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Irlågot om astrcnomi

Från antiken och fram till medeltiden härskade det trtolemaiska systemet, efter en
grekisk astronom 2:a århundradet e.Kr.Enligt detta system befann sig jorden i
världsalltets centrum och runt jorden rörde sig planeterna i cirklar. Förändringen kom
på 1500-talet då hlicolaus Copernicus 1473-1543 polsk astronom, flyftade jorden från
dess antika plats. Copernicus beskrev ett universum dar jorden kretsar runt solen, i
likhet med de andra planeterna, i cirkelformiga banor.
Men en annan man var av en annan åsikt, nämligen den danske asronomen Tycho
Brahe, 1546-1601. Hans hypotes gick ut på att jorden var universums medelpunkt, men
att alla planeterna rörde sig kring solen, medan denna rörde sig kring jorden.
Tycho Brahe hade en lärjunge vid namn Johannes Kepler, I57l-1630, som var tysk
astronom. Kepler ärvde Brahes litterära verk vid dennes död 1601. Med hjälp av Brahes
anteckningar formulerade Kepler den moderna astronomins huvudprinciper. Han trodde
på solen som universums medelpunkt och upptäckte att planeterna kretsade kring solen
i elliptiska banor, dvs med solen i ellipsens ena brännpunkt. Llngef;ir samtidigt som
Kepler verkade en annan astronom vid namn Galileo Galilei i Italien, 1564-1642.
Galilei förespråkade Copernicus teorier. Keplers och Galileis synpunkter var besläktade
och genom brevväxling grundlades en fast vänskap.1609 konstruerade Galilei det forsta
astronomiska teleskopet. Han förbättrade det hela tiden och började studera himlavalvet.
Galilei upptäckte att månens yta inte alls var jämn och polerad, utan föränderlig med
höga berg och djupa sänkor. Han upptäckte att Vintergatan var ett bälte av otaliga
stjärnor.
1610 riktade han sitt teleskop mot Jupiter och såg fyra månar kretsa kring planeten.
Han fycktes sig se Saturnus omgiven av tuå mindre planeter. Vad han såg, men tolkade
felaktigt, var Saturnus ringar.
Vidare sfuderade han Venus och fann att denna inte var en stjärna, som man ditills
trott, utan en planet som återkastar solens ljus.
Galilei studerade även Merkurius och Mars, men avslojade tillsvidare ingenting av
betydelse. Genom att sfudera solen under flera månader kunde han se solfläckarna röra
sig över solskivan. Han forstod att solen roterade kring sin axel.

Först nu ansåg sig Galilei ha bevis for sina teorier och började ge dem stöd offentligt i
olika skrifter. Detta irriterade de aristoteliska proffessorerna som forsökte övertala den
katolska kyrkan att bannlysa kopernikanismen som Galilei forespråkade.
Galilei oroades av detta och reste till Rom för att tala med de kyrkliga myndigheterna.
Men kyrkan vär rädd for en skandal och befallde 1616 Galilei att aldrig mer "försvara
eller hysa" kopernikanismen. Galilei blev tvungen att lyda.
fu teZ: blev en av Galileis gamla vänner påve. Galilei forsökte dä omedelbart fä
"ftirbudet" från 1616 återkallet. Han misslyckades, men fick tillåtelse aft skriva en bok
som diskuterade både den aristoteliska och den kopernikanska teorin, men på två
villkor:
han fick inte ta parti for någon av teorierna och han fick inte stota sig med kyrkan.
Boken hette "Dialog rörande de fvå viktigaste världssystemen", och utgavs 1632 med
censorernas fulla stöd. Boken hälsades omedelbart i hela Europa som ett litterärt och
filosofiskt mästerverk. När påven insåg att folk såg boken som ett stod for
kopernikanismen, ångrade han snart att han hade tillåtit utgivningen. Påven hävdade



säledes att Galilei hade överträtt 1616 ärs "förbud". Han ställde Galilei inför
inkvisitionsn, som dömds honom till livstids husarrest och befaltde honom att offentligt
ta avstånd ifrån kopernikanismen. Galilei var återigen tvungen att lyda.
Galilei blev sängliggande under långa perioder, men fortsatte sitt arbete nästan ända till
slutet genom att diktera sina tankar och teorier för sina lärljungar. Han avle d 1642, näta
78 är gammal.
Samma år föddes en man i England vid namn Isaac lr{ewton. När }.trewton 1661 kom titl
Cambridgs som student tillämpades i England alltjämt den slags undervisning, som

blivit en besvikelse för Galilei i Italien många år tidigare. Copernicus och Keplers

inspirerade teorier ignorerades fortfarande och Galileis verk hade inte fått något
erkännande. Huvudmassan av folket i gemen trodde ännu att solen kretsade kring
jorden.
Vid Cambridge studerade lr{ewton bl a optik, läran om ljuset. Han blev fascinerad av

ämnet och borjade slipa linser och bygga teleskop. Han upptäckte ljusets f?irgspridning
och byggde ett spegelteleskop 1668.

NeMon hade under lång tid funderat över orsaken till solens, månens och planeternas

rörelser. Galilei och Kepter hade lyckats forklara hur dessa himlakroppar rörde sig, men

Newton var angelägen att ta reda på varför. Så när han enligt traditionen 1666 såg ett

äpple falta titl marken började han studera gravitationens probtem. 1687 publicerade

han slutligen teorin om den "universella gravitationen" i arbetet "Principia". Det är

gravitationsn som häller planeterna i sina banor runt solen.
NeMon blev 1669 professor i matematik i Cambridge, där han föreläste fram till 1696.

Han flyttade då tilt London där han ägnade sig åt officiella plikter bl a som chef for
myntverket. Han bodde i London fram till sin död 1727.

Med tanke på att Isaac lrtrewton 1661 vid Cambridge fortfarande blev undervisad enligt
den "antika" uppfaffningen om hur universum såg ut, är det svårt att säga vad Jöns

Hendriksson kan ha haft för uppfattning om universum, vad för slags litteratur han kan

ha haft tillgång till under sina universitetsstudier till präst i Köpenhamn 1642-1648,

alltsä mer än ett decennium tidigare.

LITTERATUR. OCH BILDI*ILLA
"Den nya världsbilden, Galilei och Newton" : William Bixby
översättning Alf Sagner.

"Kosmos, en kort historik" : Stephen W.Hawking 1988.

"Naturvetenskapens historia" : Charles Singer 1959.
översättning Inger Larsson.

"...och de seglade ständigt." : Rolf Edberg 1985.
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Ostr:n Sallerups kyrka

Ärkebiskop Absalon i Lund bestämde att på en kulle mift i byn Saxultorp skulle hyggas
en kyrka utav sten. Troligen någon gång under 1180-talet stod också kyrkan fiirdig att
tagas i bruk.
En av orsakerna till aft kyrkan byggdes just här torde ha varit aft biskopen ägde flera
hemman i Ö.Sallerup.
Något år före sin död,lz}I, skrev Absalon sitttestamente, vari det fanns en donation
som lyder: "Satlerup i Ruma jämte kyrkan och sina tillhörigheter skänkte han och gav
skötebrev pä, å* de nämnda bröderna till deras bord". Med bröderna menas kanikerna
vid domkyrkan i Lund och med bord monas att det skulle vara till deras underhåll.
Jorden och kyrkan förblev sedan i domkyrkans ägo fram till reformationen, början av
1500-ta1et, dä staten trädde till som ny ägare.
Saxulfstorp är det gamla namnet på Sallerup. Saxulf : mansnamn och torp : nybygge
eller nyodling.
I 1688 års kyrkobok har namnet ändrats till Salderup Roma. En teori är att Roma
betyder hed ellsr öppen plats. Slutligen ändrades namnet till Östra Sallerup for att
kunna skilja detta från Södra och Västra Sallerup.

