårda straff på friskyttarna. 
5
    

 Fr.o.m. 1681 intensifierades försvenskningen av Skåne. Svenska läroböcker de s.k. ABC- 

böckerna ersatte de danska skolböckerna. Utöver det infördes svenskt kyrkoskick och svensk 

lag i Skåne. Effekterna av Lunds universitets upprättande år 1668 började också göra sig till 

                                                 
2
 Göran Rystad (2005) Kampen om Skåne, s. 18. 

3
 Sten Skansjö (1995) Nationalencyklopedin sextonde bandet, s. 591, 594. 

4
 Svenska betydelsen av ordet snapphane är hänsynslös stråtrövare. Ordet snapphane bottnar troligen från tyska 

ordet schnappen vars betydelse är röva bort, plundra.( Rystad, s. 286).  
5
 Skansjö (1995) s. 592,594. 
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gällande under försvenskningsperioden efter skånska krigets slut. Dessa åtgärder tillsammans 

gjorde att fr.o.m. 1720 såg befolkningen i Skåne sig som svenska medborgare. 
6
    

Teoretiska utgångspunkter, historiebruk och nationalism 

Historiebruk 
Ett vanligt fenomen bland nationer i Europa under slutet av 1800 talet framtill 1960 talet var 

att påverka den historia som presenterades för allmänheten. Historieforskaren Peter Aronsson 

menar att det yttersta syftet med detta har varit att rättfärdiga nationens ”plats i solen”
 7

  så 

landets invånare kände att de tillhörde ett land de kunde känna stolthet över. Detta skulle 

skapa medborgare som kände större nationell tillhörighet.
8
 Han menar vidare på att i ett land 

som Sverige var/är den nationella berättelsen viktig då den utgör en betydande del i den 

historiekultur som existerar i landet. 
9
 Samma mönster går troligen att se i den danska 

historieskrivningen.                       

 Norske Historikern Knut Kjeldstadli skriver att själva ämnet historia kom till under 1800-

talet för att underlätta nationsbyggandet. Den politiska historieskrivningen som Kjeldstadli 

benämner den syftade till att bejaka landets politiska syften. Historien skulle utformas på ett 

sätt som stärkte folkets medborgarskapskänsla och kärlek det tillhörande landet. 
10

    

 Den politiska historien kallar Aronsson för den nationalistiska historiesynen som han 

menar hade sin höjdpunkt i början av 1900-talet. Denna historieskrivning hade till syfte att 

bejaka statens maktutövande gentemot befolkningen i samhället. Historia skulle framställas så 

den ökade medborgarskapandet. Den historiska skildringen behövde inte vara historisk 

korrekt.                           

 Weibullskolan uppstod under början av 1900-talet då den nationalistiska historiesynen 

dominerade historieskrivningen. Historiesynen gick ut på att källkritiskt granska historia som 

förmedlades av historiker. Detta förhållningssätt menar Kjeldstadli bottnade i att 

Weibullrörelsen var kritiskt inställd till den nationella historieförmedlingen eftersom de 

menade att historiker från den nationalistiska historiesynen formade historia utifrån statens 

behov i att legitimera sin maktposition i samhället. Weibullrörelsens storhetstid hävdar 

Kjeldstadli var under 1950-talet. 
11

                     

                                                 
6
 Skansjö (1995) s. 592, 594. 

7
Peter Aronsson, (2009) Historiebruk – att använda det förflutna, s. 121. 

8
 Aronsson (2009), s. 19-22,121. 

9
 Aronsson (2009) s. 123. 

10
 Knut Kjeldstadli (2006), Det förflutna är inte var det en gång var, s. 79.  

11
 Kjeldstadli (2006), s. 61-62 
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 Fr.o.m. 1960-talet började den socialhistoriskt orienterade historiesynen att influera 

historieskrivningen. Denna skulle handla om människans vardagliga liv i samhället. 

Utgångspunkten var att likt Weibullskolan att inte enbart skriva om historia som legitimerade 

staten. Dock var den nationalistiska historiesynen fortfarande den dominerande historiesynen 

men nya idéer och tankegångar började göra sig gällande i historieskrivningen i och med 

Weibullskolan och sedermera socialhistoriens intåg. Socialhistorien skulle fokusera på den 

samhälliga helheten, vilket kunde vara hur människor försörjde sig, vilken ståndtillhörighet de 

hade eller hur väl de anpassade sig till den styrande makten i landet. 
12

        

 Dagens förmedling av historia är en fri tolkningsram, d.v.s. den är inte bunden av en 

specifik historiesyn. Viktigt är att inse att historien beror på ett orsakssamband menar Magnus 

Hermansson Adler. Viktigt är också att historien beskrivs i relation mellan ett ovanifrån – 

maktperspektiv, staten och underifrånperspektiv, den enskilda människan. 
13

    

Betydande för brukandet av historia är också vad det är som avgör vilken historia som får 

användas och publiceras. Detta förklarar också varför specifikt de historielämningar som idag 

existerar, finns tillförfogande i världen.  Ordet brukar kallas för legitimitet.
14

 Aronsson hävdar 

att det i många nationer i världen såsom Sverige varit väldigt svårt för exempelvis 

populärhistoriker att skriva något som anses skada nationens anseende.
15

 Slutet av 1800- 

1960-talet och framåt skulle historieskrivningen värna om Sverige som nation. Stor prioritet 

låg på att stärka landets stolthet och heder i syfte att stärka uppfattningen bland folket om vem 

den svenske medborgaren var. Historieforskaren Klas-Göran Karlsson menar att det var tal 

om en identifieringsprocess till Sverige som de styrande politikerna ville värna om. Det 

betydde att historia som kunde minska den enskilde svenska invånarens nationalkänsla till 

landet aldrig omnämndes
16

. Karlssons går djupare i detta resonemang och beskrivning av 

begreppet struktur vars innebörd är att historien tillrättalagts för att värna om nationens 

stolthet och behålla en befintlig maktordning. Detta ideologiska historiebruk är ingen 

ovanlighet utifrån Karlssons perspektiv som menar att historieskrivning med syfte att hylla 

den styrande makten även skett i andra länders stormaktstider såsom Sovjet. Ett annat begrepp 

som historikern redogör för är rationalisering vilket menas med att historia i efterhand har 

                                                 
12

 Kjeldstadli (2006), s. 61, 83-84,86. 
13

 Magnus Hermansson Adler (2004), Historieundervisningens byggstenar - grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik, s. 48. 
14

Aronsson (2009) s. 57.  
15

 Aronsson (2009) s. 121. 
16

 Aronsson (2009) 19-22. 
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lagts tillrätta för att släta bort besvärande misstag som inträffat i förgången tid.
17

    

 Nu under sent 2000-tal är det inte samma förhållanden i Sverige. Dagens förhållanden i 

landet gör det mer accepterat att publicera texter som inte nödvändigtvis är främjande för 

nationen.
18

 Därmed finns det idag även ett större urval av böcker som behandlar 

försvenskningen av Skåne. Min teoretiska utgångspunkt är alltså att vi i dagens 

historieskrivning kan hitta exempel på hur historia brukas i nationalistiskt syfte.  

Nationalismen 
Björn Hettne, Sverker Sörlin och Uffe Östergård skriver i sin bok Den globala nationalismen 

att svenska, danska och övriga europeiska populärvetenskapliga historiker idag förmedlar en 

bild av nationalismen som en ideologi som har funnits sedan stenåldern detta p.g.a. att 

populärhistorikerna ofta skildrar historia fr.o.m. stenåldern i vi termer. Detta gör i själva 

verket att befolkningen i landet tror att en nationell identitet har funnits sedan urminnes tider. 

Författarna talar också om den s.k. neonationalismen vilket de menar är en nationalistisk 

mytbildning som är vanlig i många populärhistorikers historieskrivningar. Nationens 

tillkommande beskrivs utifrån en påhittad hjältesaga när det i själva verket rör sig om fruktan 

för statsmakten p.g.a. etniska rensningar ifrån densamma. 
19

            

 Av denna anledning redogör Hettne et al. för nationalismens uppkomst. Föregångaren till 

nationen var stormakten som kom till i och med den första westfaliska eran fr.o.m. 1648. 

Tillskillnad från nationen fanns ingen territoriell statsbilning grundad på nationella 

värderingar. Inte heller fanns det någon politisk ordning grundad på ett tillhörande till en 

specifik nation. Dessutom kände varken människorna någon identitet eller lojalitet till 

statsmakten. Under statsmaktsamhället under första westfaliska eran var förhållandena 

ansträngda. Småstater var i krig med varandra utan någon som helst balans. Folket tvingades 

avlägga sin frihet för att få tillhöra en statsmakt de kunde känna trygghet i. För att ett fredligt 

tillstånd skulle uppnås i detta anarkistiska kaos mellan staterna var alliansbildningar och 

diplomati den enda vägen att gå. 
20

          

 Nationalismen med folkligt inflytande uppkom först under den s.k. andra westfaliska eran, 

fr.o.m. 1789-1799 då franska revolutionen pågick. Det stora genombrottet var emellertid 

under 1800-talet då människor började se sig själva i ett större sammanhang tillhörande ett 

territoriellt område där de hade demokratiskt inflytande. Människorna började nu identifiera 

                                                 
17

 Klas-Göran Karlsson, (2004), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. s, 36-37. 
18

 Karlsson (2004) s. 38. 
19

 Björn Hettne, Sverker Sörlin och Uffe Östergård, (1998,) Den globala nationalismen, s. 20. 
20

 Hettne et al (1998), s. 18-22. 
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sig med nationens om utgjordes av människor vilka delade gemensam historia, kultur och 

språk varför de drog åt samma riktning. En politisk ordning hade uppstått med kraftigt förhöjd 

nationalkänsla.                      

 Befolkningen i den egna nationalstaten såg sitt land som världens centrum. Utom nationens 

gränser var folket övertygade om att det rådde anarkistiskt kaos. Detta tankesätt menar Hettne 

et al. att befolkningen i alla stormakter hade i Europa framtill första världskrigets utbrott 

varför en ca 100 år lång maktbalans kunde upprätthållas. 
21

           

 Hettne et al. skriver att Sverige och Danmark har gått från att vara stater med 

imperieambitioner till att bli nationer med folkstyre där befolkningen från vardera nation 

identifierade sig med sitt land. Eftersom Sverige och Danmark gått från att vara en statsmakt 

till att bli en nation med folkligt styre benämner Hettne et al. dessa för statsnationer.  

Motsatsen är nationsstater, exempelvis Finland vars självständighet från Ryssland kom 1917. 

Finland bildade således sin nation utifrån ett folkstyre.
22

              

 Den nationella historieskrivningen i Sverige försökte under 1800-talet skapa en bild av ett 

enat starkt Sverige. Prestigeförlusten av Finland till Ryssland 1809 skyllde den svenska 

propagandan bort på att landområdet som utgjorde Finland aldrig varit en del av det egentliga 

Sverige. Istället satsade propagandan på att stärka de nationella banden till bl.a. människor 

som levde i Skåne och landskapet började benämnas för en del av det egentliga Sverige. 

Orsaken till denna nationalistiska propaganda kring Skåne menar Hettne et al. berodde på att 

Skåne jämfört med andra svenska landskap också haft en dansk nationalitet. Genom att 

omnämna Skåne för en del av det egentliga Sverige skulle människor i landskapet känna 

större gemenskap till den svenska kulturen jämfört med den danska.
23

  

Forskningsläge: Skåne under försvenskningen 

Under det senaste decenniet har bl.a. yrkeshistorikerna Karl Bergman och Fredrik Persson 

skrivit varsin doktorsavhandling som behandlar försvenskningen av Skåne. Bergman vill med 

sin avhandling visa om konflikterna som fanns mellan skånska befolkningen och de 

inkvarterade svenska soldaterna berodde på en nationell längtan bland lokalbefolkningen att  

få tillhöra Danmark eller om det fanns andra förklaringar till motsättningarna. 
24

      

Fredrik Persson vill med sin avhandling förklara hur den s.k. regionalism har uppkommit i 

Skåne vilken ideologi som än idag präglar Skåne. Rötterna till regionalismen hävdar 

                                                 
21

 Hettne et al (1998) s. 18-22, 110. 
22

 Hettne et. al (1998) s. 31, 113. 
23

 Hettne et  al (1998) s.113-115. 
24

 Bergman, (2002) Makt, möten och gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669-1670, idem 
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författaren härstammar i historia från Skånes försvenskningsperiod samt ur värderingar från 

ideologin nationalismen. 
25

                      

 En tanke man kan ha i beaktning är om denna regionalism påverkar skribenterna på den 

svenska och danska wikipedia att skildra Sverige negativt? Detta är ingenting min 

undersökning besvarar men kan vara en intressant tanke att ha i åtanke.   

 Populärhistorikern Herman Lindqvist som idag är en välkänd svensk populärhistoriker har 

skrivit om hur hård behandling Skånes befolkning fick utstå ifrån Svenskarna under skånska 

kriget. Bl.a. skriver Lindqvist att planer fanns på att deportera hela Skånes befolkning till 

Baltikum. 
26

 

Karl Bergman Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 

1669-70 
Karl Bergman undersöker huvudsakligen stånden i Blekinge under försvenskningsperioden 

1645-1670 i sin avhandling Makt, Möten, Gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669-

1670. Trots detta berör hans avhandling till stor del också förhållandena bland skånsk 

befolkning under försvenskningen av Skåne. Detta är i och för sig förståligt då Blekinges och 

Skånes försvenskningsprocess hör ihop och föregick under samma period, från mitten av 

1600- talet till 1720.                        

 Karl Bergman vill med sin avhandling visa om de motsättningar som uppstod mellan 

svenska ryttare och människor från Blekinge bottnade i nationella känslor till fosterlandet 

Danmark, eller om det fanns andra orsaker till konflikterna. Bergman vidrör här även hur 

svenskarnas relation var till befolkningen i Skåne.               

 Vad som gjorde att människor i Blekinge motsatte sig svenskt styre var 

tvångsutskrivningar till den svenska armen. Dessutom ogillade skarpt bondeståndet (var det 

största ståndet i Blekinge hävdar Bergman) att svenska och tyska ryttare inkvarterades och 

övertog böndernas gårdar, år 1660. Samma fenomen inträffade också i Skåne samma år 

skriver Bergman. Övergrepp var också något som bönderna i Skåne och Blekinge utsattes för.  

