
                                  Lehnert Jensen – Ridefougdh på Svaneholm 

Ett av dem levnadsöden som gäckar och intresserar mig allra mest, på en och samma gång, gäller 
Lehnert Jensen. Lehnert är förfader till många miljontals människor – detta enligt sedvanligt statistisk 
beräkning. Flertalet av dess ättlingar har ingen aning om sin härkomst, men det är väl det som skiljer 
”oss släktforskare” från ”vanligt folk” om man vågar utrycka sig så. Av allt att döma torde ett större 
flertal av läsarna av dessa rader kunna räkna sig som ättlingar till denne man och hans hustru. 

Lehnert Jensen finns upptagen i decimantboken 1651 på ”en heel gaard under Adelens tienere i 
Sandåkra by i Skurup. Dessutom enligt 1658 års jordebok, en gård i Norra Vallösa, Sjörups socken 
(obekräftad uppgift). Under merparten av sin livstid tjänade han adelssläkten Gyllenstierna, som ride- 
eller gårdsfogde på Svaneholm. I ett brev har Lehnert Jensen undertecknat med efternamnet Lund. 
En släkt med detta namn kom från Assens på danska Fyn. Den Peder Jespersen Lund (kyrkoherde i 
Villie) som förekommer som fadder vid dop av Lehnerts barn är med tanke på efternamnet en 
tänkbar släkting med Lehnert. Som också hade andra knytningar till Villies kyrkoherdar (en av Peder 
Lunds efterträdare var Lehnerts svärson, Fredrick Jensen. 

Lehnert Jensen förekommer ganska högfrekvent i Vemmenhögs dombok  från och med 1674 (d.v.s. 
det år från vilket domböckerna är bevarade). Bland annat nämns han den 10 januari 1676: ”Enligt 
Hans Nadhes Her landshöffdingess order och breff till Lehnert Jenss, huör udwjd Lehnert Jenssen 
befalles att möde hans Högwelb: Nadhe i Ydstedh eller Trelleborg …o.s.v.” Han förekommer även på 
andra håll i Vemmenhögs dombok mellan åren 1674-1677. 

Det var på vårkanten år 1680 som Lehnert Jensen lämnade jordelivet. Han var då ännu aktiv på 
Svaneholm. Skurups kyrkobok förmäler: ”Döde Lehnert Jensen i Sandagr och blef begraffet den 20 
may i Skurups kirche, 64 åhr”. Tack vare denna åldersuppgift är det möjligt att något så när härleda 
hans födelseår, vilket alltså bör ha varit 1615 eller 1616. Notera särskilt formuleringen ”begfaffet i 
Skurups kirche”, vilket tyder på att han kan vara begravd i själva gravkoret som ännu är bevarat eller 
möjligen i kyrkogolvet. Lehnert förekommer i Vemmenhögs renoverade dombok också långt efter sin 
bortgång, nämligen de 19 maj 1690 (mål 13). Bonden Tyke i ”Sanagra” hade instämt bonden Nils 
Olsson från samma by för att han under förra året inhöstat en Tyke tillhörig ängelycke: Det visade sig 
emellertid att bemälda lycka verkligen tillhörde Nils Olsson: ”Wälborne Herr Ryttmester Axel 
Gyllenstierna för dheta fougde Lennar Jönsson hade dock under sin levnad tagit denna lycka från Nils 
Olssons gård och lag under Tykes”. 

Enligt ett domboksprotokoll från 1693(Ljunits häradsrätts renoverade dombok 7/11 1693 mål 
nummer 04) skall Lehnert Jensens gård i Sandåkra ha blivit förstörd av snapphanar. Protokollet som 
sådant gäller det eventuella arv som Lehnerts änka, Margareta Nilsdotter erhållit då hon gifte om sig 
med sin andre make, remsnidaren Thomas Jönsson i Ystad: ” Remsnidaren mäster Thomas Jönsson i 
Ystadh nu som sista tinget begiärt 2ne attester under 3ne mändhs: Unge Hans Stubbh, 
cronoländzman Christen Persson och gamble Hans Stubbh händer dat: Snårstadh den 27 november 
Ao 1682 måtte uppläsas och påskrifwas sampt confirmeras, det han inga egodehlar med sin nu 
havande hustru Magreta Nilsdotter fått, som hon erfwa fått efter sin sahl: Man Lennert Jenss på 
Swaneholm, emedan all qwarlåtenskapen hänkommen dells plundratz af ett snapphanepartie och 
een stor deel effter upwyst specifikation till 592 daler silvermynt skall efter hustru Margereta sahl. 
Lennert Jönsson underskrefne uppsatz, wahra aff Wäälborne Hr. Axel Gyllenstierna tagit till 
Svaneholm”. 



Även om inget i Lehnerts dödsattest i Skurups kyrkobok på minsta sätt ens antyder en ond bråd död 
undrar man osökt…. Var det kanske till och med så illa att Lehnert fick sätta livet till i dessa 
snapphanefejder? Saken kan inte helt uteslutas, då bland andra hans svärson, Fredrik Jensen – präst i 
Villie – var en i sammanhanget mycket kontroversiell och minst sagt svenskvänlig man, som mycket 
aktivt ställde upp på svenskarnas sida i detta svensk/danska krig. Det förekom vid denna tid diverse 
snapphanefejder även så långt söderut som vid Skurup: ”Svaneholm intog under kriget svensk 
besättning våren 1677, men utrymdes liksom de öfriga adliga fästena 1678 på sommaren, då det 
hotades af en stark dansk ströfkår. Egaren, Axel Gyllenstierna som stod i svensk krigstjenst, klagar 
tidigare på året 1678 för generalguvernören , att den svenske besättningen så våldsamt for fram med 
hans gård, att källrar och vindar uppbrötos och rågåkern användes till betesmark. Nu blef han efter 
den svenska besättningens aftåg tillfångatagen af danskarne och förd till Landskrona, men rönte den 
otacken, att af svenskarne misstänkas för att alldeles godvilligt ha följt med såsom förlofvad med en 
af Otto Lindenows döttrar som lefde öfver på danska sidan” 

En genomgång av Skurups kyrkbok ger vid handen att Lehnert Jensen då och då figurerade som 
fadder eller dopvittne vid olika barns dop, något som kan föranleda misstanke om tänkbart släktskap 
med de döpta barnens föräldrar. Det handlar om Mons Andersen född 23/2 1651  som son till Anders 
Trulsen, Niels Bendtsen född 7/9 1656 (död strax därpå) som son till Bent Nörregår, Lars Bendtsen 
född 6/3 1661 som son till Bendt Nörregår samt obenämnd gosse född 1664 som son till Hans 
Monsen. 

 

 

 