Omtryggnader och tillbyggnader

Kyrkobyggnaden har under tidernas lopp undergätt flera forändringar. Den fiörsta
forändringen som det står skrivet om gjordes 1745, då man rev väggen mellan tornet
och kyrkan flör aff ffi plats till fler besökare.
1864 var det dags igen. itlu byggdss en tillbyggnad åt söder. För att ffi pengar till
tillbyggnaden sålde man vid en auktion 1864 hela altaruppsatsen med altartavla och
predikstol.
lr{är man skulle bygga trappan till sidoskeppet fann man att Jöns Hendrikssons
gravmonument stod i vägen. Då det var helt otänkbart aft placera trappan annat än mitt
på gaveln? rev man helt enkelt bort allt som fanns ovan jord av graven. Resterna av
monum€ntet användes som byggnadsmaterial till kyrkogårdsmuren.

1896 var det dags igen. Denna gång byggdes en läktaro som upptog så gott som hela
tillbyggnden från 1864. På läktaren gav man också plats åt kyrkans forsta orgel.
Nästa restaurering ägde rum mellan 1935-36, då kyrkan fick nya fönster, bl a ett nytt
altarfonster och bänkarna avkortades sä att plats bereddes för gängar utmed väggarna.
1948 flyttades sakristian till utrymmet under tornet, som avskildes ifrån övriga
kyrkorummet som det en gång varit.
Den senaste, mera genomgripande restaureringen, skedde 1962. Prediksstolen flyttades
till vänster om altaret, det gamla golvet i mönstrade plattor ersaffes med tegelplattor.
I en ny tillbyggnad åt söder fick kyrkan ett nytt vapenhus. Det var när man skulle
bygga vapenhuset som man fann en murad grav i jorden. Det var resterna av Jöns
Hendrikssons grav. Det var också nu man fann resterna av gravmonomentet i
kyrkogårdsmuren.
I'{uvarande tornet är daterat till borjan av 1500-ta1et. Vid restaureringen 1962
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påträffades resterna av grundmuren till etf äldre torn, troligen ett mindre torn i romansk
stil. Vid samma tillfiitle fann man också resterna efter grundmuren till ett äldre
vapenhus, som rivits i samband med tillbyggnaden 1864.

Kyrkans interiör

Det gamla koret finns kvar i den östra delen av kyrkan. Där kan man på väggarna se

fragment av målningar från LZ}A-talet, som är utforda av den så kallade Finjamästaren
eller utav dennes lärjungar.
NIär det gäller valven är de av ett senare datum. Målningarna där kom till i mitten av
1600-talet och är §dligare. Högst uppe pryddes dessa målningar av Carl XI:s
monogram samt med årtalet 1667, alltså under Jöns Hendrikssons tid som präst.
Efter att ha varit överkalkade i århundraden, plockades målningarna fram under 1950-
och 1960-talen.
Dopfunten från 1175 är uthuggen i sandsten.
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PRASTLANIGDEN

Den först kända prästen i O.Sallerup vår Hans Btirtison som verkade här omkring 1527.
Brytningen med den katolska läran måste ha skett under efterträdaren Laurids Morten-
sens tid 1535-1557.
Laurids Poulsen 1 557-1 587.
Peder Nielsen verkade mellan 1587-1618.
Pastor Christer Nilsen tjänstgjorde 1618-1620, då han avled i pest.
Baltser Hansen kallades fu 1620 till kyrkoherde, dog i början av året 1648.
1648 den l4 maj utnämndes sålunda Jöns Hendriksson tLLl sockenpräst för Ö.Sallerups
och Långaröds forsamlingar. Jöns var kyrkoherde här under de svåra år som foljde efter
det att Skåne, genom freden i Roskilde den 26 februari 1658, blivit senskt. I närmare 20
är efter detta datum pågick en oresonlig och blodig fejd mellan den danskvänliga
befolkningen, som organiserade sig i snapphaneforband, och de svenska trupperna.
Irlågra år fcire sin död lät han tillverka ett gravmonoment i form av en kista huggen av
hel sten, botten och locket likaledes av hel sten, med inskriptioner på noffa och södra
sidorna på latin, danska och med runskrift. Efter en prästerlig gärning i 41 år i pastora-
tet avled denne märklige prästman den 10 april 1689 och begravdes i en murad
gravkammars under nämnda monument.
Simon Pslm kom till pastoratet den I november 1698. Palm påbörjade vid sift tillträde
en vigsel-, födelse- och dödbok för pastoratet. Den boken var så gott som det enda som
räddades av kyrkoarkivet då prästgården brann den 1 september 1792. Simon Palm
avled den 20 juli 1726.
Mattias Ulrik Sundius som de två sista åren av Palms levnad varit medhjälpare i
pastoratet utnämndes ett halvt år före Palms död till kyrkoherde här. Sundius avled
redan 1730 i en svår sjukdom. Innan en ny präst blivit utnämnd tjänstgjorde en pastor
Carl Gustaf l,{ykiörck i pastoratet.
Därefter tjänstgjorde en pastor som hetts C.Ryfiörd.
I maj 1732 kom Johan Wilhelm Corwin till prästgården som kyrkoherde. I en sockenbe-
skrivning från Frosta härad forfattad av häradets präster åren 1746-1747 har Corwin
bidragit med en utförlig redogörelse över förhållandena i Ö.sallerup och Längaröd,
vilket var synnerligen värdefullt för framtida forskning. Corwin dog i blodstörtning den
26 mars 1756 i Ö.Sallerup.
Den 18 december 1756 började Mickael Abelin sin gärning i pastoratet. Blev kyrkoher-
de 1758. Han fick en son, Carl, som med tiden blev kvartermästare vid Skånska
Kavalleriregementet. Mickael Abelin avled den l5 januari 1764.
Håkan Rubens blev kyrkoherde i pastoratet 1765. Utnämndes till prost 1783 och dog
den 26 augusti 1789.
Efterträdare till Rubens utsågs ej förrän den 24 maj 1792.Det blev kyrkoherde Olaf
Pabn. Han dog den 17 februari 1800.
Johan Henrik Kemmer tillträdde pastoratet den 27 januari 1801 och dog 1818.
Jakob Bergman kom till pastoratet den 28 oktober 1819 och dog den 23 maj 1832.
Erasmus Billsten kom till pastoratet som kyrkoherde år 1833 och dog 1839.
Efter Billstens död tjänstgjorde under åren 1839-1841 pastor J.B-Brock som vicepastor.
Samma år, 1839, kom kyrkoherde Olof Lars Olander till pastoratet. Utnämndes till
prost år 1849. P g a sjukdom blev han beviljad tjönstledighet från oktober 1856. Han
avled 28 september 1863.



Sven Johan Heiner verkade som pastor i Ö.Sallerups och Långaröds forsamlingar

mellan 1g5g-lg6l. Blev sedan utnamnd som kyrkoherde l0 november 1865- Han gick

hårt åt den tilltagande dryckenskapen och hembränningen i församlingarna. Han körde

bort de lOnnkrog-ar som fuir ha funnits utanför kyrkogrindarna. Heiner dog den 23 juni

I875
I pastoratet, nu som nådeårspräster, verkade vice pastor V.Cederherg sedermera

ty*ofr*rde i östra och Västra Vemmenhög, samt vice pastor O.Asker, tills ny kyrko-

herde tillträdde.
Det hlev Nils Peter Bergdaful som utnämndes till
erhöll avsked tiån tjänsten den I maj 1903.

kyrkoherde den 12 aPril 1876. Han

Bergdahl fick under sina sista år hjälp av pastor Lars Brodin som tjänstgiorde åren

190 1-1903.
Efter Brodin fick kyrkoherde Viktor Emanuel Rundgren tjänsten och flyttade in i

prästgården tlen I maj 1904. Han tjänstgiorde i pastoratet till den 1 september 1908'

han hlev även teologä doktor vid Lund* Urio.r*itet år 1918. Han utnämndes till biskop

i Visby år 1920. Detta ämbete innehade han till sin död den 13 juli 1936.