Detta tillsammans gjorde att bönderna i de två landskapen motsatte sig det svenska styret och 

vädjade därför till Skånska kommissionen, 1662 och 1669 om förändring.
 27

  Skånska 

kommissonen bidrog till att bönderna i blekinge hade ett större inflytande i den svenska 

politiken menar Bergman. Men trots detta kvarstod svenskarnas hårda behandling av 

                                                 
25

  Fredrik Persson, Den Farliga Halvön, (2008), idem. 
26 Herman Lindqvist, Historien om Sverige, från istid till framtid – så blev de första 14 000 åren, (2002) s. 265, 

267. 
27

 Bergman, (2002) s, 177, 179. 
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bönderna. 
28

                           

 I försvenskningsfrågan var det viktigt att ungdomen i Blekinge och Skåne skulle vänja sig 

vid det svenska språket. Detta var något skånska kommissionen arbete för fr.o.m. 1662 års 

kommission för att förbättra relationen till svenska kronan. Själva undervisningen skulle ledas 

av präster, klockare och skolmästare hävdar Bergman. 
29

          

 Bergman visar också i sin studie att det förekom motstånd från präst och adelsstånden som 

hade till syfte att minska den lokala kommissionens inflytande av beslut som fattades i Skåne 

och Blekinge. Istället ville dessa två stånd styras av den svenska kungliga överheten. 

Anledningen till detta var att adeln och prästeståndet skulle få större makt av ett utökat styre 

från svenska kronans huvudsäte. Dessutom fick inte adeln och prästeståndet genom några av 

sina önskemål i den lokala kommissionen.
30

               

 Bergman kommer alltså fram till att konflikterna som utspelade sig mellan svenskarna och 

människor från Blekinge och Skåne inte berodde på att människorna hade lojala nationella 

känslor till danska kronan. De svåra övergreppen från svenska ryttare och de förändrade 

levnadsvillkor som gjorde sig gällande fr.o.m. Blekinge och Skåne blev svenska landskap var 

det som gjorde att konflikterna mot svenskarna uppkom. Att människorna från Skåne och 

Blekinge kämpade för att vara nationellt självständiga områden från Sverige finns det inget 

stöd för menar Bergman. Detta är endast påståenden som i efter hand har uppkommit av 

svenska historiker från 1800-1900 talet. Bergman menar istället att varje stånd identifierade 

sig med det stånd de tillhörde; bönder, borgare, adel eller prästeståndet.
31

  

Fredrik Persson ”Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och ideologi 

1865-2000” 
Författaren undersöker vad ideologin nationalism haft för betydelse av regionen Skåne mellan 

åren 1865-2000. I sin avhandling presenterar Persson landskapet som en symbolisk stark 

region med dramatisk historia. Den nationalistiska influensen i den ideologi som Persson 

kallar för ”regionalism” tar än idag stora uttryck i Skåne. Regionalism har vuxit sig stark 

genom århundraden av politiska händelser.  Att Skåne har varit som en boll mellan danska 

och svenska kungamakten under 1600-talet har satt sin prägel på folket och regionen framtill 

idag och gjort att ideologin fått det fäste i landskapet som den fått, hävdar författaren.   

 Av ideologin nationalism menar författaren att stark skånsk gemenskap har skapats vilken 

                                                 
28

 Bergman (2002) s, 352. 
29

 Bergman (2002) s. 158. 
30

 Bergman (2002) s. 278-279. 
31

 Bergman (2002) s. 352. 
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har upprätthållit identifieringen av att folket är en del av en stark region. Persson presenterar 

sin uppfattning om ideologi som en ständigt ökande process, där samspelet mellan de tre 

begreppen ideologi, identitet och historia har en stor betydelse för att människor i Skåne har 

en känsla av samhörighet till regionen. Denna regionalism har sedermera skapat politisk 

ordning i Skåne. Skåne har alltid hetat Skåne även under danskt styre vilket har stärkt 

regionalitetskänslan hos varje enskild medborgare, menar Persson.        

 Det finns partier i Skåne som gör politik av delar av Skånes historia vilket författaren tar 

upp. Här återanknyter Persson till begreppet ideologi i inledningen. Ett bra exempel på en 

identitetsbild som lever kvar idag är följande klacksång vilken Malmö FF publiken sjunger på 

sina matcher vilken även har en väldigt stark regionalistisk ton i sig:  

Vi är från Skåne, rödgula Skåne. Här blommar rapsen och vallmoäng. Vi fiskar ålar och firar Mårten. Låt oss 

Besjunga vårt Skåneland.  Vi är från Skåne, rödgula Skåne. Här blommar rapsen och vallmoäng. Vi har ju 

aldrig velat vara svenskar. Befria Skåneland från Svea rike land.
32

            

Tidigare forskning om ideologihistoria har gjorts i Balkan där nationalismen har undersökts 

av flertalet författare.  Persson vill i denna avhandling göra på liknande sätt och fånga 

uppmärksamheten till Skåne och vidare göra fördjupad granskning av de tre begreppen: 

ideologi, identitet och historia. Eftersom historia skapas av händelser och människor, finns en 

relation mellan begreppen ideologi, identitet och historia            

 Den skånska nationalismen skulle under värre omständigheter kunna bidraga till förödande 

konsekvenser i Skåne. Samma starka nationalistiska känslor av längtan efter självständighet 

finns i Skåne som i Baskien menar Persson. Enda skillnaden är att Skåne av en ren slump 

råkar ligga i ett fredligare geografiskt område.  Författaren vill få fram att det inte är Skåne 

som geografiskt landskap som gör att landskapet skulle kunna vara ett farligt område att leva i 

utan att det är regionalism med ursprung ur nationalismen som hade varit grunden till upplopp 

och oroligheter i regionen. Den regionala historien har bidragit till att det ideologiska 

inflytandet har fått än större påverkan på människor i Skåne än i övriga Sverige. 
33

 

Herman Lindqvist ”Historien om Sverige, från istid till framtid – så blev de 

första 14 000 åren” 
Herman Lindqvist som är aktiv svensk populärhistoriker skriver i sin bok Historien om 

Sverige, från istid till framtid – så blev de första 14 000 åren att Karl XI bar högsta ansvaret 

för att människor i Skåne blev utsatta för pålning, stegling till döds och plundring på dess 

ägodelar. Lindqvist hävdar också att Karl XI har förmedlats som skånska folkets räddare trots 

                                                 
32

 Fredrik Persson, s. 215. 
33

 Persson (2008). Idem. 
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att han var direkt bidragande till att 26 % av hela Skånes befolkningsmängd på 180 000 

mördades eller flydde landskapet mellan 1675 – 1718.             

 Utöver detta menar Lindqvist att det fanns planer på att deportera majoriteten av den 

skånska befolkningen till Baltikum. I dess ställe skulle människor från övriga Sverige flyttas 

ned. Orsaken till varför man ville göra denna förflyttning skriver författaren berodde på att 

Karl XI såg befolkningen i Skåne som utlänningar. 
34

 

Metod och källor: 
Då jag är särskilt intresserad över hur den danska och svenska historieskrivningen skildrar 

frågeställningen ”skånska befolkningens relation till svenska kronan under perioden som 

Skåne försvenskades 1658-1720” har jag bestämt mig för att jämföra tre svenska med tre 

danska historiska källor. Mitt val att enbart undersöka populärhistoriker från Danmark och 

Sverige grundar sig på att möjligheten är större att populärhistoriker kommer i kontakt med 

ett större antal människor i Danmark och Sverige än vad akademiska historiker gör vars 

primära målgrupp i huvudsak är studenter och yrkesakademiker.  

 I min analys över hur den danska och svenska populärhistoriken skildrar ”skånska 

befolkningens relation till svenska kronan under perioden som Skåne försvenskades 1675-

1720” har jag valt ut totalt sex författare, en från vardera land, som varit verksam under en 

given tidsepok. De tidsepoker jag valt är 1) nationalistisk historiesyn början av 1900 - talet 2) 

den socialhistoriskt orienterade historiesynen fr.o.m. 1960-talet och 3) dagens 

historieförmedling.                         

 Den danska och svenska skildringen som är ifrån samma tid jämförs sedan för att påvisa 

likheterna och skillnaderna mellan de båda ländernas sätt att skildra de fem frågeställningarna 

som tidigare visats på s. 2. Den svenska och danska synen från tidigt 1900-tal skildrar jag när 

jag var för sig analyserar svensken Carl Gimbergs historiska bok ”Deltitel fyra Karl XI:s och 

Karl XII:s tid t.o.m år 1709” i serien ” Svenska folkets underbara öden ” och danska Knud 

Fabricius bok ” Skaanes overgang fra Danmark til Sverige: studier over nationalitetsskiftet i de 

skaanske landskaber i de nærmeste slægtled efter Brømsebro- og Roskildefredene”. På samma sätt 

analyserar jag synen från 1950-60 talet då jag skildrar svenska historikern Alf Åbergs bok 

”När Skåne blev svenskt” från 1965 vilken är en nyutgåva av samma bok från 1958 och Palle 

Laurings bok” Svenskekrige og enevoldsmagt. Köpenhamn 1970 ” från 1970. Slutligen jämför jag 

de svenska och danska populärhistorikerna från samma tid för att tydligt kunna visa 

skillnaderna resp. likheterna i svensk och dansk historieskrivning i denna fråga.      

                                                 
34

 Lindqvist, (2002) s. 265, 267. 



 

16 

 

 För att konstatera hur dagens populärhistoriker förhåller sig till historia som behandlar 

relationen mellan skånsk lokalbefolkning och danska och svenska kronan under 

försvenskningsperioden har jag valt att analysera hur den svenska och danska Wikipedia 

väljer att skildra frågan. Därefter diskuterar jag åsikterna från den svenska och danska 

Wikipedia för att tydligt visa skillnaderna resp. likheterna mellan ländernas versioner.    

 En kort presentation av varje populärhistoriker ges i samband med redogörelsen av 

författarna i den enskilda historiesynen.          

Studie 

Frågeställningarna som tidigare visats på s. 5 har givit mig stora möjligheter att analysera 

samtliga populärhistoriker utifrån mina teoretiska utgångspunkter. Det har lett till att 

undersökningen blivit omfattande varför jag valt att göra delsammanfattningar efter varje 

undersökningsperiod. Delsammanfattningarna gör det lättare att se skillnaden i hur 

populärhistorikerna skildrar försvenskningen av Skåne.   

Undersökningsperiod I: Tiden då ideologin nationalismen influerade 
svensk historieskrivning: nationalistisk historiesyn  

Svensken Carl Grimberg levde mellan 1875 – 1941. Grimberg arbetade som populärhistoriker 

och utgav mellan åren 1913-24 ”Svenska folkets underbara öden” bestående av nio band. 

Nyare upplagor har i efterhand utgivits mellan 1959-63. Utöver denna serie har författaren 

bl.a. skrivit bokserien ”världshistoria: folkens liv och kultur 1-14” som utkom mellan 1926-

58. Författarens historiesyn präglades av nationella och konservativa värderingar. Grimbergs 

båda ovannämnda historiska band har blivit väl lästa av den svenska befolkningen vilka har 

tagit hans skildringar till sig. 
35

                     

 Knud Fabricius levde och verkade som populärhistoriker i Danmark mellan 1875-67. Dock 

är Fabricius även utbildad professor i historia. Författaren intresserade sig främst för 1600-tals 

historia och skrev bl.a. 1929 Det danska folks historia.           

 Fabricius mest betydelsefulla arbete anses av danska historiker ha varit de 

populärhistoriska verken Skaanes Overgang fra Danmark till Sverige bok I-IV som skrevs 

mellan 1906-58. I bokserien diskuterar författaren om Skånes nationalitet var dansk resp. 

svensk. De språkliga betydelserna för landskapets försvenskning analyserar författaren som 

även redogör för vad de svenska och danska politiska verkningarna fick för följder i Skåne. 
36

   

                                                 
35

 Clas-Christian, (1992), Nationalencyklopedin åttonde bandet, s. 77.  
36
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Danska och svenska kronans ageranden på Skånes befolkning under 

skånska kriget 

Efter Roskildefreden 1658 inkvarterades svenska soldater för att hålla lugn och ordning bland 

befolkningen omkring bygderna i Skåne. Men detta skydd som ryttarna skulle utgöra 

resulterade istället i öppet våld mot befolkningen. Grimberg beskriver dessa övergrepp enligt 

följande ordaval i nedanstående två citat: 

”Kom den ryttare som var inkvarterad hos honom (…)med spänd och laddad pistol, 

begärande penningar(…)då han ej fick det sköt han bonden i axeln med två kulor”. 
37

 

”Han överföll bondens piga med hugg och slag så hon blev liggande sjuk, bröt sig in i visthus 

och källare och hotade ägaren till livet”. 
38

 

Författaren ursäktar emellertid ryttarnas vulgära beteende då han menar att soldaterna var så 

dåligt avlönade att de ”hungrade till döds”
39

 varför de tvingades till att plundra folkets gårdar. 

Grimberg ger därmed en bild av hur svåra förhållanden som även de svenska soldaterna fick 

uthärda och p.g.a. detta förmedlar författaren underförstått att svenskarna hade rätt att plundra 

befolkningen på dess ägodelar.                   

 Fabricius ursäktar inte Svenskarnas plundringar. Han menar att allmogen levde oerhört 

fattigt 17 år efter Roskildefreden. Folket hade inte något att äta och inte heller något att elda 

med för att behålla värmen i stugor och på gårdarna. 
40

 Befolkningen i Skåne särskilt 

bönderna skickade brev upp till svenska myndigheten och bad om tillåtelse att skicka en 

mindre andel vete till den svenska staten då bönderna svalt ihjäl. De enda gångerna som de 

åtminstone fick svar från myndigheten menar Fabricius var de tillfällen de vänligt skrev 

”vores kaere faedreland eller aerlig svensk patriot”.
41

              

 Vad som är anmärkningsvärt är att Fabricius inte skildrar hur skåningarnas förhållanden 

var under den tid Skåne var danskt. Om välståndet var bättre bland människorna under den 

danska tiden kan det tyckas att Fabricius hade nämnt detta. 
42

 Fabricius gör emellertid en 

jämförelse mellan danskt och svenskt behandlade av Skåningar, och det är gällande Skåningar 

som hjälpt fiendelandet. Författaren menar att till skillnad från svenskarna straffade inte 

danskarna befolkningen med döden om de hjälpte svenskarna. Danmark framställs på detta 

                                                 
37

 B) Carl Grimberg, (1922) Svenska folkets underbara öden IV Karl XI:s och Karl XII:s tid t.o.m. år 1709. 

s.133.  
38

 B) Grimberg (1922)  s. 133. 
39

 B) Grimberg (1922)  s. 134. 
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 C) Fabricius, (1972) Skaanes overgang fra Danmark til Sverige. III Skåningerne under Skånske Krig, s. 80. 
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sätt som ett humanare land än Sverige. 
43

                 

 Grimberg skriver att danskarna höll sig vänligt inställda mot den skånska befolkningen 

närmsta tiden efter Roskildefreden fram till 1676 efter slaget vid Lund. Detta gjorde att 

befolkningen i Skåne slöt sig till danska kronan. Detta menar han berodde på att folket fått 

utstå hård behandling från svenska kronan. Men den danska inställningen till befolkningen i 

landskapet förändrades efter slaget i Lund då svenskarna alltmer började stå som vinnare av 

kriget. Här skriver Grimberg att snapphanar brände ner städer i södra Skåne i order av Danske 

kungen Kristian V.
44

                       

 Enligt Fabricius förbjöd danske kungen Kristian V sina soldater från att plundra skånska 

gårdar i inledande skede av skånska kriget. Anledning till varför kungen hade denna fredliga 

inställning till befolkningen är inget Fabricius beskriver. Att svenskarnas inställning var en 

annan visar författaren då han skriver att folket kände ”trathed med det svenske regimente og 

håb om lettelse end kamplyst”
45

. Det visar också Fabricius uppfattning om att skåningarna 

levde under ett tufft svenskt styre; ett styre som föredrog att rensa ut alla skåningar för att 

därigenom få kontroll över landskapet. Fabricius menar att den svenska landskommissarien 

uttryckte detta i följande önskemål ” Det er bedre med et öde land, end med et der er fuldt af 

skaelmer og förraedere”.
46

  Författaren menar i sin tur att danskarna tvärtemot svenskarna 

ville värna om människorna i Skåne. När danskarnas misslyckande av ett återerövrande av 

Skåne var ett faktum i samband med skånska krigets slutår 1679 försökte danska kronan få 

befolkning ifrån Skåne att flytta över till Själland. Ett lockbete som man från danskt håll 

använda sig av menar Fabricius var att skåningarna inte skulle behöva betala skatt de första 20 

åren de bodde i Danmark. Varför danskarna ville ha en immigration av skåningar redogör inte 

författaren för. Men en siffra över det totala antalet skåningar delges, 10 000 personer.
47

 Flest 

människor menar Fabricius flyttade till Helsingör och Köpenhamn därför att de helt enkelt 

geografiskt sätt låg närmst Skånska västkusten.
48

                

 En förändring i relationen mellan svenska kronan och Skånes befolkning menar Grimberg 

skedde då Karl XII blev Kung år 1697. Under Karl XII:s tid tilläts det nämligen att bönderna 

grep sig på svenska soldater ”drängerne med påkar så pryggla dem att de intet kunde gå utan 
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 C) Fabricius (1972) s. 52. 
44

 B) Grimberg (1922) s. 160, 165. 
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måste låta bära sig utur byn”
49

 . Ett annat faktum som tyder på Grimbergs uppfattning av att 

relationen mellan skåningar och svenska soldater blev bättre sedan Karl XII:s 

maktövertagande är att han skriver att svenska officerare fick vård i Malmö.
50

  

Beskrivningen av snapphanar  

Grimberg menar att snapphanarna främst kom ifrån Göingebygden i nordöstra Skåne. Dessa 

utgjordes av bönder som till vardags var skickliga hantverkare då de skapade föremål i trä 

som de sålde till bönder runt om i Göinge. Men detta fredliga handelsfolk förvandlades till ett 

följe som livnärde sig genom plundring. Orsaken menar Grimberg var att kriget drastiskt 

försämrade snapphanarnas möjlighet att sälja föremål till bondebefolkningen. 

Handelsföremålen förvandlades till ”långa snabbskjutande bössor”
51

 och snapphanarna 

”utövade ett förfärligt skräckvälde (…) överföllo (…) sjuka och sårade, som svenskarne måste 

lämna efter”.
52

                         

 Fabricius menar att friskyttar är det egentliga namnet på skånsk befolkning som 

medverkade i danska kompanier för att kämpa mot svenskarna. Svenska historiker har i 

efterhand omnämnt friskyttarna till snapphanar menar Fabricius som hävdar att detta är en 

smutskastning. 
53

 Huvudorsaken till att delar av Skånes befolkning verkade som friskyttar och 

utförde plundringar och anfall på svenska regimenten menar Fabricius berodde på att 

svenskarna hade plundrat och ödelagt deras hem och gårdar.
54

 Författaren menar att 

snapphanarna aldrig slogs emot danskarna och att de såg sig själva som danska medborgare 

varför en del snapphanar bar ”Danebrog” påsydd på kläderna. 
55

        

 Författaren skriver även att snapphanarna blev mutade med 5 riksdaler för att kämpa för 

danskarna under skånska kriget. Dock rörde det sig inte om en stor uppslutning under krigets 

inledande skede. Enligt författaren var det endast 47 stycken som tjänstgjorde som snapphanar 

år 1676-77. Detta var från Göinge där friskytteutskrivningen var som störst i Skåne.   Det var 

alltså inte tal om några större skaror av friskyttekompanier som stödde danskarna om man ska 

förlita sig på Fabricius uppfattning.
56

               

 Uppfattningen om snapphanarnas beteende under skånska kriget skiljer sig mellan svenska 
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populärhistorikern Grimberg och den danska Fabricius. Ett exempel är hur snapphanarna 

avrättade några svenska soldater. Enligt Fabricius stred Snapphanarna mot några svenska 

soldater och dödade dem. Därefter slängde de liken under isen.
57

 Grimbergs uppfattning ger 

en grymmare bild av snapphanarna. Enligt honom tvingade snapphanarna ner svenska 

soldater under isen levande så de skulle plågas ihjäl tills döds: 

Sina fångar plågade snapphanarna till döds under så omänsklig grymhet, att till och med gamla 

krigare från trettioåriga krigets tid sade sig aldrig ha varit med om något dylikt. Så berättas från 

ett tillfälle, att dessa blodtörstiga skogsdjur (…) efter en strid på Finasjön avlivade de 

tillfångatagna svenskarne genom att stoppa dem levande under isen.
58

 

Grimbergs sätt att beskriva hur omänskligt råa snapphanarna var gör sig gällande ytterligare 

när beskrivningar görs av vilka metoder svenskarna använde för att bestraffa friskyttarna: 

Svenskarne besvarade snapphanarnas grymheter med att jaga dem som skadedjur, stegla och 

hänga dem i massor. Men ingenting tycktes bita på dessa grova bestar. Man stack igenom dem 

med glödande spjut längs ryggraden och reste så upp dem utefter vägarna till skräck och 

varnagel. Men det påstås, att man kunde få se dem i detta faseliga tillstånd vid gott mod röka sin 

pipa och okväda de förbifarande.
59

 

Grimberg skildrar således snapphanarna som rovdjur där till sist svenskarna inte kan göra 

något annat än sticka in ett glödande spjut i ryggraden i skrämmande syfte för att bli av med 

dem. Svenskarna skildras därigenom som att de tvingas till att göra det enda rätta för att rädda 

sig själva och bygdens befolkning från detta onda väsen kallat snapphanar, med pipa i mun.

 Ytterligare negativ skildring av snapphanar gör Grimberg då han skildrar hur en snapphane 

utan solidaritet för sina kamrater hänger sina snapphanekollegor för att rädda sig själv: 

”Bödeln skall den gången ha varit en snapphane av samma skara (…) stigit fram och erbjudit 

sig att förräta bödeltjänst på sina kamrater, om han själv blev skonad till livet”.
60

 Författaren 

ger inte Karl XI någon bra bild då han skriver att konungen gav order till sitt manskap att 

bränna ner och ”ihjälslå allt manskön mellan 15 och 60 år”.
61

          

 Enligt Grimberg levde snapphanarna i Skåne på gränstrakterna till Halland, blekinge och 

Småland. Här överföll och plågade friskyttarna den fredliga bondebefolkningen på liknande 

sätt som de gjorde mot de svenska arméerna. 
62

 Fabricius har liknande uppfattning som 

Grimberg över snapphanarnas anfall på bondebefolkningen i Skåne. Han menar att 

friskyttarna plundrade skånska bönders gårdar mer än vad de anföll och plundrade de svenska 

soldaterna. En förklaring till detta är inget som Fabricius går in på. 
63
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 Grimberg skriver slutligen att snapphaneperioden i Sverige tog slut i samband med att den 

sista snapphanen blev avrättad 1703 i Hässleholm.
64

 Fabricius skriver att antalet friskyttar 

under hela skånska kriget var högst 1000-2000 personer från Skåne.
65

 

Beskrivningen av Loshultskuppen 

Kort Bakgrundsfakta till Loshultskuppen 

Med Loshultskuppen menas en händelse som inträffade hösten 1676 i byn Loshult som ligger 

i det som kallas för Göingeområdet i norra Skåne. En lokalt rotad bondeskara plundrade den 

svenska krigskassan efter ett överraskande anfall i bakhåll på den svenska vaktstyrkan. I 

efterhand har det kommit fram uppgifter som tyder på att Göingebönderna inte utförde 

kuppen ensamma utan det var även bönder från sydsmåland på gränsen till Skåne som deltog i 

överfallet på Karl XI:s krigskassa. 
66

 

Grimberg skriver nästintill ingenting om Loshultskuppen. Den närmsta skildringen som 

han delger är att ”uggleherrarne återvände från en rövarexpedition till Loshults socken med 

360 nöt”.
67

                          

 Fabricius skriver utförligare. Enligt honom var Loshultskuppen ledd av danska officerare 

och snapphanehövdingen Gamle-Per Persson. Utöver dessa bestod överfallet av skånska 

bönder men även av småländska bönder som levde i de södra delarna av landskapet, 

gränsande till Skåne. Författaren menar att bönderna inte hade några skjutvapen utan samtliga 

använde käppar. Trots detta lyckades snapphanarna göra ”svenske bedvaekning (…) komplet 

överrasket (…) og gjorde ikke forsög på at försvare skatten”.
68

         

 Fabricius visar att Loshultskuppen var en stolthet bland framförallt Göingebönderna då han 

skriver att ”plåterne spredtes (…) til de omliggende bondegårde”
69

, för att befolkningen i 

Göinge skulle minnas det lyckade anfallet. Loshultskuppen berodde inte på politiska ändamål, 

utan var endast ett ”röveri” som inte bottnade på nationella känslor till Danmark skriver 

förfttaren . Detta p.g.a. att det var både skånska och småländska bönder som deltog i 

överfallet. 
70
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De viktigaste åtgärderna för att Skåne blev svenskt 1658-1720 

Det framgår av Grimberg att svenska kronan hade en fullständig kontroll över folket i Skåne 

även efter krigets slut. Svenska myndigheterna lade sig i folkets privatliv och förbjöd att 

skånska män fick gifta sig med danska kvinnor som kommit över från Själland. Detta var 

sannolikt ett sätt för svenskarna att upprätthålla försvenskningsprocessen av Skåne. Att 

avskärma Skåne från Danmark skulle leda till att banden till Sverige blev starkare.
71

 

 Huvudtanken som svenskarna hade med upprättandet av Lunds universitet 1668 var enligt 

Fabricius ”at ungdomen af begge folkslagen kunde genom lika undersvisning och nära 

vänskapsband blifva såsom till ett folk”.
72

 Men antalet studenter var få. Av de 256 studenter 

som studerade på Lunds universitet år 1672 var hälften från Skåne. Motsättningar mellan de 

skånska studenterna och de svenska var stora. Slagsmål förekom dagligen. 
73

   Grimberg 

menar likt Fabricius att syftet med Lunds universitet var att den svenska och skånska 

ungdomen skulle bli ”sammanknippade” med varandra. Som Fabricius också skriver 

fungerade inte denna strategi och de svenska studenterna fick som Grimberg uttrycker det 

”känna på nationalhatet”
74

 från befolkningen som bodde i närheten. Grimberg sammanfattar 

de svenska studenternas situation i Skåne med att säga ”De levde som mitt i fiendeland”.
75

 För att folket skulle känna sig mer delaktiga i beslut som togs i Sverige fick man i Skåne 

sända ombud till Sveriges riksdag. I vilken omfattning skåningarna hade inflytande i 

riksdagsbesluten skriver inte Grimberg.
76

 Detta är synd för möjligen hade den skånska adeln 

inflytande i riksdagsbesluten då de hade en stark ställning i Skåne p.g.a. att de ägde gårdarna 

där bönderna arbetade och levde. Kunde svenskarna ha en god relation till skånska adeln 

kunde de lättare se till att befolkningen i Skåne höll sig lugna och successivt vaggas in i den 

försvenskningsplan som svenskarna arbetade på.             

 Fabricius menar att en ”svensk udrensning”
77

 förekom år 1678 när svenskarna fått kontroll 

över Skåne. Utrensningen gick ut på att en stor del av den skånska adeln byttes ut mot 

svenska officerare som svenska kungen Karl XI hade större förtroende för.
78

 Resterande fick 
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underkasta sig den svenska kronan genom att ansluta sig till Riddarhuset i Stockholm.
79

  Detta 

var en början av den försvenskningsprocess som slutade först år 1720.
80

     

 Grimberg gör ingen utförlig redogörelse av folkundervisningens betydelse efter skånska 

krigets slut.  Han nämner endast den generella undervisningen av barn i Sverige där han 

hävdar att ABC- böckerna var det dominerande läromedlet.
81

 Eftersom folkundervisningen 

och universitets upprättande hade stor betydelse i arbetet att lära skåningarna det svenska 

språket
82

 är det förvånansvärt att författaren inte skriver något om det.         