Pastor Otof Nits.so,x verkade i pastoratet fr o m Rundgrens avflyftning 1908 fram till
den I maj 1909.

Då flyttaåe kyrkoherde Knut Samuel Forsberg in i Ö.Sallerups prästgård' Forsberg dog

i Lund den 11 augusti l94l -

pastorsadjunkt pittce Hettberg tjänstgjorde i församlingarna från ä11937 till den I mars

1943.
Den 1 mars lg43 tiltträdde kyrkoherde Johan Henrik Hagglund och tog avsked av

församlingarna den 9 septembet 1973.
Carl Erik Svenstiter blev utsedd till kommunister utav domkapitlet frän den 1 april

i:'J- 1 januari lgT4utgör västersrad, östraby, ö.sauerup och Långaröd ett pastorat.

Svensäteibegärde tjenstlädighet pä vären lg77 för att gä ut som missionär till Afrika'

I;nder Svensäters fiänstledighet uppehåller kyrkoherde emeritus Bernt Larsson tjänsten

såsom vicekommunister här. Carl Erik Svensäter slutade sin tjänst i pastoratet den 31

oktober 1982.
Efter honom tjänstgjorde christian Boden i 5 månader.

Lars Ingvarssoru började den 1 april 1983 och slutade 1985.

Leif Skletue tjänstgiårde i forsamlingarna mellan september 1986 till 31 december 1987'

Efter honom kom Harry Nordberg, L april 1989 till 30 november 1990'

Ailan Lwndgren frän den 1 april 1991 till den 1 maj 1994.
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FISKDAMMAR . KARPDAMMAR

Enligt Svensk Uppslagsbok en "med konst anlagd vattensamling for uppdragande

av fisk". Det åir tre förutsättningar som måste uppffllas för att man ska kunna
anlägga fi skdammar på ett markområde :

1. Att det genom uppdiirnning kan sättas under vatten
2. Attvaffentillförseln iir så stor att fiskdammen på vären kan fullas och att erfor-
derligt vattenstånd kan hållas under sofitmaren
3. Att området fullstiindigt kan tonläggas

Billigast blir en fiskdammsanlaggning på kiirr eller åingar som åir omgivna av

hogre belagen mark och har avlopp genom ett trangt pass som kan dåimmas upp
genom en kort vall vid avloppet.

Bäst, men dyrast, är om man fran ett vattendrag kan leda vatten till en fiskdamm
som är skild från vaffendraget. Genom anlaggande av en regleringsdamm i vat-
tendraget och en liingre tillforselkanal kan då ofta vattentillförseln till ett flertal
dammar regleras.

Fiskdammens djup måste anpassas efter åindamålet med dammen, t ex 0.2-0.3 m
for små karplekdammar, 0.5-0.75 m för tillväxtdamm for karp.

Fiskdammens botten bör slutta svagt mot avloppet och för att avleda vathret dit
anordnas ofta diken.

Ofta anvåindes siirskilda mindre och djupare dammar, vinterdammar, for fiskens
forvaring över vintern. Dessa dammar står torra under soflrmaren, och dlims upp
och besättes på hösten, då man till dem överför fisk som ej skall förbrukas eller
frrsäljas.

Tillväxtdamtnarna, diiremot, står torra på vintern, dZims upp och besättes på vå-
ren.

Karpen far leka i såirskilda sk lekdammar. Ynglet överförs till sk yngelsträck-
dammar, dåir det evenfuellt far övervinffa, iruran det flyttas till tillväxtdammarna.
Ibland anvåinds sk fiirsträckdammar som iir mindre, mycket niiringsrika
dammar.

I Kina fanns det karpdammar åtminstone ca 500 f Kr och i Europa verkar
fiskdammar ha anlagts av romarna ca 100 f Kr. I Sverige har Linn6 beskrivit
karpdamm ar pä 1 700-talet.



SKVADRONEN

Vid freden i Roskilde 1658 tiverlämnadss Skåne och Blekinge till Svergie. Tillsammans med Halland,
som vid freden i Brrimsebro 1645 avträtts på 30 år till Sverige utgiorde dessa provinser ett
generalguvsrnemflit. Karl X Gustav utsag riksamiralen Gustav Otto Stenbock som den förste
generalguvernören och under honom skulle de civila landshövdingarna och fiistringskommendanterna
verka.
Eftersom man utgick från att danskarna vid första kigliga tillfiille skulle fiirsrika återenivra de
fiirlorade landskapen och även för att skydda mot Snapphanefiirband fiirflyttades från Sverige ett
infanterireg. och Sra kompani dragoner vilka inkvarterades på landsbygden.
I maj 1658 fick generalguvernören konungens uppdrag attläta uppsäffa ett regemente om 12
kompanier med vardera l251ytfar6 att ftirliiggas i §kåne. Rekryteringen skulle ske huvudsakligen med
"goda" svenskar, ev våirvade tyskar men inga skåningar fick komma i fråga under 1600-talet.
Det nya regementet skulle indelas i Skåne efter samma principer som gällde för indelningsverket.
Målet att uppsätta och rusta 12 kompanier uppnåddes aldrig, utan 1661 fastställdes att regementet
skulle omfatta I kompanier, således 1000 ryttare. Av dessa skulle 45S fi sin indelning i Kristianstad
län och 452 i h{almöhus län. Dess ftirste chef blev riverste Lybecker och regementet kallades
Lybeckers Skånska Ryttare.
Enligt de bestämmelser som utf;irdades 1662 skulle ryttaren inkvarteras hos bonden och diir erhålla
husrum och mat, samt hö till hästen. ,{.v den skatt som hernmanet skulle betala gick 30 daler till
ryttaren som då själv fick svara fiir häst och rustning. Alternativt kunde hemmansägaren äta sig att
själv anskaffa och underhålla ryttare, hiist och mundering mot att han slapp den egna skaffen till
Kronan och kanske istället fick ekonomiskt tillskott från adra hemman om det egna ej var tillräckligt
stort. Den lejde ryttaren benämdes sventjänare. En större gård eller grupp av mindre gårdar som höll
en ryttare kallades rusthåll och den ansvarige för att det fanns en firllt rustad ryttare på gården för
nrsthållare- En ryttare kunde också driva eget jordbnrk kanske genom att bruka ett hemman som av
någon anledning blivit öde.
I btirjan av är 1676 beslutade konung Karl XI att ytterligare ett kavalleriregemente skulle sättas upp i
Skåne och detta kom senare att utgöra Södra Skånska Kavalleriregernentet, i vilket Östra Sallerup
skvadron ingick. I sitt brev till landshövdingarna den 18 februari uppmanades dessa att ta rcda på hur
många "gamble och ftirlovade" (avskedade) ryttarc som ännu anses kunna grira krigstjänst och vara
villiga därtill, genom ltifte om skattelindring och andra fiirmåner. De skulle inställa sig med kläder och
klippare samt ftirsedda med värjor och pistoler medan Kronan skulle fiirce dem med Karbiner.
Riksrådet Pontus de la Gardie fick uppdraget att pådriva dessa värvningar och den I juli var ffra
svaga skvadroner värvade i Kronobergs län, därav tre med garnla f.d. rytiare. Denna dag utfärdades
också Ibllmakter fiir befiilet och räknas av hävd såsom regementets fiidelsedag. I början av september
fick regementet sin fiir:ste che{ nåimligen konrurgsns egeR adjutant riverste Hans Ramsvärd och det
kallades efter honom ofta "Ramsvärds gamle småländingar" eller " Ramsvärds regemente till häst".
Före slaget vid Lund, 4 december 1676,1äE det i bivack i jordkulor nordväst om Lilla Harrie diir
regementet genom köld, svält och sjukdomar smälte sanrmafl från knappa 350 man till att på
morgonsn den 4 december endast 120 man kunde "sätta vänstra foten i stigbygeln". Dessa fick dock
sin plats bland elittrupperna på armdns högra flygel. Där stod man i andra träffen, d.v.s. andra
omgången och var under konungens befiil med i fiirföljningsn av danskama fram mot Kävlingeån. Hiir
överlåimnade konungen befiilet åt Ramsvärd att jiimte några andra skvadroner bevaka "passet". I ett
brev den 4 jan 1677 uttalar konungen sitt nådiga välbehag över regementets välförhållande. Det deltog
sedan i resten av det skånska kriget, var med vid Kristianstads belåigring, Helsingborg och
Landskrona.
Ur den äldsta bevarade mönstringsrullan över regementet från Grödby den 11juni 1678 framgår att
antalet skvadroner ökats till sex. Dessa var Livskvadronen, Överstelöjtnantefls, Majorens, Tornerefelts,
Gyllenståhls och Bruces skvadron. Livskvadronen var riverstens, d v s regementschefens skvadron och
den fördes, till skillnad från de andr4 av en kaptenlöjtnant. En befattning diir översten skolade in sina
blivands skvadronchsfer, varc grad var r!.ttmiistare(motsvarande kapten vid andra truppslag). Det
framgår att flera av skvadronsrna var sl'aga och oflrllståindigt beväpnade. Starkast var Livskvadronen
och Tornerefelts skvadron.



Biilaga 1

Fram till fredsslutet L679 prirylas tiden av de ständiga rekryteringsbe§mren, smärre ströMåg på jakt
efter snapphanaf, och täta sammandrabbningar med mindre danska trupper.
Karl XI hade fiirst fiir avsikt att fiirläega regernentet i Blekinge men eftersom snapphanar fortsatte
sina hlirjningar även efter freden och de civila myndigheterna tarvade bistånd fick Ramsvärd order att
indela (fiirlägga) sina nu åtta skvadroner i Skåne istället. D,en 712 1680 utfiirdar generalguveinriren sin
instruktion om inkvarteringen.

Bilaga 2

Härmed fanns det nu alltså trrå rytteriregementen som skulle få sin indelning i Skåne. Det ena ftirlades
hurardsakligen i nordvästra Skåne och det andra i östra och södra Skåne.
För varje regemente gäillde det att skapa I x 125 d v s 1000 rusthåIl åt ryttama och dessutom utse
hermnan bland de större och mer fiirmögna gådama till bostad åt officerare, övrigt bef;il och personal
vid regementet. Totalt åtgick därfiir omkring 1200 hemman. För varje skvadron, eller kompani som
det egentligen skulle kallas, var behovet 147 hemman.

1 Ryttmästare 4 hemman
1 I-tijtnant 3 rr

1 Komett 2 rt

1 Kvartermästare 2 rr

3 Korpraler 6 tr

I Mönsterskrivare I "
1 Trumpetare 1 "
1 Hovslagare 1 u

1 Profoss 1 u

125 Ryttare 125 rr

147 hemman

Den år 1680 genomfiirda indelningen firngerade redån från bri{an dåligt, eftersom mänga av rusthåIlen
var för små och svaga för att kunna underhålla m ryttare. Dessutom hade alltfiir många ödegårdar
anslagits till regementet. hdan fann det nödvändigt att göra en ny indelning. Förutsättningarna hade
ändrats till det bättre eftemom 3 härader i norra Skåne som varit reserverade för tilltiinkta
infanteriregementerL nu också disponerades. Dessutom hade manga av de tidigare ödegårdarna fitt nya
brukare. I februari 1684 var en kommission fiirdig med arbetet och ur syneprotokollet från
Ryttrnästarboståillet i Östra Sallerup den 20 augusti 1694 kan m&n se att ryttmästare Johan Orrfel,t
tillträdde i januari 1684 men att ingen husesyn i de befintliga man- och ladugårdshusen d.å hölls.
Ryttmiistarna fick som bostiille en krxrgsgård eller större gård belägen något så nåir centralt i det
område diir skvadronens ryttare var förlagda.

Bilaga 3

Det var säkert inte lätt aff genomfrira Karl )il påbud om inkvartering av regementena i ett av
långvarigt krig svårt härjat landskap. Bördan för rusthållet och bondebefolkningen blev väre av att
ryttarna ansåg sig vara så gott som i fiendeland och sökte göra bönderna till sina lydiga tjlinare.
När lustan föll på drog de ut på våldgåistning och med hugg och slag tilltvang sig mat och
dryckesvaror och säkert ibland hustrur och tjänstepigor.
På sommaren kunde ryttaren tjudra hästen på kkivervången eller i sädesåkern och på vintern skulle
den sjähfallet ha det biista fodret. Slitningarna fortfor under hela KarlXI regeringstid. Först under Karl
XII ti{ såigs det, blev det klart så fiir bonde som för ryttare att regemente! "när det red för Sveriges
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väl, det red för Skånes med"
De militiira befattningshavarna fick ingen direkt kontant lön, utan tilldelas räntorna som mest utgick in
natur4 av de hsmman som anslagits. Ryttarna fick i de flesta fall nöja sig med bostad i någon gård

inom rusthåIle! eventuellt ett ledigt gatehus. Efterhand byggdes i byarna särskilda rS.ttarehus, ofta i
byns utkant. Egna torp med tillhörande jord tillkom fiirst längre fram i tiden.
Så småningom innebar ryttarens vardag i de flesta fall jordbruksarbete tillsammans med de övriga
märuren i hyn. Ett avbrott i det dagliga livet utgjorde de möten till vilka ryttama flera gånger om årst

kallades för att skvadronvis exeroora och öva i vapnens bruk. Detta har väl då troligen skett i närheten

av ryttmästarbostället i Östra Sallerup. En gang om året sammandrogs hela regementet på en lämplig
plats, ofta i Lyngsjö, för generalmönstring och störrs gemensflnma övningar. Vid dessa skulle även

rusthållarna närvara fiir att kunna bevaka rusthållets intressen och rätta till anmåirkningar på häst och

ryttarc.
Efter två decennier av fred, förklarade Danmark, allierat med Ryssland och §achsen, år 1700 krig mot
Sveige. Regementschefen Gyltenpistol, som kom efter Ramsvärd, hade i sin tur 1694 efterträtts av

överste Alexander Stromberg.
Regementena mobiliserades, men fiir Södra Skåningarna dröjde det till september 1701 irman man fick
order att instäilla sig i Karlshamn för txerskeppning till de haltiska provinserna. I samband med

embarkeringen den 13-14 november gjordes en noggrann mönstring av regementet och en fullständig
mönstringsrulla för bl a Östra Sallerups skvadran fims bevarad på Landsarkivet i Lun{ som upptar

rusthåIl, ryttare och övriga befattningshavare.

Bilaga 4

Vi har valt att presentera de tre korpralslagen i skvadronen med nufltmer på rusthålle! vilken by och

församling det tillhörde samt namnet på ryttaren och slutligen även något om deras öden, där vi vet.

Ganska ofta fick dock gårdar från olika byar bidra till ett rusthåll.

Bilaga 5

Enhgt mönstringsnrllan var regementet komplett till såväl befiil som manskap med 200 trossdrängar

och 1.000 håistar. För Sallerups skvadron del fattades dock mönsterskrivaren Christoffer Enkell som

varit på permission och möjligen mad flit beräknat tiden så illa att han var pä en halv mils avstånd

från Kadshamn då flottan gick till seglats. Regementsofficerare och ryttmästare hade vardera

frrahästar, löjtnanter och kornetter tre, samt kvartermiistare, korpraler och trumpetare två.

Utöver dessa personer, kompletterades regerneirtet med lttedigare 850 man som rekryterades i Skåne,

fiir att tlicka fiirlusterua pä viigen mot Poltava.