 Till skillnad från Grimberg gör Fabricius en ingående beskrivning av intensifieringen av 

försvenskningsarbetet vilken han menar började på allvar fr.o.m. 1680 och fördjupades år 

1683. Detta år förbjöds att danska skolböcker användes i undervisningen. Beslutet bottnade 

menar Fabricius i ”at ungdommen så meget bedre måtte vaennes til det svenske sprog”.
83

 Ett 

problem var dock föräldrarna. Dessa ville inte under några som helst omständigheter låta sina 

barn lära sig den svenska katekesen. En betydelsefull åtgärd var därför menar Fabricius att 

svenskarna införde ett bötessystem. Denne gick ut på att föräldrarna tvingades böta 6 riksdaler 

om de hindrade sina barn ifrån att deltaga på svenskundervisningen. Bötessumman 

fördubblades sedermera vid varje tillfälle barnet ej närvarade.
84

          

 Ett vanligt fenomen var att den vuxna populationen av den skånska befolkningen inte var 

närvarande vid de svenska gudstjänsterna. Därför instiftade Karl XI 1685 en 

uniformitetsinspektör vars arbetsuppgift var att ta böter för de som inte kom till 

gudstjänsterna. Då befolkningen var fattig hade de varken råd att missa gudstjänsterna eller att 

hindra sina barn från att deltaga i svenskundervisningen. På så sätt hade bötessystemet en 

väldigt viktig roll i försvenskningsarbetet skriver Fabricius.
85

          

 Andra åtgärder som svenskarna vidtog var att förbättra lärarsidan. Klockaren byttes ut mot 

en svensk skolmästare som behärskade svenskan bättre. I övrigt gjordes stora framsteg i 

svenskundervisningen. 1687 kunde 7203 barn på landsbygden läsa löpande texter och 870 av 

dem både läsa och skriva. Fabricius tillägger även ”Når de börn kommer till findes i 
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staederne, bliver summen langt större”
86

 över läskunniga barn. Men författaren anger inga 

siffror över antalet läskunniga barn i städerna. 
87

                 

  År 1700 var 54, 5 % svensktalande längst Öresundskusten från orten Kullen i norra Skåne 

ner mot Lund. Det ska tilläggas menar Fabricius att vid denna landremsa hade danskarna sin 

största andel sympatiserande skåningar i hela Skåne. Detta betyder att i övriga Skåne var 

sympatierna än lägre. 
88

                       

 Fabricius diskuterar även betydelsen av Danmarks nederlag mot Sverige 1675-1679 och 

1709-1710. Han spekulerar i att svenskarnas segrar gjorde att befolkningen i Skåne alltmer 

började identifiera sig med Sverige och kände en nationell stolthet att de nu tillhörde ett starkt 

och framgångsrikt land.                     

 Slutligen slår Fabricius fast följande tre saker: 

 Försvenskningen kom att omfatta hela befolkningen i Skåne. 

 Av de lärare som bedrev svenskundervisning mellan 1679-1709 var 2/3 skåningar och 

1/3 smålänningar.  

 Svenska riksspråket ersatte det danska i Skåne. 
89

 

Regional eller nationell identitet bland människor i Skåne under 1658-

1720 

Grimberg skildrar befolkningens reaktioner då Skåne blev svenskt 1658 i samband med 

Roskildefreden. Den mest ingående skildringen av människornas reaktioner är att de blev 

”häpnade över att genom ett penndrag ha förvandlats till svenskar”
90

 och i ”Skåne(…) jäste 

det bland befolkningen och den hotfulla stämningen tog sig uttryck i upproriska rörelser”.
91

 Grimberg förmedlar en uppfattning att Skånes övergång till Sverige var en mardröm. 

Författaren citerar en präst som säger ”Gud misskunda dig över oss”
92

 när landskapet kommit 

i svensk ägo. Detta ger en uppfattning att skåningarna hade en nationell identitet och föredrog 

att sympatisera med Danmark före Sverige. Detta förstärks av ”På vilken sida man skulle 

strida var ingen fråga om, ty ännu betraktade bönderna Danmark som sin hembygd”.
93

 

 Skildringen som Fabricius gör då danska armen landsteg i Skåne under krigets inledande 
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skede år 1676 är av samma uppfattning som Grimberg gör nämligen att skåningarna kände 

nationell tillhörighet till Danmark. Citatet som visas nedan är författarens sätt att visa den 

danska läsaren vilken otrolig kärlek som människorna i Skåne kände till Danmark, men också 

vilket lidande de befann sig i under svenskt styre: ”hele befolkningen i den sidste svenske tid 

havde bedt i kirkene for den danske ikke for den svenske konge hvorledes borgare och bönder 

efter hans landgang graed af glaede”.
94

                     

 Det är tydligt hur Fabricius höjer upp den danska kronan som avsevärt ärofullare än den 

svenska i ovanstående citat. Denna positiva vinkling av Danmark laddad med nationella 

värderingar är något som den gemene danske medborgaren idag kan känna stolthet över och i 

viss mån möjligen identifiera sig med.                      

 Grimberg skriver att relationen var god mellan danska soldater och skåningar i inledande 

skedet av skånska kriget. Detta skildrar Grimberg då han skriver att danskarna lade sig i 

vinterkvarter kring de skånska bygderna. 
95

 Men ur svenskt perspektiv var Skåne ett 

”främmande land” skriver Grimberg. Vad som förstärker detta är att Grimberg skriver 

följande om Karl XI ”Han hade vunnit sitt folks förtroende”.
96

  Med dessa två uttalande visar 

författaren att alla landskap i Sverige förutom Skåne kände svensk nationalitet. På så vis 

framställs landskapet som ett fiendeland för svenskarna. Men svenskarna framtvingade dock 

en förändring genom trohetseder. Med dessa ”lovade de att för framtiden aldrig söndra sig 

ifrån Sveriges rike”.
97

 Grimberg menar således att svenskarna tvingade människorna i Skåne 

att visa nationalism till Sverige, vilket också visar Grimbergs uppfattning om att ideologin 

existerade i Sverige under 1600-talet.
98

                

 Fabricius delar Grimbergs uppfattning om att människorna i Skåne inte sympatiserade med 

Svenska kronan. Fabricius menar att Skåne aldrig var en del av ”det egentlige Sverige”
99

 trots 

att landskapet varit svenskt i 17 år vid tidpunkten skånska kriget började. Skåningarna var 

fortfarande enligt honom danskar ända in i själen.              

 Tidigt i bokserien som Fabricius skrivit om Skånes övergång till Sverige 1658-1720 

benämner författaren Skåne för ”den skaanske stat”
100

 vilket visar hans uppfattning att Skåne 

var ett eget land, varken svenskt eller danskt utan ”skånskt”. Därför är det förvirrande när han 
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skriver att Skånes befolkning var ”Patriot af kaerlighed till sin Herre och faedreland”.
101

 

Fabricius ståndpunkt är på detta sätt otydlig. Menar han att skåningarna ville vara en fri stat 

fast styrt av den danska kungen? Problemet med detta blir då att Skånes befolkning inte är 

självständiga utan styrt av moderslandet Danmark.
102

 Ytterligare beskrivningar som tyder på 

att befolkningen i landskapet hade nationalism till danska staten är författarens sätt att 

beskriva relationen som människorna i Skåne hade till Sverige ”Og hos de fleste havde endda 

Nationalfölelsen kun ytret sig negativt som Had til alt svensk”.
103

 Författaren menar därmed 

att folkets nationalkänsla till Danmark grundar detta hat till svenskarna.     

 Majoriteten av ovanstående citat visar klart Fabricius uppfattning om att Skånes befolkning 

ville vara en del av Danmark och inte en egen skånsk stat. Det visar han inte minst när han 

gör följande skildring av människorna som levde i Skåne ”deres kultur var dansk og forbandt 

den med alt hvad dansk var”.
104

                       

 Under försvenskningsperioden efter Skånska kriget, år 1683 var många människor i Skåne 

till en början motvilliga att lära sig svenska menar Fabricius då de hävdade att det svenska 

språket var lika främmande för dem som det turkiska.
105

 Men denna inställning kom att 

förändras. Fabricius redogör för att Göingeborna gick från att ha varit den starkaste 

drivkraften i att göra Skåne fritt från Sverige till att 1696 vara den del i Skåne där man 

flitigast lärde sig svenska. 
106

 Trots att svenskarna gjorde stora framsteg i 

försvenskningsprocessen var det ett stort antal Skåningar som 1707 likt under Skånska kriget 

deserterade från svensk krigstjänstgöring.
107

 Istället flydde de till Danmark menar Fabricius 

där de tog värvning i danska armen.
108

 Författaren menar således att skåningarna inte 

deserterade från svenska armen p.g.a. rädslan för krig utan för att de ville kämpa för sin nation 

Danmark!                              

 Som punkt för Skånes del i dansk historia menar Fabricius var året 1720. Det var nämligen 

detta år som danskarna gav upp Skåne fullständigt. ”Den danska regering havde efter 1720 
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afskrevet Skåneland”.
109

 Skåne och de övriga två landskapen Halland och Blekinge hade 

härmed fullständigt försvenskats.
110

  

Delsammanfattning undersökningsperiod I 

Fabricius skriver att danskarna tvingades att muta snapphanarna för att de skulle ansluta sig 

till den danska sidan under skånska kriget. Detta är något som inte tyder på att befolkningen i 

Skåne såg sig tillhöra en nation. Istället tyder detta på som Hettne et. al skriver att 

människorna i Skåne levde i ett statsmaktssamhälle där de varken kände någon identitet eller 

lojalitet till danska staten. Likt det Hettne et. al skriver lät sig människorna underordna sid den 

militärmakt som gav dem störst form av trygghet. Snapphanarna skaffade sig trygghet genom 

avlöning från den danska kronan samt att de därigenom tillhörde en starkt militärmakt. 

 Grimberg och Fabricius själva anser att Skånes befolkning under landskapets 

försvenskningsperiod identifierade sig med Danmark. Genom att de skriver att de svenska 

studenterna fick känna på nationalhatet ifrån lokalbefolkningen förmedlar författarna att 

Skånes befolkning redan under 1600-talet såg sig själva i ett större sammanhang med en 

tillhörighet till ett territoriellt område. Grimberg och Fabricius gör alltså denna skildring trots 

att själva ideologin inte uppkom fr.o.m. den andra westfaliska eran 1789-99, som Hettne et. al 

skriver.                           

 Fabricius och Grimbergs nationalistiska historiesyn färgar dess historieskrivning. Fabricius 

skriver att det förekom en utrensning i Skåne som innebar att skånska adeln ersattes med 

svenska officerare. P.g.a. att denna historia inte gynnar den svenska maktutövelsen skriver 

inte Grimberg någonting om den. Detta är ett rådande fenomen i historieskrivningen som 

framförallt inträffade under 1900-talets första hälft där syftet var att försköna historien så den 

skulle framställa nationens storhet. Att i efterhand redigera historien så den bekräftar 

nationens suveränitet stämmer väl överens med hur historikern Klas-Göran Karlssons väljer 

att beskriva begreppet rationalisering. Med andra ord ger inte författarna någon källkritisk 

korrekt bild, varför deras historieskrivning har avsaknad av socialhistorisk historieskrivning

 Fabricius upphöjer Danmark i historieskrivningen exempelvis då han skriver att ”hele 

befolkningen i den sidste svenske tid havde bedt i kirkene for den danske ikke for den svenske 

konge”. Fabricius framhäver danska kronans godhet genom att skildra hur den försvarslösa 

skånska allmogen desperat bad till gud om att få byta nationalitet från svensk till dansk. 

Fabricius förmedlar en mindre smickrande bild av Sverige för att på så vis upphöja danska 
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nationens elegans. På så vis är det ingen tvekan om att författaren förmedlar historia om 

försvenskningen av Skåne ur ett nationalistiskt perspektiv.      

Undersökningsperiod II: Den socialhistoriskt orienterade historiesynen 

Bakgrundsfakta kring den socialhistoriskt orienterade historiesynen och 

den tidens författare: Alf Åberg och Palle Lauring 

Den socialhistoriskt orienterade historiesynen var den historiesyn som kom att influera den 

nationalistiska historieskrivningen fr.o.m. 1960-talet sedan den nationalistiska historiesynen 

inte längre betraktades som fullständig, men dominerade fortfarande historieskrivningen. Den 

nationalistiska historiesynen hade till syfte att förklara historien ur ett politiskt perspektiv. 

Detta betydde att historien formades av de politiska intressena som fanns. Men under 60-talet 

kompletterades vad historiebruket skulle inrikta sig på. Historien skulle nu belysa samhället 

då och nu och hur den enskilda människan intrigerade med denna. Steget in i den 

socialhistorisk orienterade historieskrivningen innebar en början på en stor expansion av det 

historiska undersökningsområdet. De kulturella och sociala problematikerna i samhället blev 

de centrala frågorna. I historiesynen tillgavs större noggrannhet av beskrivningen av vad och 

hur saker utspelade sig i det historiska förloppet. 
111

             

 Palle Lauring föddes 1909 och är en dansk populärhistoriker. Författarens mest kända 

böcker är en serie på tio band 
112

 där bl.a. Svenskekrige och enevoldsmagt ingår. 
113

 Bokserien 

utkom således under perioden då den socialorienterade historiesynen styrde 

historieskrivningen. Lauring vill med sin historieskrivning göra den danska historien levande 

och intressant. Hans böcker har nått ut till en stod del av den danska befolkningen. 
114

   

 Alf Åberg är yrkes och populärhitoriker och är född 1919. Åberg har skrivit ett flertal 

böcker som behandlar försvenskningen av Skåne. 1947 kom han ut med Indelningen av 

rytteriet i Skåne åren 1658-1700. 1958 skrev han När Skåne blev svenskt varför denna bok 

likt Lauring skrevs under perioden som den socialhistoriskt orienterade historiesyn började 

göra sig gällande i den historieskrivningen.                  

 Åberg har också sedan 1950-talet arbetat på Svenska Dagbladet och på Sveriges radio 
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varför han förmedlat sin historieskrivning till Sveriges befolkning. Därför har han titulerats 

till populärhistoriker. Författarens böcker är bland de mest lästa i Sverige. 
115

   

Danska och svenska kronans ageranden på Skånes befolkning under 

Skånska kriget 

Åberg menar att i samband med att svenskarna försökte försvenska Skånelandskapen skedde 

det övergrepp på den skånska bondebefolkningen, vilket resulterade i uppror ifrån 

bondebefolkningen. Dock lade sig detta uppror snabbt då svenskarna i ledning av Johan 

Gyllenstierna utförde eldkrävartåget år 1676. Denna innebar skriver Åberg att majoriteten av 

bönderna kom överens med kungen att i fortsättningen hålla sig lugna. I utbyte behövde inte 

bönderna längre hemsökas av svenska ryttare utan kunde leva i fred på sina gårdar. Detta 

förbund menar författaren bestod för all framtid.
 116

  Att uppgörelsen mellan svenska kronan 

och skånsk befolkning gick till så här smidigt är föga troligt. Att Åberg skriver att tvisterna 

löstes snabbt gör att han inte behöver gå in i detalj i konflikten om vilken handlingar som 

svenska soldater utförde på civilbefolkningen. Detta gör att han också lättare kan undanhålla 

information som inte är smickrande för Sverige.  Vad som också gör att trovärdigheten faller i 

argumentet att eldkrävartåget löste hela konflikten är att Åberg senare skriver att de svenska 

plundringarna fortsatte vid svältkrigen 1677-78.
117

 Han skriver alltså att svenska plundringar 

pågick hela kriget likväl beskyller han snapphanarna för att vara befolkningens största fiende. 