Bilaga 6

Den 13 november embarkerades säIedes Sra skvadroner på 13 fartyg och gick morgonen därpå till
segels. De öwiga skvadronema embarkerade på 2A fafig dagen efter. Konvojerade av 3 örlogsfartyg
stiilldes kursen mot Libau eller Windau mon en våldsam storm skingrade flottan. Två fartyg ur vardera

transporten med bl a Stromberg anlände den 18 novernber utanför Riga-viken. Platsen var olämplig för
landstigning varför man lotsades liingre in i viken till en plats som hette Rohjen. Dåir gick man till
ankars på sju famnars vatten ganska långt från land. Stormen fortsatte att rasa så att debarkeringen

fick uppskjutas flera dagar. Pråmar saknades också så alla båtar i trakten hopsamlades och

sammanfogades två och wå istiillet. Foder och proviant fördes först iland och därefter hiistam4 på

vilka man nödgades binda ihop benen och diirpå kigga omkull dem fdr att kunna transportera dem på

de små båtarna. Men såväl under landstigningen som förut under den våldsamma sjögången gick

mänga häistar överbord och drunknade.
Ytterligare tre fartyg hade kommit in till Rohjen men under flera dagar hade Strombcrg trlgen aning

om vart resten tagit vägen. Det visade sig så småningom att 16 fartyg den 20 november framkommit
till Libaq av vilka sex strandade, varvid dock tack vare Karl XII personliga ingripande i
räddningsarbetet helt få hiistar omkom. Nio fartyg kom Windau mer eller mindre som haveristsr och
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ett hade vinddrivits ända till Pernau.
När regernentet äntligen var återsamlat insän de Stromherg en rapport till konungen att det vid
överresan ftirlorats 31 officershiistar, 28 underofficershästar, 256 manskapshåistar och 59 trosshästar,
sammanlagt 374 hästar. Av munderingar hade bortkommit 6 hattar, 5 karpuser, 4 kappor, 14
patronkök, 17 karbinrefirmar, 5 gehäng, 19 par handskar, lOYz par stövlar, 2O% par sporrar, 13 vfior,
15 karbiner, 1 pistol, 11 betsel, 9ländstycken,25 hamesk, 23 väskor, 1 karbinlås och tvåvästar. Detta
var att anse som obetydligt i jämförelse med hästarrr4 som var svåra att srsätta i dst skövlade och
utplundrade Livland. Dels var de oerhört dyra, dels små och halwilda och fiiga låimpade som ryttar-
hästar. För att få regementet atwändbart i fiilt lät kungen dåirfrir göra ryttarna beridna på artilleri-hästar
samt befdlde officerare att förskottera medel till inköp av hästar. Hur mycket manskap som förlorats
har ej framgått. Regementet låg sedan i vinterkvarter under december och januari i en liten by vid
naflul Hajken, därefter, liksom huvudarmän, norr om Kovno under februari och mars.
I slutet av mars bröt arm6n upp och tågade södsrut. Under första delen av inmarschen i Polen
medföljde Södra Skåningarna inte armen utan hade lämnats efter, troligen fiir att konvojera det i
Wilno och Kovno erövrade artelleriet. Den 27 april anslöt dock regementet till hären vid Dlugowicze,
medfiirande en del fliltpjäser.
Följande dag satte sig hären i rörelse mot Warszawa, dit man anlände den 15 maj. En mindre styrka
besatte slottet, medan Drabantsma och Södra Skåningama inkvarterades på den östra
lVeichselstranden, i frirstade,Praga till skydd fiir h<igkvarteret som konungen fiirlagt dit,
Besättandet av huwdstaden'Warszawa blev i praktiken bara eff slag i luften eftersom den fientliga
arm6n icke fanns däir. Planen grck nu ut på en koncentf,isk framryckning med tre svenska arm€enheter
mot Krakow. Kad XII visqte genom spioner att Augusts armd befann sig diir i niirhsten och hade med
passaren i hand uppmätt avstånd, marschvåigar och nattkvarter. Major Gyllenkrok sändes i förväg med
ett självständigt avantgarde av 500 ryttare och 300 fotfolk att uppdriva och insamla proviant och
foder. Konungen och huvudarmdn med bl a Södra Skåningama bröt up,p den 16 juni och skulle gå i
mitten med Gyllenstjernas och Mörners flygelkårer helst lite före för att träf,fla motståndarens flanker
och fiirbindelser.
Marschen ställdes över Tarczyn och Lenczeszyce där Skåningarna den 18 juni låg på förpost. I
Rados4yce, dit hären anlände den 25 juni ingick den oangenäma underrättelsen att Gyllensderna, som
skulle fiirhindra att sachsama ftirenade sig med polackerna, blivit ftirdrö-id och ej fullgiolt sin uppgift.
Kurirer från högkvarteret till flygelkårerna snappades upp och motståndaren käinde dlirfirr till
avsikterna. Infot slaget vid Kliszow hann bara Ir,{örners avdelning fram som förstiirkning, dock ganska
uttnittad.
Vad gåiller skildringen av slaget vid Kliszov f,rurer vi ingen anledning att fiirsöka mäta oss med
Frans G Bengtsson. Vi hänvisar därför istället tifl hans bok Karl XII (sid 239-249). Efter kungens död
fick hovpredikanten Jöran Nordberg i uppdrag att göra en så riktig skildring av bl a fiilttåget som
mtijligt. Han var själv med på detta och den aktuella boken heter Kung Karl XII Histori4 Förra delen,
1740. Med hwudsakligen denna som trnderlag har Bengtsson noggrant gjort en mycket läsvåird och
realistisk berättelse av hur det gick till.

För ovärderlig hjälp att fä fram material om
Sallerups skvadron och slaget vid Kliszov
känner vi särskilt stor tac.ksamhetsskuld till :

Överstul*jmafi Jan Anderssan Pz
Major KarlJohan Fäldt P2
Lektor Torsten Nilsson Lund
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llcgcucnlets /örsla fudchthg dr töSo. 3iIaga 2

Öfverstens. cller Lif'skvadron, med Löfvestad gårci som boställc, indelades på:
Gärds härad, Andrarurn, Brösarp, Hörröcl, Maglehem, Huaröd, Degeberga, Vidtsköfle; Sönnarslöf

Efveröd, Åhus, Köpinge och Vä;
Albo härad, Andrarum, Eljaröd och Brösarp;
Färs härad, Tolånga.
Öfverstelöjtnantens skvadron, med Vollsjö gårcl sour bosrälle, indclades pä:
Frosta hårad, §keglinge. Borlunda, Hurfva, Gudnrundtorp, Gårdstånga, Holrnby, Hamrnarluucla oc5

Harlösa;
Färs härad, Vcsterstnd, I(ärrstorp, östraby, Längaröd, Frenninge;
Harjagers härad, Slllerup.
Majorens skvadron indclades på:
Gärds härad, Esphult, Görröd, Träne, Linderöd, \r, Vranr, Skepparslöf, Vä, ö. Varnr, Lvngsjö;
Frosta härad, Ö. Espinge, Svensköp.