 Denna smidiga uppgörelse mellan svenska armen och skånsk befolkning är inget som den 

danska populärhistorikern Palle Lauring delar. Enligt honom var bondebefolkningen så pass 

hårt förtryckta av svenskarna att de tvingades ta skydd i skogen.  De hade förlorat sitt hem, sin 

fru till svensk soldat. Lauring formulerar detta på följande vis: ”hovedsagen var att rytterne 

kunne tvinge bonden fra gården, og döde bonden kunne enken gifte sig med rytteren eller 

miste sin gård”
118

. Dessa övergrepp skedde främst i norra Skåne kring Göingehärader, vilket 

föranledde till snapphanefejderna.
 119

 Då danskarna hade framgångar i skånska krigets 

inledande skede och tog kontroll i stora delar av Skåne, var lättnaden stor bland befolkningen 

menar Lauring vilka utryckte detta i spontant glädjerop ”Kongen, tillykke, Kongen 

tillykke”.
120

 Intressen från Lauring att höja upp det egna landets historia finns på så sätt att 

Danmark framstår som ett ärorikare land genom att skriva hur brutala svenska soldaterna var 
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mot civilbefolkningen. Detta förstärks sedermera av att Lauring beskriver befolkningens 

glädjerop till den danska kungamakten ”Kongen, tillykke, Kongen tillykke”.     

 Åbergs sätt att skildra Karl XI:s seger över danskarna vid slaget av Lund överrensstämmer 

med det ideologiska historiebruket. Citatet nedan visar Åbergs sätt att använda historia för att 

upprätthålla/lyfta fram den svenska skickligheten ifrån slaget vid Lund. Att Åberg väljer att 

lyfta fram specifikt kungen som en gestalt är extra betydande eftersom han representerar vad 

som var stolt svenskt under mitten av 1670-talet.  

Äntligen kunde han triumfera över sin blyghet och osjälvständighet. Han hade tagit ansvaret, fått 

sina trupper med sig och lärt sig lita på sig själv. På samma sätt som han förestått sin arme idag, 

ville han förestår sitt folk i fred. Vägen låg klar för honom fram mot militär monarkin och det 

kungliga enväldet.
121 

Lauring skriver att Karl XI skickade över skånska bönder till Själland. Om bönderna satte sig 

emot beslutet fick de känna på följderna. Dock skriver inte författaren direkt ut vad följderna 

innebar. Lauring menar att svenska kronan inte ville ha skånsk befolkning i sitt land. 
122

 

 När danskarna 1675 tog tillbaka Skåne tvingades befolkningen att betala skatt till danska 

kronan, på samma sätt som de gjort under det svenska styret efter Roskildefreden 1658. 

Dessutom menar Åberg att danska soldater ”uppträdde synnerligen brutalt mot 

slättbönderna”.
123

 Detta menar Åberg ha bidragit till att ”Den skånska befolkningen förefaller 

att ha varit mycket splittrad i sina sympatier”.
124

 Genom att skriva att de danska trupperna 

gjorde liknande handlingar som de svenska blir de svenska övergreppen på skånsk befolkning 

mer accepterade då svenska trupperna inte var de enda som utförde dessa. Budskapet som 

Åberg ger är att övergrepp av denna art helt enkelt hör till krig.             

 Ett strategiskt sätt att strida på under 1600-talet var ”at sulte den ud (…)man hindrede all 

trafik til lands og til sös”.
125

 Lauring skriver att både den danska och den svenska armen 

började plundra gårdarna i Skåne. Dock beskrivs endast svenskarnas handlande: ”Den 

svenska haer fik ikke mange forsyninger fra Gammelsverige. (…) Forsyningerne var, hvad de 

Skånske bönde producerade”.
126

                   

 Läsarna förstår således varför svenska trupper utförde plundringar av skånska bönders allra 

dyrbaraste ägodelar. Däremot ges ingen förklaring till danskarnas skövlande. Om de danska 
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soldaterna hade brist på föda eller om de plundrade för att se till att inte svenska trupper fick 

tillgång till mat förklarar inte Lauring.
127

                

 Åberg redogör hur folket skulle acceptera total underkastelse till Sverige. Följande citat är 

Åbergs ord: ”de valde att då på sina gårdar framför att söka skogen, de plöjde sina tegar och 

räknade sina ekollon, de skipade rätt och härdade ut, när stormen svepte fram över 

bygden”.
128

                           

 Vad Åberg skriver är att människorna skötte sig genom att de fullständigt underordnade sig 

svenskarna. De uttalade inte sin åsikt, de accepterade att soldater plöjde deras gårdar ”när 

stormen svepte över bygden”. Om detta var värdegrundsmässigt rätt eller fel väljer Åberg att 

inte uttala sig i.                        

 Bönderna levde på detta sätt med heder i behåll och motarbetade inte 

försvenskningsprocessen under skånska kriget, 1675-1679 är vad Åberg förmedlar. Hur 

mycket heder det fanns i denna underkastelse kan dock diskuteras…        

 Lauring menar att svenskarna också var hårda med att bestraffa de som bröt mot ”Sweriges 

Landz Lagh”
129

 och straff utfördes på de som samarbetade med danskarna trots att de 

förkunnat sig som svenska medborgare. Jörgen Krabbe var en som straffades för detta brott  

”Han blev dödsdömt, og Carl den Ellevte stadfaestede dödsdommen”.
130

 Svenskarnas sätt att 

föra straffhandlingarna var ”hänsynslös”: ”Jörgen krabbe havde under domshandlingene ikke 

fået mulighed for at före et forsvar. Han sögte pardon, men fik den ikke. Dommen blev udfört 

hänsynslöst”.
131                          

 En snabb och effektiv avrättning utan några invändningar var alltså fallet. Lauring skildrar 

ännu en gång svenskarna på ett hemskt sätt då han skildrar Jörgen Krabbes abrubta farväl till 

sin svaga fru som var illa därhän: ”16 januar 1677 måtte han tage afsked med sin hustru 

skriftligt. Hun var syg, og han fik ikke lov at komme till hende. Han tog så >> sit bedste 

sörgetöj<< på, var i slotskirken på Malmöhus, hvor han sad fangen”.132        

 I slutskedet av kriget menar Lauring att både danskarna och svenskarna förde ett lika 

hönsynslöst krig ”imod bönderne”.
133

 Lauring menar att danskarnas beteende ledde till ”at 

Skåne (…) ville ikke vende tillbage till Danmark”.
134

  Lauring menar att detta förklarar sig 
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självt då svenskarna höll på att gå segrande ur det skånska kriget och säkra att Skåne förblev 

svenskt. Då danskarna plundrade och ödelade skånska gårdar likt svenskarna fanns det ingen 

anledning för befolkningen att resa sig mot sina svenska landsmän. Risken hade endast varit 

att de blivit utsatta för ytterligare brutala straff, menar författaren. 
135

 

Beskrivningen av Snapphanar 

Åberg och Lauring har en gemensam uppfattning av att relationen mellan Karl XI och 

Göingar var allt annat än god. Lauring ger till skillnad från Åberg en förklaring om varför. 

Lauring skildrar Karl XI:s brutala behandling av befolkningen i Skåne. Han menar att när 

Karl XI intog Landskrona ”gav han den drastiske ordre at i tre mils afstand fra byen skulle 

alle bondegårde tömmes for mennesker, dyr og alt indbo”.
136

 Det beskrivs närmast som en 

etnisk rensning
137

 som gjorde att befolkningen kände en oerhörd avsky mot svenska 

kungamakten. Åberg i sin tur skriver endast att folket hade ”stor avsky mot svenska armen 

såväl som mot svenska kungen Karl XI”.
138

 Intressant är att diskutera anledningen till varför 

Åberg undanhåller information om detta. Enligt historikern Karlsson är det vanligt att de 

styrande i landet väljer vilken historia som får presenteras för befolkningen. Detta beror på 

menar Karlsson att de styrande i landet vill värna om nationens stolthet och skapa en nationell 

stolt känsla så folket känner att de tillhör ett land de kan se upp till. Detta underlättar menar 

Karlsson att maktordningen i landet bibehålls. Karlsson diskuterar vidare om det ideologiska 

historiebruket varför han presenterar begreppet rationalisering vilket han menar står för att 

historia i efterhand har lagts tillrätta för att sudda bort besvärande misstag som nationen 

tidigare har begått. 
139

 

Beskrivningen av Loshultkuppen 

Loshultskuppen var Göingefolkets största lyckade seger militärt sätt mot svenskarna under 

hela skånska kriget menar Åberg. Slaget beskrivs som en lättnad för befolkningen då dessa 

hade en stor avsky mot svenska armen såväl som mot svenska kungen Karl XI. 
140

  

 Åberg nämner att ”också kvinnor och barn följde med truppen och ”den långa kolonnen av 

fotfolk”.
141

 därmed hävdar Åberg följaktligen att snapphanar inte var kringvandrande ryttare. 
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Istället var det en stor sammanslagning av människor från olika bygder som slått sig ihop för 

att sätta sig emot svenska kronan. Att författaren skriver att kvinnor och barn deltog under 

Loshultskuppen är ytterligare något som tyder på historikerns uppfattning att det var hela 

bygder som var emot svenskarnas styre av Skåne. Syftets som befolkningen i Göinge hade 

med plundringen av krigskassan var att hämnas på de hatade ryttarna och svenska kungen 

menar Åberg. Författaren förkastar därmed uppfattningen om att skåningarna utförde 

plundringen p.g.a. att de kände nationell tillhörighet till Danmark. Ett uttalande från Åberg 

som ytterligare tyder dennes uppfattning att relationen mellan svenska soldater och skånsk 

befolkning var dålig är när han skriver att folket kände ”oro för svenska kungens hämnd”.
142

 

Här erkänner Åberg att de stora pågående konflikterna som plågade folket var de mellan 

svenska soldater och skånsk befolkning, inte att de s.k. ”partisanerna” plågade skånska 

befolkningen i störst omfattning.                   

 Lauring förkastar svenska historikers version av att Loshultskuppen var ett ”bandit og 

rövertogt”.
143

 och att detta var ”bevis for at hele snaphanebevaegelsen stort set kun var tyveri 

og bandituvaesen”.
144

 Han menar att om snapphanarna endast skulle varit tjuvar utan nationell 

tillhörighet skulle de lika bra kunnat anfalla danska soldater, ”det er for eksempel utaenkeligt 

att kuppet lige så godt kunne ha vendt sig mod den danske konges tros”.
145

 Lauring visar med 

uttalandet att befolkningen hade klara nationella band till danska kronan.  Därför var kuppen 

från skånska bönderna en ”pludselig rejsning, bönder det går i amok i befrielse och triumf, en 

henrykkelse over  at nu vendte skaebnen, nu var de mörke år forbi”.
146

      

 Lauring menar också att  Loshultskuppen var en möjlighet för befolkningen att göra ett dåd 

som skulle göra ont för Karl XI.  Resultatet blev att ”bönderne og deres sönner strömmede 

till”.
147

 och plundrade vagnen. Men en stor del av dessa bönder var inte nöjda utan förföljde 

en trupp av Lubecks ryttare som var anställda under svensk krona. Lubecks ryttare var 

tillsammans med svenskarna de som tidigare dödat och övertagit böndernas hustrur och 

gårdar.
148

 Lauring beskriver böndernas förföljelse enligt följande: ”flertalet marcherede 

videre, ikke mindst fordi målet var en trop af Lybeckers forbandede ryttere. En del var 

vaebnet med Göngebösser, de fleste med köller, knipler, spy dog redskaber”.
149
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De viktigaste åtgärderna för att Skåne blev svenskt 1658-1720 

Det var generalguvernören Rutger von Aschebergs försvenskningsprogram som fick 

förtroende. Enligt denna skulle skånska befolkningen försvenskas genom att relationen mellan 

svenskar och människor från Skåne skulle förbättras. Han ”skyddade dem för officerarnas 

övergrepp och lärde dem klaga inför domstol”.
150

 Vad Åberg påpekar med detta är att 

Ascheberg skyddade befolkningen från nya ohyggliga övergrepp som tidigare skett ifrån 

svenskarna med order från Karl XI då skånska kriget utspelade sig. Aschebergs önskemål var 

en integration mellan skåningar och svenskar. Detta skulle förverkligas genom att låta folk 

från Skåne deltaga i den svenska armen, menade Ascheberg. Detta avböjdes inte helt oväntat 

under kung Karl XI:s regenttid. Först när Karl XII kom till makten tilläts folk från Skåne ingå 

i ”rikets försvar”.
151

 Karl XII tog även andra råd ifrån Ascheberg vilka var utvecklande av 

vägbyggen i Skåne och att ”Det skånska postväsendet införlivades i den uppsvenska 

organisationen”.
152

 Dessa projekt menar Åberg också hade en ”pedagogisk betydelse (…) 

Genom umgänget med andra människor skulle de avsides boende vänja sig av med sin 

vildsinthet och odygd”.
153

                      

 Åberg ger en bild av att skånska befolkningen var ociviliserad när han skriver ” de avsides 

boende vänja sig av med sin vildsinthet och odygd”. Detta låter närmast som djur som 

behöver tämjas för att kunna samspela med omgivningen. Det man kan fråga sig är om Åberg 

har personliga åsikter som är negativt laddade mot skånsk befolkning?      

 Åberg lägger stor vikt vid kyrkolivet och folkundervisningens betydelse för 

försvenskningen av skånsk befolkning. Det var nämligen här som den skånska befolkningen 

introducerades för det svenska språket på allvar menar Åberg. 1680 började gudstjänster 

hållas på svenska. Psalmböckerna översattes och prästerna tillsades att börja predika på 

svenska. Detta är i sig inget anmärkningsvärt då människor i Skåne tillhörde den svenska 

nationen. Mera anmärkningsvärt var tvånget att varje psalm skulle inledas med frasen : ”Gud 

give konung Karl och all överhet frid och gott regemente”.
154

 Om detta inte inträffade kunde 

folket bli straffade för ”otrohet mot kungen”.
155

 På så vis tvingades människorna till 

underkastelse.                          

 Allra störst genomslagskraft menar Åberg ändå var undervisningen av barn. 