R),ttntästare Bruces skvadron inclelades på:
Venrnreuhögs härnd, .svenstorp, Haslebösarp, örsjö, Södra Villie, Solbergt, önnarp, V. Vemnrenhög,

. Ö' Vernnrenhög, Skifi'arp, I(iillstorp,'t. tteaaingc, Iispii, st. 13eclclinge och Tullstorp;
Ljunits lriirnd, Slirnminge, \rillie, l(atslOsa, Sjiirup, Nöbl:eliifl
Ityttntiistare I{alfasts skvnrlrou indclacles plri
Albo hiiracl, Ilaflunda, Hvitarry, Irogertoftn, sct, orof, Miitby oclr l{örunr;
Jerrestrcls häracl, Stiby, Tonrarp, Simris, Nöbbelöf, Bolshög och Vallby;
lngelstacls hiirad, Tryde, Spjutstorp, Ullstorp och I{ofby.
ll.yttnxistnre Montgorncrys sl<vatlron intlelaclcs plt :

Fiirs hä-rad, I(iirrstorp, I3rnldstacl, Skartofta (itr öved), Veireröd, Efverlöt Björka. Åsum, Tolitngn,
Vnnstad, Ramsåsa, Illstorp, Illenttrp och Benestaclt

Herrcstlds hrir.nd, Tryclc, Tranlti, öfraby,' Heclcslioga, I(öpinge;
Tornl hiirnd, lllentnrp;
Ingelstads härad, Benestad;
Venrrnenhögs lrärnd, Slinrrninge.
Ryttnriistare Kohlnriiters skvrclron inrlelades på:
Jerrestads hiirnd, Borreby;
Ingelstacls hiirad, Ilenestad. Ullstorp, Qverrestncl, N. Qverrestnct, öfrnby, vauebergn, Tosterup, Clcnr.
_ nringe, Löcleru1l, Hörup, Ingelstor.p och l(öpinge.
Rl,ttmiistare Tornerefelts skvaclron inclclacles plr:
Vemmenhögs lriirad, Crönby, Ånclcrslöf, Iflagstorp, Sinrlinge, S, Åby, Henrnresclynge, L. lsie, östra

r orp;
Skytts hiirad, Fru Alst;rd, Cyllc, Bösarp, Gislöf.

Rilaga z5 a.

I(ungl' Ilref, datern<lt I(ungsör clen to Juli t68o, lruruledes det Blelcingska regenrenrer till lriistsknll varn ntunderadt och beviipnnclt,
t) I'liist:rrnc slioln vnra tio kvnrtcr lröga öfvcr mflnkcn mecl strrka och breda hröst octr kors;:) Sacllarrre goda och r,äl formade må pistolhötster af tyg;
3) I(arbiner och pistoler köpns från faktorierna, af moa.rt som konungen goclkänt vicl örebrofaktori, eller ockslt inftlrskrifvns de irtifrän;
4) Värjornn skola till l?iste och klinga vnra som clrabantcrnas mcd tvinnade armbar.d (hlnelrem)i provinsens l?irgi

5) l(arbinremmarnc nf llufferlrucr med rnässings- elrer jiirnbesrag;
6) l'atronviiskor :rf ryssliicler öfverhliidcln mccl siimsksliinn srmt nred miissings. eller jiirnbeslag;
7) llredn lifgehiing nf bufrllhucl mccl mässings. eller jiirnbeslag;
§) Brösrstycken rför muskötsliott frier mccl iilghuclsru**0, baitill;
9) I(yller rf älghud sÄ läng* au cle räcka till knäna;

ro) Godt skinnbyxor;
ll) Grå kappor med uppslag i provinsens fiirg;
12) Svnrta goda och viil fnsoneracle lrattar ruecl snören och hrttbnncl iprovinsens fiirg:
t3) Cocla juktliidersstörlar, långa i skaften mecl styfr,a kragar.

5.

6.

3.

4.

7,

8.

Ur ?Laten, $öclra Skånska }ragonreg. Historia
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» Henrili Fortmeycr ......... 6 »

» . l(nut Törnebohnr .-..-.,-.-.. 7 r
r Emanuel Ehre ..,............ g r

r 685 Åns RUr-r_A
öt;vLtt lrEcilMltN.t.ti.I.s r)liusoNA r..

Sista fullmalst(lntunl
Öfverste och chef Carl Clllcnpifl?l .:..-- r6 3ol{ go I(orprnlr Gabriel l-iinqvist...............)Öfverstelöjtnant Hftns Hcnrili Nietrron' ,å *ii, n r Albrckt Björk.-......-.....-... I a skvaclro,Major Jolran Llalfast Ilicldcrschnntz...... rO ,f,. S: » l)ehr Mjlrtcnson ......--..--_.-,llyttnr,ilstarc Anders IJruce.-_........--.....- r6 tlru 77 r Ilaltzar Becker -......-..-.._-rr Dnvicl Christofer Montgo- ) Nnnn. i;;;;;; :::::::::.:::::l , ,rlrery"""""' t6 tl,u Zg » Anders I-Ialfnst .-...-.-..-.--.J 

-
r Christinn I(ohlnriitcr llicl. r Johan Asp .-...-.-..--.......-.1

derskölcl "'-'-':"'::-""'- t6 tl,o 7c1 ' §.g.rt wlrr;-:-::::::.:-:::::::I 4: Anclcrs Torrrerelelt II .-..-. 16Zr) » l\{ngnus Frijschytz --..-..--...Jr Johan Orrfelt 
-.--...-.-..-.-_. r6g3 ,, Johan Törncr -...-..-......-.-.1Iinptcnlöjtrnnt Arr<lrcrs li'ik Mask (r) r6sa r Joha. ;;il;;"::.::::::::::::I 5Ilcg:ts kvflrtcr'rilstarc Anclers l,rnc'otri t67g r Jöns wilhernr srvarr .-.......J

r Joha, ö,rccrantz (s) .-.......-.. ,6is r Jorr;,r I.:;;;;......-......"..-.1 o )r l(nut Drnke (:)....-.:.1.*.-....... t6 r*l,u ?9 r Jotrnrr T;;;;;äl;':.:...::.::.1 "
r Anclers I.cnnartson (Z) ....-.... r6 e,Iu go , I-lenril< Carncy .....-.-..----.\, l'etter §checler.(l) ............... r6 ,,,/, §o , .ioiran O;f.*.-.::::::.-.:-::::I ,r .sven Dahlcpil !i)... ............ . ro ,fi sr , inclers Bertitson....... ......--)r l)ctter Mtiller (6) 16 ,i/, gr r Jonns Lunclh ..................1

I(ornett Dnnicl.Jljiirkrunrr (a),............-- r6 ,sl,u 7g ' I,lirrtcu l;alcl<._..--........-"..1 Sr Jonas Örling (r)..,... tO nh- 79 » Nils Joharr l(r.iill .....:...:..J 
"

' I-Inrrs stocknrnn (6) ....-.,-,...... r6§o ltegr(s llukslngar.c Lorerrs Bri»clr» l)ctter Grönrvnlcl (+)............... r6§a 'l'l'unrpctarc Johan Ilcck .-..-............-l
' Claes Nietlroff (S)..........--.-.... rO /,, g? » Sarnuel i\{annerfclt....--...jl.if.skvaclton, Gtrstaf llosenstråle rO 0/. g+ r Hans l-lcnrik Lybeck ...._ : »I Carl Gustaf Iloncle (Z).....-...-.. rO l, Si , Olof plygare --._..-..-....... I ,r Svantc lloscnsirille rO ,7,, S! r Jacol: Siihnren ......^..,.....,. I ,

l(vartetntiistarc Anclers Loreutz ......... r skvaclron r Henrik xiihtosl.r.il:.,..1;...".5 ,

-ttytousrersRlltgnfc»)......---..,Lif.SkvflclrOn

, Cart l(iörningh ....,...- 3 )r svante llosenstrå1c..,... 3 ,r Gabricl Iflint ....-....... 4 r» Irrcdrik Johan l)ohl .-. 5 r

' Carl Ilecherfclt .-.--.-.- 6r §vcn Strilng."..--._.-_.-. Z r» Andcrs l(rusberslr ....., g )
Korplaler Jonas Snritt ....-........-.._-.__r

, Jncob l{1,ss .............-..-....1 , ,r JouasMiluson..........-.-...-.J

IUönstcrskrifvare FIans Jiirgen.."......... e skvaclron
» l)cttcr l(cutling......... 3 !
r Jochum lisl.g.-....,.-.-. 4 r
r Andcrs Winran......... 5 ,
r Srvcn Uondcsson ..-... 6 »