Undervisningstimmarna bedrevs med s.k ABC-Böckerna och byns klockare ledde lektionerna. 
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Obligatoriskt för lektionerna var att alla skulle utrycka sig på svenska. Barnen var nämligen 

något som svenskarna prioriterade att lägga resurser på menar Åberg. Med rätt metoder skulle 

dessa kunna vara en del av den framtida svenska befolkningen, ”Det betydde inte så mycket 

om de gamla skåningarna försvenskades. Det väsentliga var att man i tid tog hand om barnen 

och lärde dem att läsa svenska böcker och sjunga svenska psalmer”.
156

          

 Det var alltså inget tvivel att svenskarna gett upp den vuxna befolkningen som tidigare 

tillhört Danmark. Eftersom barn var/är mer lättformade än vuxna satsade Sverige alla sina 

resurser på barnen.
157

  Det ska också nämnas i detta sammanhanget att endast till barnen i 

Malmö beställdes ”flera tusen svenska ABC böcker, katekeser och psalmböcker”.
158

 

Uniformiteten skulle på detta vis ”växa fram omedvetet, inifrån”
159

 hos den kommande 

generationen skåningar.                       

 Att de lärde barnen skriva och läsa på svenska var ett stort steg i försvenskningen eftersom 

de vuxna började acceptera försvenskningen och alltmer såg de fördelaktiga följderna av 

denna. Åberg visar detta genom att referera till svenska biskopen Canutus Hahns skildring av 

hur man resonerade i det skånska familjelivet, år 1687: 

I början var bönderna mycket misstänksamma mot vad de ansåg vara ett nytt språk (…) Men nu 

när de sett att barnen kan läsa i böcker, vilket de aldrig lärt sig, är de mycket glada särskilt som 

barnen hemma i huset kan både läsa och sjunga för de gamla. 
160

  

Åberg menar att skol och kyrkundervisningen var den biten som vägde tyngst i 

försvenskningsprocessen eftersom denna ”var ett medel att tämja och disciplinera folket så att 

de aldrig mera gjorde sig skyldigt till barbari, tyranni”.
161

             

 Då upploppen från snapphanar var ett stort problem för svenskarna under den inledande 

delen av försvenskningen och framförallt under skånska kriget var det oerhört betydande att 

folkundervisningen vann en så stor genomslagskraft som de faktiskt fick. Detta lade grund till 

att ”den språkliga försvenskningen” gick väldigt fort varför nästintill samtliga ungdomar i 

Skåne behärskade konsten att skriva och läsa år 1720, 20 år efter det att Aschebergs 

försvenskningsprogram tog sin början. Åberg avslutar med att konstatera att folket i Skåne 

”aldrig mera skulle drömma tillbaka om en svunnen dansk guldålder, inte längre längta efter 
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att bli befriade av danska härar”.162
                   

 Laurings redogörelse över hur svenskarna försvenskade Skåne är väldigt fåtalig. Han 

skriver endast om metoder som svenskarna tillämpade före skånska kriget. P.g.a. att adelns 

ställning var starkt försämrad i Danmark då enväldespolitik hade införts i landet ville inte 

människor från Skåne flytta över sundet. Istället valde de att stanna och acceptera den 

försvenskning som införts. 
163

                   

 Betydelsen var stor enligt Lauring att personer med mycket makt i Skåne kände att de 

tillhörde Sverige. Av denna anledning gjorde svenska kungen Carl Gustav år 1658 biskopen i 

Skåne adlig, namnet på denna person framgår inte. Biskopen påverkade sedan människorna 

att bli mer positivt inställda till svenska kronan.
164

             

 Tiden då Skåne blev svenskt skildrar författaren som en hård period för människorna. Stor 

del av befolkningen blev avrättade. Lauring skriver om avrättningarna i Malmö ”Svenskerne 

turde trods alt ikke hugge hovedet af det halve Malmö”.
165

 Laurings budskap är att 

populationen nästan halverades.                  

 Svenskarna gjorde ingen skillnad på Skåne och Själland de båda var lika mycket danska 

menar Lauring. Trovärdigheten brister dock i Laurings resonemang när denne skriver att han 

inte vet hur det gick till när Skåne gick från dansk till svensk ägo. Att Lauring antar hur 

förloppet mellan svenskarna och Skåningarna utspelade sig framgår av att Lauring skriver 

”Det er naesten umuligt efter en mörk og kaotisk tid at skimte, hvordan hverdagen egentligen 

var”.
166

                             

 Lauring skriver inte något om de metoder som svenskarna använde för att försvenska 

folket i Skåne under åren då skånska kriget varade och efterföljande år fram till 1720. Istället 

lägger författaren stor fokus på hur det var i det som återstod av Danmark och de krig som 

landet förde mot bl.a. Karl XII.
167

 

Regional eller nationell identitet bland människor i Skåne under 1658-

1720 

Åberg skriver att snapphanarna förstörde kommunikationsleder, anföll från skogsvrår och 

stödde danskarna tillfullo i kriget mot svenskarna. Men detta är inget som författaren vill kalla 

”patriotism” istället benämner han det för ”en fosterlandskärlek som inte hade mycket över 
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för de egna landsmännen”.
168

 Men frågan är om inte de två begreppen: ”fosterlandskärlek” 

och ”patriotism” står för samma sak, nämligen en önskan om att tillhöra danska riket? Detta 

är möjligen ett sätt av Åberg att dölja att den del av skånska befolkningen som verkade som 

snapphanar hade en nationell längtan av att tillhöra Danmark.          

 Åberg sammanfattar prästståndets nationalitetskänslor till danska kronan med uttalandet 

”enda intressen är den skånska provinsen och dess arma invånare”.
169

 Av att se historien 

utifrån populärhistorikerns perspektiv på försvenskningen fanns det inte några särskilt 

uttalade nationalistiska band mellan människor som tillhörde prästeståndet och danska kronan 

under försvenskningsperioden, innan skånska krigets utbrott. Ännu ett faktum som talar emot 

att folket i Skåne kände nationalism till Danmark är Åbergs sätt att skildra att bonde och 

borgarståndet i norra Skåne förde en handel med människor i svenska landskapet Småland.  

Dessutom skriver Åberg att den syd småländska och nordskånska befolkningen hade en 

vänlig relation.                         

 Författaren hävdar dessutom att Skåne var ett regionalt medvetet område. Perioden efter 

det skånska kriget menar Åberg att Skåne var en egen nation. Detta går att utläsa då 

författaren benämner Skåne för ”skånska nationen”.
170

 Att Åberg har en uppfattning av att 

Skåne var en egen nation förstärks av att författaren skriver att adeln som hade en stor makt 

under 1650-talets Skåne ”var nationellt medveten”.
171

  Författaren hävdar dessutom att ”de 

andra stånden (…) hade inte heller någon närmare kontakt med den danska huvudstaden”.
172

 

P.g.a. detta framställs Skåne som ett regionalt område där människors enda fokus låg på det 

egna landskapet och således inte på Danmark som nation.          

 Under skånska kriget hävdar dock Åberg att den skånska befolkningen hade en längtan om 

att tillhöra Danmark. Att Åberg hävdar att den skånska befolkningen hade en slags 

nationalism, moderlandskärlek till Danmark vid denna tid går att utläsa ur följande citat: 

”Under förmyndartiden hade de skånska bönderna börjat se fram emot den dag då de danska 

arméerna skulle komma över sundet och befria dem från svenska oket”.173
       

 Att bönderna hade ett svenskhat skildrar författaren med uttalandet ”svenska oket”. De 

danska soldaterna ges en bild av att vara landsmän som folket identifierar sig med och som 

skulle beskydda dem från den svenska kronan. Dock släcks detta hopp i samband med slaget i 
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Lund skriver Åberg: ”svenskarna hade kommit tillbaka. Drömmen om ett danskstyrt Skåne 

krossades i slaget vid Lund”.
174

                    

 Lauring hävdar emellertid att de allra flesta ”danskar” som bodde i Skåne under hela 

försvenskningsperioden ansåg sig själva ha en dansk nationalitet, även ett år efter slaget vid 

Lund år 1677 när Danmark alltmer börjat förlora kontrollen över landskapet. Trots att 

befolkningen i Skåne officiellt var svenskar skriver Lauring tveklöst att de kände sig som 

danskar. Författaren visar detta i följande citat då han skildrar adelsmannen Jörgen Krabbe 

som levde i Skåne vid Skånska krigets inledande skede: ”Som de fleste andre afstående 

danske adelige fölte han sig naturligtvis som dansk, og han fölte at det var hans rette konge, 

der nu var kommet till Skåne for at frelse landsdelene hjem”.175
          

 Ett argument som är laddat med nationalistiska värderingar är Laurings val att citera till 

svensken Carl Gustav Weibull: ”Andra nationer börjar krig därför att de är äro rika, 

svenskarna därför att de är äro fattiga”.
176

 Vad författaren vill förmedla med citatet är att 

Danmark kämpar av heder som övriga länder i Europa medan Sverige skarpt skiljer sig från 

detta ärofyllda krigssätt. Istället lyckas Lauring ge en bild av att svenska soldaterna njöt av 

krig och plundrade med belåtenhet befolkningens gårdar. Detta menar Lauring gjorde att 

människor i Skåne ville tillhöra danska kronan. 
177

               

 En försköning gör också Lauring i sitt sätt att beskriva ”mishandlinger, (…) voldtaegt”.
178

 

som svenska soldater utförde på folket i deras hem. Att författaren väljer att i störst 

omfattning beskriva svenskarnas handlingar i detalj gör att Sverige uppfattas som ett hårt land 

jämfört med Danmark.                     

 Uppfattningen som den danske författaren har av folket i Skåne är att de kände sig danska 

och ville tillhöra landet. Detta visas tydligt genom meningen ” Når den ny krig var ovre, vill 

landsdelene vendte tilbage till Danmark”.
179

 Ytterligare två citat visar Laurings uppfattning att 

skåningar kände nationalism till Danmark:                  

 - ”Provinserne var hundrede procent dansk.  Spröget var östdansk”.
180

       

 - ”befolkningen var dansk og der var samme livlige samkvem mellem skånelandene og 

västdanmark som andre deler av Riget”.181
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 Det går alltså konstatera att Åberg och Lauring har eniga åsikter om att skånska 

befolkningen kände att de hade en dansk nationalitet under åren som skånska kriget varade. 

Skillnaden är att Lauring öppet skriver att skånska befolkningen sympatiserade med 

danskarna under hela försvenskningsperioden medan Åberg menar att det varierade. Innan 

skånska kriget och efter slaget i Lund 1677 ville Skånes befolkning vara en självständig 

region fri från Sverige. Under den tid av Skånska kriget som det fanns en möjlighet att tillhöra 

Danmark ville de tillhöra danska kronan.
182

  

Delsammanfattning undersökningsperiod II 

Åberg väljer att projicera Sveriges misstag under skånska kriget på snapphanar för att mildra 

svenskarnas handlande under denna tid. Detta är inget märkvärdigt om man tittar på den 

historieskrivning som gjorts i Europa där förskoning av den nationella historien har 

förekommit.
183

 Eftersom det är en central fråga för svensk historieskrivningen att värna om 

den nationella berättelsen
184

 har författaren rationaliserat(förskönat) historien för att framställa 

landet på ett bra sätt.
185

. Att gå ut med hur svenska soldater plundrade och mördade i Skåne 

under skånska kriget förmedlar inte en bra bild av Sverige. Den källkritiska trovärdiga 

historien som Weibullskolan och sedermera socialhistorikerna förespråkar gör sig alltså inte 

gällande i Åbergs historieskrivning.                    

 Ett exempel på hur Åberg värnar om det svenska anseendet är hans beskrivning av 

eldkrävartåget. Författaren vill förmedla att bondebefolkningen gjorde ett avtal med kungen 

att i fortsättningen förhålla sig lugna gentemot de svenska soldaterna i utbyte skulle inte 

allmogen längre hemsökas av svenska ryttare. Denna uppgörelse mellan svenska armen och 

lokalbefolkningen är en skildring som är mycket bristfällig. Att Åberg skildrar historien på 

detta vis är ett sätt av honom att undanhålla information som kan skada Sveriges anseende till 

befolkningen i landet fr.o.m. 1960 och framåt. Dessutom skriver författaren senare i boken att 

de svenska plundringarna fortsatte vid svältkrigen 1678.             

 Vad Åberg i själva verket gör är att han i efterhand redigerar historien så den legitimerar 

Sveriges plats i solen. Med detta kan en slutsats dras att Åberg som är populärhistoriker från  

den tid då socialhistoriska historiesynen började påverka historieskrivningen inte är mindre 

angelägen om att legitimera svenska staten i historieskrivningen jämfört med författarna från 

den nationalistiska historiesynen. Trots att Åberg verkar under socialhistoriska historiesynen 
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riktar han sig inte in på hur det historiska förloppet faktiskt förhåll sig under Skånes 

försvenskningsperiod med utgångspunkt från den enskilda individens relation till staten. 

 Laurings historieförmedling som är präglad av dolda politiska budskap visas då han 

beskriver skånska befolkningens nationella hållning. Författaren skiljer markant på hur 

svenskarna och danskarna förde sin krigföring under skånska kriget. Lauring menar att 

Sverige förde en ”ärofattig” krigföring varför de också njöt av att plundra allmogens gårdar. 

Danskarna som förde en ”ärorik” krigföring plundrade endast böndernas gårdar någon enstaka 

gång eftersom de då var i stor nöd av mat. Det dolda budskapet som författaren har med 

denna skildring är det gömda nationella syftet att framställa landet i bättre ljus. Genom att 

beskriva hur mycket råare svenskarna var mot lokalbefolkningen i Skåne jämfört med hur 

danskarna var förskönar historikern bilden av danska kronan under Skånes 

försvenskningsperiod. Laurings totala avsaknad av ett socialhistoriskt förhållningssätt gör att 

denne fullständigt rationaliserar historien på ett sätt som är förmånligt för den danska 

maktordningen idag.          

Undersökningsperiod III: Dagens fria historieförmedling 

Wikipedia kallas för den ”fria encyklopedin”.  Syftet med detta är att den ska vara ”wiki” som 

står för den allmänna befolkningens encyklopedi där varje enskild person i t.ex. Sverige och 

Danmark kan gå in och redigera en artikel. Wikipedia representerar dagens historiesyn och 

förmedling i min uppsats.                     

 Wikipedia startade sin verksamhet den 15 januari 2001 och har sedan dess expanderat. 