, Casper Brcding ...... 7 r
) , Hans Isbcrg.......-..-. g ,

Itegrts sadclnrakare I-lans Rranclt
ltcg:ts sporrsrrred Lorcns Blorrr
I'I ofsnrcclcr Lars liorsnran ...,........,..... I_i f.skvlcl ronr Haus ljnltear ..,...,.-...,,.... ? ,

l Curt Andcrson ,_.......-.... 3 r
r Nils Nilsson ................* 4 r

Civiltlililir y'crottal,

lieg:ts 1:redik;utt I,cr Il:rmelius
Itcg;ts fiiltskiir, lJurehart l)lnghcurirn
I{cgrts nrrditör' Chrisriln Osengius
llegrts skrifvarc Cnrl Eklunclh
iVliinstershrifi,nrc »

Hofsnredcr Nils Ilorre .. 5 skvarlron
» Joseplr llrilisson..-.-.....-..* 6 r
, r\lrr.;th:rru li;irrrpc --....._-.-. 7 ,
r Christolllrcr Su'ein."..-..-.... g r

l'rofoss Anders Olrlson ..Lif.sltvnrlron
r Lar.slliiök.-..-.....--.--.".....-..-.z »
, Ilorgt Olrlson ...,"..-,......-.,... 3 »

r l)ettcr Jlra»dt .-.,...,...-......... 4 r
» I)auicl Ask........-."................ 5 r
» Lnrs l.lyttarc.",....-.,........,..... 6 !
, It{iclrcl l,ybcck -.....-_........-... 7 |
, Anclcrs]l(r.öösa ..............-....-. S . 
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Ur mönstringsrulla från Sodra
embarkering i Karlshamn den

Sallerups skvadron

S kåns ka Kavarterirå[åä å*.r,
13- 14 november I70l .

Ryttmästare:

Lieutnant:

Cornett:

Kvartermästare:

Korpral:

Predikant:

Mönsterskrivare:

Fältskär:

Tnrmpetare:

Profoss:

Hofsmed:

Johan Orrfelt
Philip Ehrenmark
Carl Gustav Tornerfelt
Carl Utter
Daniel Sohritz

Magnus Plagman
Hans Krusberg
Karl Millman
Christopher Enkell
Mester Paul Rumpelt
Emanuel Ehre
Anders Höjer
Anders Flink

död 917 1702 Kliszov
tängen ettEr poltava, hemko m l0l7 \TZZ
död 30/1 1703

28 6 1709 Poltava, blesserad ooh forkommen
död 26/3 1706

fången 1/7 l70g perevolotjna, hemko m ll/S l7Z3
fången l17 LTO} perevolotjna
död 7n2.t702
ej med, kom för sent till Karlshamn
död t4l10 1702

fången 2816 1709 poltava, hemkom 30t6 l72Z

fången efter poltava

Frosta härad:

Munkarp

Höör

Hörby

för lv{unkarp

" Nyrup
ltll

" Magläsäte

" Lillasäte

" Ekestiga

" Långstorp

" Maglasäte

" FundErse

" Prästorp

" Häggenäs

" Röinge

" Kyhlp

" Gammalstorp

" Slagtotta
llil

" Hörby

" Quarneberga

" Tågarup

" Huggelseke

" Boanip

FÖRSTA CORPORALSLAGET

1, Börgie Ekebaok
2. Nils Hiort
3. Pehr Hörling
4. Börgie Berg
5. Nils Suahn

6. Pehr Ekman
7, Olof Stenbärg

8. Jöns Bergman
9. Måns Berg
10. Petter Lifberg
I 1. Lars Starok

12. Erioh Wast
13, Måns Sandberg

14, Abraham Liung
15. Suen Haman
16. OIof Frijberg
17, Pehr Elf
18, Matz Barok
19. Erioh Berg
20. Suen Sandman

21, Bengr Hahne

död /3 1704

försvunnen 816 L7A4

död 1702 Kliszov
död 1702 Kliszov

död 19/8 tl}j Mielzyn

död t2 t7o3



Lyby
Bosiekloster

Borlunda

Stieglinge

Lybv

Sallerup

Holmby/

Hammarlunda

22. Samuel Hiort
23. Måns Orre
24. Simon Asp
25. Pehr Råå

26. Nils Spåhre

27. Pehr Brabant

28, Suen Brearo

29. Pehr Lundberg

30. Petter Nilsson
31. Erich Staaf

32. Patrioh Patrioksson

33. Pehr Hult
34. Jöns Nyman
35. Johan Hultman
36. Petter Aple
37. Måns Ohlberg

38. Anders Wästgiöte
39. OIof Humble
40. Johan Didriohson
41, Pehr Guse

42. Pehr Esping

44. Håkon Nlädia ,,

45. Pehr Palm rr

46, Lars Gräsman ,,

47. Anders Hoof ,r

48. Hans Skieplander ,'

49. Jaoob Trana ii

50, Pehr Linkulla ,,

51. Suen Rångren ,t

52. Bengt Sohiött ',

53. Tufue Knisling ,,

54. Olof Prysse rr

55, Hans Pryss ,,

56. Mårten Pamp t'

57. Håkon Borgrnestare ,,

58. Pehr Osman ,,

59. Carl Flaok tt

60. Pehr Röörman ,

" Kyinge
It tt

" Råby
Itil

lr lt

t' Hee

" Fougdarp
It tt

" Borlunda död ll} 1702

" Brönesslööf död ll0 l7O2

" Lyby
ttll

ilil

ftll

" Sönnertou
llil

ll||

" Ågarup
,t tt

" Grankarp

Ullatofta

Pärup

Bessinge

Guddasta

Ormastorp

Elestorp

Tormastorp

Hensett

Kiölleröd
Gummarup

Höxeröd
'il

Bilaga 5,2
fången 1/7 Perevolotjna, hemkom

död 1702 Kliszov

död 19/8 1703 Mielzyn
död 1702 Kliszov

ANDRA CORPORALSLAGET
43. Isack Frijshult ,' Årröd m fl

död 1702 Kliszov
död 1702 Kliszov

död /12 1702

död ltz t7a2

försvunnen 8/6 1704 vid Bodziechow

död 1702 Kliszov

död /3 1703

död /3 1703

död 1702 Kliszov

död 8/6 1704, stupad vid Bodzieohow
död L702 Kliszov

död 1703

fången efter Poltava

död 1?02 Kliszov
död t9 t702

Östra Gårstånga



Torna Härad: Bi-laga 5. J

Refinge 61. Abraham Tajart " Refwinge fången efter poltava, död Zgll0 ]TZO
62. Pehr Flinck , ,,

63. Erioh Lekman , fången efter poltava
64. Erioh Bergman 't rt

Harebärga 65, Jaoob Liungberg " Harebärga död l9/g 1703 Mielzyn
66, Eric Lustig " Sularp Avsked lT03
67. Gudmund Kempe " Fågelsång död 2614 1707
68. Jacob Dahlman " Arendala fången efter perevolotjna, hemkom
69. Mårten Falk " Harebärga
70. Nils Sörman " Rögle död /10 lT02
71. Sven Pohlson " Tygellsjö

Bonderup 72. Miohael Lilja " Lunnarp
73. Nils Mogård rr rr

74. Pehr Rund rr il

75. Erioh Torn " ,, död /Z l7O3
76. Bengt Lund ', Bonderup död /Z l7O3
77, Pehr Åsby " lrtrorra Ullarp

Esarp 78. Gert Christenson " Alberta
79. Lars Holm r,r fången efter poltava

Heddinge 80. Stephan Lunner " Vallbi
81. Mats Berg " Trullstorp
82. Nils Frisk " Råby död 1702 Kliszov
83. Sven Ryss ,, , avsked l?03