Idag finns över tio miljoner artiklar på ca 280 språk. Den engelska är den största versionen 

vilken innehåller omkring 3 700 000 artiklar. Den svenska ligger på 421 000 artiklar. Antalet 

artiklar på den danska wikipedia står dessvärre inte angivet. 
186

  

Skånska befolkningen situation under skånska kriget 

Wikipedia.se menar att Karl XI  bar det yttersta ansvaret för de svenska soldaternas övergrepp 

på den skånska befolkningen. Sidan skildrar att Karl XI:s motiv var att jämna delar av Skåne 

med marken. Skribenten hänvisar till ett dokument som nu ligger bevarat i riksarkivet i 

Stockholm:”Karl XI som gav ordern att alla män i Örkened som kunde bära gevär skulle 

dödas, endast kvinnor och barn förskonades, djur och annat av värde bäras iväg och gårdarna 

brännas ner, varefter resten av socknen skulle skövlas”.
187

         

 Wikipedia.se styrker sina argument i ovanstående citat med personliga och detaljerade 
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dagboksanteckningar ifrån svenske officeraren Nils Skytte, ”22 (april 1678) ryckte vi upp att 

efter order uppbränna hela örken socken, hvvilka order också lyda att ihjälslå all manskön 

emellan 15 och 60”.
188

                      

 Exakta siffror på hur många människor som mördades vid nedbränningen av Örkened 

socken  säger inte wikipedia.se, dock säger sidan att tre byar helt försvann. Dessa tre nämns 

med följande namn: ”Kärraboda, Rätofta, Smålatorp”.
189

         

 Wikipedia. dk påpekar att den svenska brutaliteten mot den civila befolkningen inte var 

slut efter slaget i Lund : 

svenskerner gik i sejrende ud af Kampen, hvorefter de ransagede gårde og huse vidt omkring i 

jagten på sorrede danske soldater och friskytter. De blev som refel henrettet, når de blev fundet.” 

I dagene efter lagde den svenske arme under ledelse af karl XI hele Landskrone-egnen öde med 

plyndring og mordbrand.
190

  

Citatet har också som syfte att visa att det inte endast var frikytteförbanden som blev 

”henrettet” av svenskarna utan hela byar utsattes för plundring och mordbrand i syfte att 

ödelägga hela bygdeområden ifrån Skånsk befolkning             

 Efter slaget i Lund menar Wikipedia.dk att även danskarna började bränna ner byar. Ystad, 

Simrishamn, Trelleborg och Skanör var några av de samhällen som nedbrändes.    

 Den danska generalen Arendorf var ansvarig för de nedbränningar av de fyra skånska 

städerna Trelleborg, Ystad, Skanör och Simrishamn. Detta medförde att skånska 

lokalbefolkningen nu också blev fientliga till danskarna, skriver skribenten. Men wikpedia.dk 

vill samtidigt trycka på att det var ”Karl XI havde vaeret den förste til at brug den braenete 

jordens taktik”
191

 och därmed startat processen att ödelägga Skåne      

 Wikipedia.dk skriver i ovanstående stycke fakta som inte gagnar den danska 

historieskrivningens ideologiska historiebruk då sidan förmedlar att danskar utförde 

nedbränningar på skånska befolkningen. Denna historia framställer Danmark som en brutal 

nation liksom Sverige utan omtänksamhet för den enskilda medborgaren i landet. För att 

framställa danska kronan i bättre ljus skriver sidan att Karl XI var den första att använda 

brända jordens taktik, vilket uttalande saknar empirisk grund.         

 Danska och svenska wikipedia för alltså argument som tyder på att framförallt svenskarna 
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men också till viss del danskarna utförde etniska rensningar i Skåne för att avlägsna skånsk 

befolkning från dess ursprungliga geografiska område.  

Beskrivningen av snapphanar  

Enligt den danska Wikipedia var ”6 % af en befolkning på ca 300 000 mennesker involveret i 

modstanskampen mod de ubudne gaester”
192

 vilket visar sidans åsikt om att svenska soldater 

varken sågs som välkomna eller som skånska folkets landsmän under skånska kriget. Utifrån 

följande citat förmedlar internetsidan förklaring om varför 18 000 skånska bönder anslöt sig 

som friskyttar och satte sig upp mot svenska kronan 

Når svenskerne i denne vinter (1678-1679) fik fat i nogle snaphaner, plagede de disse på en 

frygtelig måde. Först braende man deres fodsåler med glödende jern. Derefter stödte man et 

spiddet pael så langt op i endetarmen på dem, at den kom ud ved naesen. Derefter sömmede man 

dem fast til et trae og lod dem haenge der til de döde.
193

 

Svenska wikipedia väljer att beskriva avrättningar av snapphanar än mer detaljerad och 

utförlig. Bilden som wikipedia.se ger av avrättningarna av skåningar som satte sig upp mot 

svenska kronan är milt sagt grym och nedvärderande: ”rådbråkning, vilket bestod i krossande 

av armar och ben med ett vagnshjul, och följt av styckning. Vanligen avslutades 

rådbråkningen med stegling på hjul då man flätade kroppen i ekrarna på ett stort trähjul som 

hängdes upp till allmän beskådan”.
194

                   

 Att wikipedia.se väljer att förmedla bilden av svenskarnas behandling av snapphanar och 

oskyldig lokalbefolkning som oerhört grym är det ingen tvekan om. Tillskillnad från 

Grimberg kan sidan utan hinder skildra avrättningarna i detalj då dagens hitorieförmedling 

inte längre är strikt inriktad på att framhäva nationen i historieskrivningen.
195

      

 På wikipedia.se står det även att avrättningsmetoderna är vida skildrade av de svenska 

populärhistorikerna Sixten Svensson och inte minst av Herman Lindqvist. Den sistnämnda av 

dessa är hypotetiskt den som är mest känd bland dagens befolkning i Sverige. Hans 

uppfattning av avrättningarna av folk som bedömdes som snapphanar av svenskarna citerar 

wikipedia.se enligt följande: 

Om en snapphane greps levande i en by, torterades han först varpå han avlivades med någon av följande 

raffinerande metoder: antingen spikades han levande upp på kyrkdörren eller också kunde han spetsas 

levande på en glödande järnstång (…) Där fick han hänga allom till skräck och varnagel.
196
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Sidan refererar till Lindqvist då den konstaterar att svenskarnas syfte med avrättningarna på 

snapphanarna var att ”skrämma och varna andra för vad som kunde hända med den som satte 

sig upp mot överheten”.
197

                   

 Wikipedia.se menar att svenskarna själva ansåg att de följde lag då de utförde våldsamma 

handlingar på friskyttarna. Följande uttalande visar på sidans uppfattning om detta ”att 

friskyttarna inte ansågs skyddade i några konventioner gällande behandlingen av krigsfångar, 

och att tortyr, rådbråkning, stegling, hängning och styckning mm därför ansågs 

rättfärdigat”.
198

                         

 Utifrån detta synsätt kunde svenska soldater tortera skånsk befolkning efter behag utan lida 

av dåligt samvete. Wikipedia.se tvekar alltså inte att lyfta fram historia om svenskarnas 

avrättningar på skånsk befolkning. Sidan vill synliggöra svenska kronans grymma gärningar 

under skånska kriget i så stor utsträckning som möjligt.            

 Danska Wikipedia hävdar att man i den svenska historieskrivningen givit snapphanar en 

betydelse av att de var en motståndare som ”ikke tillhörte fiendens regulaere trupper”.
199

 vilka 

verkade ”i form af bondevaern. Gransevogter og friskyttekompanier”.
200

 Sidan delger också 

sin tolkning av vad begreppet ”snaphaner”stod för under kriget  ”snaphaner kaldtes også de, 

som på forskellig vis blev tvunget til at forlade byfaellesskaberne til et usikkert liv i skoverne 

som tyve og sövere”.
201

                     

 Wikipedia.se menar att för svenska historiker är ordet snapphane synonymt med 

stråtrövare. Sidan menar att den danska historieskrivningen till en början skiljde mellan 

friskyttar och stråtrövare. Den danska tolkningen av snapphane var från början ”en positiv 

benämning på bondekrigare” skriver den svenska wikipedia, vilken fortsätter och menar att 

den svenska uppfattningen i längden kom att bli dominerande även bland danskarna som 

började att avstå från att ”använda ordet `snapphane` (…) eftersom det blivit synonymt med 

`kriminell`”.
202

 Skribenten på sidan har också en egen förklaring om varför betydelsen av 

snapphanar förändrades som menar att inflytandet från Sverige också var betydande: 

”förmodligen var det när svenskarna började genomföra våldsammare avrättningar av 

snapphanar som ordets klang förändrades också på danska”.
203
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Beskrivningen av Loshultskuppen  

Danska wikipedia nämner endast hastigt Loshultskuppen. Sidan skriver att snapphanarna 

plundrade den svenska krigskassan på 50 000 riksdaler som fördelades på 250 vagnar med 

häst. 
204

                           

 Svenska wikipedia skriver likt den danska wikipedia att snapphanarna plundrade Karl XI:s 

krigskassa, men inte på ett lika hög summa utan endast 30 000 riksdaler. Detta menar sidan 

motsvarar 70-80 miljoner svenska kronor i dagens pengavärde. Svenska staten försökte få 

tillbaka det som förlorats men fick knappt tillbaka något. 
205

    

De viktigaste åtgärderna till att Skåne blev svenskt 1658-1720 

”De förste halvtreds
206

 år efter freden i Roskilde blev de vigitge admininistrative forandringer 

företaget i den process der kaldes Skånes försvenskning”.
207

           

 Detta skriver danska wikipedia utan att ingående beskriva vilka de administrativa 

förändringarna var mer än att ”Universitet i Lund bler oprettet i 1668”
208

 och att ”danske 

adelsmaend i nögle positioner erstattes af svenske”.
209

 Danska wikipedia skriver senare i 

stycket att ”i Sverige indförtes enevaelde og også en hårdere styring af Skåne”.
210

 Effekten av 

detta blev att en stor del skånska adelsmän utvandrade p.g.a att svenskarna ”kraevde at de 

svor troskab mod den svenske konge”.
211

               

 Upprättandet av Lunds universitet 1668 menar wikipedia.se var ett stort steg i ledet att 

anpassa befolkningen till den svenska kulturen. Sidan skriver att universitet var en ”svensk 

motvikt mot Köpenhamns universitet”.
212

 Betydelsen av ”Regia Academia Carolina”
213

 var 
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naturligtvis stor då människor i Skåne nu hade möjligheten att studera närmre sitt hem och 

behövde inte åka över sundet för bosättelse på Själland för att få möjlighet till akademiska 

studier. Men det var en besvärande resa för befolkningen att bosätta sig på Själland. Dåtidens 

befolkning i Skåne var fattig
214

 varför det var ekonomiskt smärtsamt att åka över till 

Köpenhamn för att utbilda sig. Dessutom var Skåne människornas hemområde vilket är ännu 

en anledning till att vilja stanna kvar på den svenska sidan av sundet. Därför går det att dra en 

slutsats om invigningen av Lunds universitet 1668 hade en mycket stor betydelse för 

försvenskningen av Skåne.                   

 Försvenskningen fördjupades ytterligare då ”Karl XI införde svenskt kyrkospråk”
215

 som 

skulle ersätta det före detta danska kyrkospråket som ännu efter skånska kriget levde kvar. 

Skribenten skriver också att ” 1686 års svenska kyrkolag kom att gälla även för de erövrade 

landskapen Skåne, Blekinge och Halland”.
216

 Dock skriver inte personen i fråga ut vad dessa 

kyrkolagar innebar. Detta kan ifrågasättas eftersom sidan följaktligen uttrycker ”Från 

predikstolarna spred de svenska prästerna sitt budskap”.
217

 Att skriv a vad de predikade om 

för människorna i Skåne är minst sagt relevant att ange.              

 Stor betydelse för försvenskningen hade kyrkans inflytande menar wikipedia.dk är ”1686 

indförtes svensk kirkeordning og herefter også svensk katekismus
218

 og salmebog”.
219

 Detta 

var en viktig del i försvenskningensprocessen menar wikipedia.dk som också framhäver den 

stora betydelsen av att de danska psalmerna blev översatta till svenskt språk ”hvilket var et 

meget vigtigt element i udbredelsen af svensk i almuen”.
220

 Översättelsen kunde göras utan 

några större svårigheter då de svenska och danska psalmerna hade samma betydelse.    
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 För att skildra försvenskningsprocessens omfattning påpekar sidan att t.o.m. ”den danska 

praestedragt blev byttet ud mod den svenske”
221

. Med detta vill sidan skildra hur detaljerat 

svenskarna drev försvenskningsarbetet av Skåne. Slutligen skriver wikipedia.dk att 

”forsvenskningen foregik ikke ikke (sic!). kun i Skåne, men den gik hårdest ud over Skåne”
222

 

Försvenskningen pågick också i andra nuvarande svenska landskap som Bohuslän, Jämtland 

och Härjedalen.
223

                     

 Wikipedia.se inleder på avsnittet om ”försvenskningen av Skåne” med att uttala ”Det 

gällde för den svenska överheten att få skåningarna att bli svensksinnade”
224

. Något som 

förefaller vara självklart är givetvis att förklara varför svenska kronan var tvungen att få 

befolkningen i Skåne att bli svensksinnad, men detta är något sidan låter vara obesvarat. Sidan 

beskriver emellertid hur försvenskningen inleddes. Detta gör sidan genom att ospecifikt 

nämna ”en edsvärjardag på Malmö rådhus”
225

 år 1658. Här beskriver sidan hur människorna 

svor denna ed: ”På ett givet tecken fick ombuden falla på knä och lova sin nye kung 

trohet”.
226

                          

 Bilden som ovanstående citat förmedlar är att befolkningen i landskapet tvingades till 

lydnad inför sin nya kung, Karl X Gustaf. Förklaring om hur denna trohetsed gick till väljer 

sidan att avstå ifrån att försöka beskriva. Frågan är varför sidan undanhåller information om 

hur förloppet under trohetseden förhöll sig. Sannolikt känner skribenten till information som 

skulle kunna skildra trohetseden. Men denna är möjligen för grym och anses som opassande i 

det Sverige vi lever i idag. Sverige är idag ett land som värnar om människors lika värde 

oavsett nationalitet eller regional härkomst. Att beskriva metoderna svenska soldaterna 

använde för att få skånska befolkningen att svära trohetsed passar inte in i den bild av Sverige 

som människor i landet har idag. Alltså är det högst troligt att denna gick till på ett allt annat 
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än fredlig och humant vis. Då Skåne varit danskt sedan slutet av vikingatiden på 1000-talet
227

 

torde det ha varit påfrestande för befolkningen att behöva falla på knä inför den svenske 

kungen, alltså samma man som burit ansvaret för att människor i Skåne tvingats bort från att 

tillhöra sitt moderland Danmark. Hur de svenska metoderna löd för att få folket att svära 

trohetsed är således inget som den svenska wikipedia vill gå in på. Frågan som man ställer sig 

då är varför?                         