TREDJE CORPORALSLAGET
Bjellarp 84. Olof Lundh ,, Biellarup

85. Anders Finne il rr

86. Hindrioh Sahlbom ,, ,, avsked 1703
Esarp 87, Larr siöberg " Esarp död lg/g 1703 Mielzyn

88. Gabriel Lunner " ö*p
Lyngby Bg. Samuel Skindberg " Hesslebärga

90. Petter Dahlström ,, ,' 
dö d /lZ 1702

91. Sule Flinok " Bökesåkra
92. Gumme Hasselgren " Hassleberga

Hyby 93. Jöns Lifuersten " Boarp död 1702 Kliszov
94. Pehr Giedda " Wismarlöf
95. Petter Lind " död l9lg 1703 Mielzyn
96. Johan Wedman ,, ,' död ti}Z Kliszov
97. Zaohris Lundlöf ,, r' 

dö d t70Z Kliszov
98. Pehr Stallberg " ,,

99. Petter Hall ,, ,,' död lg l7O? Krakow



Näfvitzhög 100. Staphan Orädder ,, Onswala avsked 1703 
Bilaga 5'4

101. Jaoob Fogell , 'r Biersjö död 1702 Kliszov
102. Nils stahre '' il

Bahra 103. Olof Nilsson " Onsvala död /rc 1,702Mölleberga 104. Lars Kraft ,, ,,

Näfi/itzhög 105. Börgie Isberg " Gräfie död 1702 KliszovBrågarup 106. carl Hagelund " Brågarp död rTlzKliszovTottarp 107. Anders wetterström " Tottarp död /10 1702
108. Lars Willberg " Kabbarup
109. Anders Biörok " Bjurslööf

Biurslöf 110, Jöns Spang " Giörslööf
111. Anders Lustig " Biörslöf fången efter poltavao hemkomGiörslöf ll2. Gumme ohlson " Nordanå död 2Bl10 tl} ,skjuten vid Funitz
113. Bengt Långs " "
ll4. Pehr Örn ', Sunnanå död /tl l70Z
115. Pehr Malm ll rt

116. Joen Frisk ,, ,, död 1T0Z KliszovS.Sallerup ll7. Anders Kätt " Tullstorp försvunnen g/6 1704 vid Bodziechow
Ilg. Ambiörn Biörn ,, L

119. Arfued Ståhlknap ', ,, död S/l 1707
120, Gustaf Hammar " Kattarp död l3l9 l?05Husie 121. Börgie Spring ,, r

s.sallerup L22, pehr smolenning " Fårabpok död l0/7 170s
123. Berent Runske , ,
124. Jöns Knapp ', ', fången efter poltava

oxie l2s. Trulls Möller " Toarup död lllzKliszov



Ur Platen, Södra Skånska Dragonreg. Historla 3ilaga 6

g=3= §=g= g=3=§=I= g= g=g={

Vid enrbarkeringen och sedan under hela kriget var regenrenret sålunda uniformeradtr
Hatt svart, helt slät utan galon ellersnören, med massingsl<nappar att upplästa brät.

tenal rock al ljusblått kläde, fodrad med boj al samrna iarg, med nedvikt l<rage och
»svenska» ärmuppslag samt stora ficl<lock mecl knappar, Roclren sl<ulle vara ,smal i
lifvet», d, v, s. åtsittande men hafva vicia, tämligen långa skört lörsedda med häktor;
knapparne flata mässingsknappar, Kylter ai älghucl räckanclc till knäna hade förut hört
till uniformen tnen kvarlämnades nu vid uppbrottet på rusthållen, I stället användes
väst af blått kläde med krage och armar n'red uppslag, så att den skulle kunna användas
då rocken aftogs; äfven r,ästen var försedcl rned massii:gsknappar ehuru af mindre storlek,
Byxorna voro af renhud eller bocksl<inn, försedda med lilaffoch fickor; stöflarne alsvenskt
vaxläder med långa, styfi'a, helskurna skalt utan kragar, med förtennta spännsporrar. Till*_--_-_i_;i:.i_

unilormen hörde vidare en halsdttk af svart l,llecrepon på fem kvarters längcr att lindaom halsen och knyta bak i nacken nred band samt hanäskar med höga kragar al gult,särnskadt' styft oxläcler med ren- eller bocl<'sl<inn i sj;rrfva handslren, öl'er unilor*enbars en lång rundskuren slängkappa af k)ade, loaraO med boj i liivet med knapparbåde lram och bak för att kunna iopt.nappa a.n. 
I trQJ I rrrver med I{

utrustningen i öfrigt bestod af ,brciststycke» lbröstharnesk), fodradt med sämskskinnoch lcirsedt med remtnar al oxläder med mässiugsspännen samt skottlritt för musköt.l<ulor' vidare en lång,"rak värja, ett ypperligt stoivapen, med massingsläste och kolfvenlindad med nrässingstråd; baljån uut *i'svärtadt sliinn mecl järnbeslag och släpsl<o ochrörka af rnässirtg' värjan bars-i gehäng al ä1ghud, som sl<jurvape* medlörde r],rtarneett par pistorer, sorn surto på.åd.rn'-i pistoihorstc'..i;,;'ii;;;il;j;;;; }inn; t,rparad användes särskilda pistolkappor att spänna öfver hölstren, Dessutom en karbinsorn hängde i en sex turn brea och r r å r, kuur,*, r;n;-;"* med mässings»oljor ochbeslag samt karbinhake af järn öfver vänstra axe]n samf snedt ölver högra benet medmynningen nedåt hvila,de i en karbirrsko, I en motsv*rrnn. rem öfver högra axern,liksom den löregående al gult sämskacit oxläclcr, hangcle patronliöl(et, som )ikalecles vara[ gulr sämskadt läder riien rned lock af svart läcler och r1,mde tolf patroner samt enoljeflasl*a' Hästmuncleringen utgjordes al svart betsel sanrt saclel af lil<aledes svart lädermed förbygel, allt med mässingJrtitJo, och beslag. öfu., ,rjet,r, dock lörmodligen endasrtill parad' bars schabrak at' blått i.la,t. k.nt*cri med .; ;;t tums bred ypegaron, Ti,hästutrustningen hörde^ytterligare en grimma al ciubbelt svart läder med tvenne rep.grimskaft' hästtäcke al filt nred tackes[iord, lcrurragestrecl .r ,olr lamnars längcl, foder.påse och tvärsäck sam! en omgång hasätor mecl som,För sin personliga 
- 
utrustnir,! nrecffördå ,y,rur.n tre skjortor, skor och srrumporsamt kam' lcamfoder och sylväslia, För hvarje taltlag ar fem rnan nredlördes ett tärtaf buldan mecl järn§eslagna stänger och pinnar; toll alnar l<*rbbstreck med två järnbe.slagna krubbpålar; en kokkittel 

-af 
förtennt järnbrec)<, lodlorm och stöpslef, yxor meclska[t, två liar, två putssaxar, två spaclar, hanrntare o.t,r ting. För hvarje tä]tlag ,ned.följde en tross'dräng eller'pojl<e,.on, 
"0," 

unilorrnerad i hatt och 
'admalsrock 

alsanrma

"å 
ffi.ll'ttnrens' 

men med tentt' i §tället fo,nrurringrt nnppar, §amt sl<innbl,sor och

Hemma på roterr fingo oificerarne erter.blhag gä civira, nren vic] u;:pval<tning ellerrtnder vistelse i stockholm skulle cie vara. klädda-i-regle'nenterad uniform, Till paraclhade officerarne l<napphålen sydda med guldtråci sarnt guldgalon på hatt och fickklaffar,Gehängen voro ölverciragna niecl guldgaltn och kraghancrskärne kantade nred gurdgaron,l.öjtnanter och l<ornetter 6ngo Ao"X i.i* haiva gr.rlclgato,"r pa-ä.f.toct*en Underplficerarnehade till paracl mots'arande prydnacler af silfvJr. i åii i"rirrdes clock alla dessa pryd.nader' Älven olficerarne buro brcistharnesk samt clessutom ringkragar af lörgylldt siliverför regementsofficerare och ryttmästare men af poleradt silfr,er lör öfrige olficerare,