 Utifrån historikern Klas-Göran Karlsson benämning ”rationalisering”
228

 kan man hävda att 

sidan medvetet undanhåller information för att som Karlsson menar försköna historien och 

göra historieförmedlingen mer fördelaktig för nationen. Detta betyder att den historia som 

landets befolkning kommer i kontakt med ger en bra och förtroendeingivande bild av Sverige 

som land.
229

                        

 Wikipedia.se fortsätter att beskriva försvenskningen efter 1658 med att uttrycka ”År 1662 

hölls en så kallad lantdag i Malmö där skåningarna accepterade nya skatter och förordningar 

som helt skiljde sig från dansk lag”.230                 

 Bilden som sidan förmedlar med ovanstående uttalande är att det nya skattesystemet var 

något som skåningarna någorlunda villigt accepterade trots att dessa skiljde sig från det 

danska lagsystemet som folket levt under i väldigt många år. Med tanke på de grymma 

motstridigheter som förekom mellan svenskarna och skånsk befolkning, även kallade 

snapphanar, under främst skånska kriget 1675-1679 är det högst osannolikt att folket 13 år 

innan krigets utbrott inte satte sig emot det nya skattesystemet och de nya förordningar som 

svenskarna infört.                         

 Ett stort steg i försvenskningen av Skåne torde varit när befolkningen fick representation i 

den svenska riksdagen. Sidan redogör emellertid inte klart för vad detta hade för betydelse för 

försvenskningen av Skåne; om befolkningen kom närmre den svenska kronan eller om det 

snarare blev motsatt effekt att skåningarna föredrog att bejaka sin identitet som dansk 

medborgare är en fråga som den svenska wikipedia inte ger något svar på.   

 Wikipedia.se förflyttar sig sedan lång tid framåt då sidan skriver om slaget vid 

Helsingborg 1710 där Danmark bestämde sig för att återta Skåne. Skribenten menar att 

Sverige var svagt då landet led en stor förlust vid slaget vid Poltava under Stora nordiska 
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kriget varför danskarna anföll.  Men i detta sammanhang menar skribenten att 

försvenskningsprocessen blivit fulländad eftersom sidan skriver ” Den skånska befolkningen 

slöt nu dock inte upp på Danmarks sida på samma sätt då många hade kommit att omfamna 

och acceptera Skåne som svenskt”. 231
                   

 Skribentens argument är trovärdiga över denna data eftersom befolkningen vid denna 

tidpunkt tillhört Sverige i 52 år och tvingats till att acceptera den svenska nationaliteten som 

sin enda riktiga.                        

 Slutligen framhåller skribenten för ”Försvenskningen av Skåne” på wikipedia.se Sveriges 

storhet år 1716 då han skildrar svenske kungens skicklighet i samband med ett anfall från 

både Danmark och Ryssland:  

1716 samlades en dansk och rysk här på Själland för en planera invasion över Öresund Oenighet 

uppstod dock mellan danske kungen och tsaren, orsakad av hotet att Karl XII då personligen 

befann sig i Lund.
232

  

Regional eller nationell identitet bland människor i Skåne under 1658-

1720 

Danska wikipedia menar att Skåne tillskillnad från de övriga svenska landskapen inte ansågs 

vara en given del av Sverige. Istället påpekar sidan att landskapet var en koloni till Sverige. 

Skånes koloniala relation till svenska kronan menar sidan började så fort landskapet blev 

svenskt efter Roskildefreden 1658 och varade genom hela försvenskningsperioden fram till 

1720. 

fra 1658 til 1720 var Skåne ikke inkorporeret i det egentlige Sverige, men det var en slags 

koloni, så kalds ”inrikes utländskt land”. Området blev styret af en generalguvenör under den 

svenske konge.
233

 

Att sidan skriver ”utländskt land” visar sidans uppfattning över att Sverige ansåg Skåne 

tillhöra Danmark fast var nu taget av Sverige.               

 När Wikipedia.dk börjar redogöra för skånska kriget står det ”foråret 1677 indtedtes 

angrebet på Skåne. Det skulle bringe Skånelandene hjem till Danmark”.
234

 Att sidan uttrycker 

”bringe hjem” tyder på att sidans skribent anser att alla människor i Skåne ansåg att Danmark 
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var deras hemland, trots att Skåne tillhört Sverige sedan Roskildefreden 1658. Dessutom går 

det att utläsa att befolkningen i Skåne med glädje mottog och stöttade den danska hären då 

denna landsteg i Skåne vid krigets inledande skede. Detta går att utläsa i uttalandet ”Den blev 

mödt af en venligsindet befolkning, som med håb om befrielse fra den svenske okkupation 

stillede sig på den danske haers side med mandskab og förnödenheder”.235   

 Wikipedia.dk:s hävdar att folk ifrån  Skåne stred för den danska armen i slaget vid Lund, 

1676. Detta visar på att sidan anser att befolkningenn sympatiserade med danska nationen och 

ville representaera nationes reguljära arme. Befolkningen verkade således inte enbart i 

lösdrivande plundringståg. Citatet nedan visar sidans redogörelse över hur många människor 

som dog i slaget vid Lund 1676. I denna kan man utläsa att människor ifrån Skåne bl.a. stred 

för Danmark vid slaget: ”Slaget kostede over 8.300 döde, hvoraf den svenske arme mistede 

3.200 mand, resten var danske, skånske, blekingske og hallandske soldater i danske 

regimenter”.
236

                      

 Wikipedia.se skriver som ett erkännande för att befolkningen i Skåne var en del av Sverige 

”fick innevånarna i Skåne representation i den svenska riksdagen till skillnad från andra 

områden under den svenska stormaktstiden”.
237

 Dolda argument som skribenten visar med 

ovanstående citat är att denne anser att svenskarna inte själva såg Skåne som svenskt landskap 

under mitten av 1600-talet. Detta visar skribenten då denne skriver ”till skillnad från andra 

områden”. Eftersom svenskarna också hade områden i Baltikum och  Pommern (del i norra 

Tyskland med hamn ut mot Östersjön)
238

 menar skribenten att Skånelandskapen var lika lite 

svenska områden som Pommern och Baltikum.             

 Wikipedia.se uttrycker inte direkt att människorna i Skåne kände nationell tillhörighet till 

varken Sverige eller Danmark. Men då svenska wikipedia ingående förklarar hur brutala 

svenskarnas metoder var i avrättningarna av snapphanar förmedlas det att folket inte 

sympatiserade med Sverige.  Nedan är ett citat som visar sidans skildring av svenskarnas 

avrättningsmetoder:                        

 rådbråkning, vilket bestod i krossande av armar och ben med ett vagnshjul, och följt av styckning. Vanligen 
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avslutades rådbråkningen med stegling på hjul då man flätade kroppen i ekrarna på ett stort trähjul som hängdes 

upp till allmän beskådan.
239

  

Eftersom wikipeida.se inte skriver något om att danskarna övergrep sig på skånsk befolkning 

förmedlas en uppfattning att folket hellre ville tillhöra Danmark.   

Delsammanfattning undersökningsperiod III 

Likt de fyra andra populärhistoriska förmedlarna i min studie hävdar den svenska och danska 

wikipedia att nationalismen som ideologi förekom under 1600-talets Sverige och Danmark. 

Detta är samtliga övertygade om trots att nationalism inte ens då var påtänkt. Enligt 

historikerna Hettne et al. kallas denna sortens historieförmedlare för nationalistiska 

mytbildare som ville framhäva nationens tillkommande som en hjältesaga. Istället var det 

tvärtom. När en nation bildades mellan perioden 1648-1800 rådde det ofta osäkerhet och 

fruktan bland befolkningen där etniska rensningar ifrån statsmakten ofta förekom likt den i 

Jugoslavien skriver Hettne et al. Men tillskillnad ifrån Grimberg, Åberg och Fabricius redogör 

svenska och danska wikipedia över svenskarnas avrättningsmetoder på ett sätt som inte 

legitimerar den svenska staten. Även stegling och pålning av skånsk befolkning var 

förekommande ifrån svenskarna skriver sidorna. Beskrivningen av detta och svenskarnas 

skövling av människor och nedbränning av gårdar kan sammanfattas med begreppet etnisk 

rensning. Även danska wikipedias beskrivning av danskarnas försök till undanröjande av 

städerna Trelleborg, Skanör, Simrishamn och Ystad kan lämpligen betraktas som etniska 

rensningar.  

Sammanfattande Analys 

Lauring och Fabricius förmedlar information om försvenskningen av Skåne på ett sätt som 

gynnar Danmarks politiska maktordning. På förhand var det väntat att Fabricius skulle föra 

detta nationalistiska historiebruk eftersom han varit verksam under den period som brukar 

betraktas som höjdpunkten för den nationalistiska historiesynen, fr.o.m. slutet av 1800-talet – 

1960. Mer överraskande är det däremot att Lauring skildrar historia gällande Skånes 

försvenskningsperiod 1658-1720 ur ett historiebruk som är totalt nationalistiskt och avsaknad 

av ett socialhistoriskt perspektiv. Eftersom Lauring är/varit aktiv historiker under en period 

där historieskrivningen också skulle försöka förmedla vad som faktiskt inträffade i historien 

och mindre på vad som ansågs lämpligt för det politiska klimatet i landet torde Lauring också 

skildra historien med utgångspunkt utifrån människans situation i samhället gentemot 
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statsmakten vilket är ett centralt förhållningssätt inom den socialhistoriskt orienterade 

historiesynen.                          

 Lauring och Fabricius legitimerar danska nationen genom att skildra händelser under 

Skånes försvenskningsperiod som svenska kronan hanterat på ett dåligt sätt som Danmark 

hanterat på ett bättre.                      

 Grimberg och Åberg förmedlar historia som höjer upp den svenska statens anseende. Likt 

danska populärhistorikern Fabricius tillhör Grimberg den nationalistiska historiesynen varför 

hans nationalistiska färgning av sin historieskildring inte är överraskande. Att däremot Åberg 

för resonemang likt den nationalistiska historiesynen är mindre väntat då han utfört sin 

historieskrivning gällande Skånes försvenskning under den tid som socialhistoriska 

historiesynen började påverka historieskrivningen. Om Åberg skulle passa in i teorin för den 

historiesyn han verkat under skulle han vara något mindre styrd av att färga sina 

framställningar i syfte att höja upp den nationella berättelsen.          

 Åberg skiljer sig i sin uppfattning som har en mer komplicerad syn. Han hävdar att så 

länge det fanns ett hopp för befolkningen att åter bli danskar ville de till varje pris bli det. 

Men när hoppet drastiskt försvann i och med danskarnas nederlag vid slaget i Lund 1676 

menar Åberg att befolkningen i Skåne vill ha en egen nation fri från den svenska kronan, den 

”Skånska nationen”. De övriga populärhistoriska förmedlarna är överens om att befolkningen 

före 1720 ville tillhöra Danmark.                  

 Dagens historieskrivning utgörs i min uppsats av den svenska och danska wikipedia. Dessa 

skiljer sig från Fabricius, Grimberg, Åberg och Lauring. Tillskillnad från de fyra nämnda 

populärhistorikerna skildrar den danska och svenska wikipedia individens (underifrån 

perspektiv) förhållande till staten (ovanifrån perspektiv). Med detta menar jag att 

wikipedia.dk och wikipedia.se inte redigerat historien i efterhand (rationaliserat) för att 

bekräfta sina vardera länder. Sidorna riktar istället in sig på att beskriva hur människorna i 

Skåne hade det gentemot Sverige och Danmark. Sidorna gör detaljerade skildringar, särskilt 

den svenska över hur svenskarna avrättade befolkning i Skåne genom pålning och stegling 

anklagade för att vara snapphanar. Det bakomliggande syftet som danska och svenska 

wikipedia har med dessa ingående skildringar kan tänkas vara att framställa Sverige i så dåligt 

ljus som möjligt, eftersom sidorna gör väldigt vulgära beskrivningar. Att svenska och danska 

wikipedia kan göra dessa skildringar beror på att som historikern Klas-Göran Karlsson skriver 

att dagens historieskrivning inte nödvändigtvis inriktar sig på att framhäva ”nationens plats i 

solen” idag är det accepterat att förmedla historia som nödvändigtvis inte bekräftar landets 

suveränitet. Utifrån detta kan det därför hävdas att den svenska och danska wikipedias 
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historieskrivning är präglad av den socialhistoriska historiesynen.         

 En orsak till att skribenterna på den svenska wikipedia gör ingående beskrivningar av 

avrättningarna på snapphanar skulle kunna vara att de vill ge Skånes befolkning sin 

upprättelse. Med stor sannolikhet är dessa i så fall från Skåne och anhängare av regionalismen 

vilken Fredrik Persson menar är utbredd i Skåne idag.             

 Med tanke på Åbergs val att redan under 1670-talet benämna Skåne för det regionalt 

nationalistiska ”skånska nationen” tyder på att Åberg hävdar att det funnits regional identitet i 

landskapet redan under försvenskningsperioden. Detta trots att Hettne et al. skriver att 

nationalismen som ideologi inte var påtänkt före 1789-99. Således hävdar Åberg att Persson 

har fel när han i sin avhandling ”Skåne den farliga halvön” skriver att regionalism först 

uppkommit under 1800-talet. P.g.a. detta motsäger Åberg vetenskapen om nationalismens 

uppkomst. Av denna anledning kan Åberg betraktas som neonationalist vilket Hettne et al. 

menar är populärhistoriker som tror att nationalismen funnits sedan urminnes tider.       

 Min undersökning har behandlat i vilken grad nationella värderingar har påverkat tre 

svenska och tre danska populärhistoriker under Skånes försvenskningsperiod 1658-1720. Men 

det går att göra en större undersökning som också skulle inkludera en forskning av hur 

nationella uppfattningar avspeglar sig i tre svenska och danska yrkeshistorikers 

avhandlingar/böcker under Skånes försvenskningsperiod 1658-1720. Av denna undersökning 

skulle en möjlighet ges att visa på om och i så fall i vilken grad populärhistorikernas och 

yrkeshistorikernas uppfattningar skiljer sig åt. Detta skulle inte gå att göra inom ramen för en 

C-uppsats utan är snarare lämpligare för en större avhandling.     
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