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med krono och skatte, och deremot utgöra en fördubblingskarl 
i krig. Huru denna underhandling aflopp är oss obekant; men 
genom Brefvet till Kammar-Collegium den 20 Dec. 4693, för
ordnades a tt frälset borde stå lika i båtsmanshåll med krono 
och skatte, dock så, a tt ej rotarnes antal derigenom ökades, 
utan att denna förändring kom de svagare rotarne till under
stöd; och befallning afgick till Commissarierna att på detta sätt 
omrotera frälsehemmanen.

Hvad nu blifvit anfördt gällde ej för Bohuslän, oaktadt 
denna provins roterades samtidigt med de'öfrige. Der sam - 
mansattes blott tre hela hemman af frälse, skatte och krono i 
roten, emot frihet från fördubbling i krig, men det s. k. o f r i  
m a n s  f r ä l s e t ,  roterades tvenne hemman om hvarje båtsman 1). 
Rotering underkastades jemväl de gårdar af hvilka presterska- 
pet uppbar landgille, kyrko- och gymnasii-hem man, såvida ej 
för något särskildt fall befrielse kunde mcdgifvas 2). I W ester- 
Norrland blefvo äfven roterade prestestommar, såvida kyrko
herden eller capellanen dem icke sjelf bebodde, äfvensom acade- 
m ie-, gym nasii- och hospitalshemman 3).

Dessa voro de hufvudsakliga åtgärder, hvilka af Carl XI 
vidtogos vid organiseringen af båtsmanshållet på landet. livad 
städerna beträffar så ämnade Konungen, såsom ofvan är anfördt, 
låta dem betala ständige vakansafgifter för sina båtsmän och

1) Kontr. 1685 g §  1 och 2. — Ofri mans frälse är det frälse i Bo
hus Län som under Danska tiden varit i ofrälse mans hand, och med lag
fart och fasta i deras ego före 1723 års Adliga Privilegier. H o l m b e r g :  
Bohus Läns Historia och Beskrifning. Uddevalla 1842. II: sid. 119.

2) Till K. R. Ascheberg om Ofrälse mäns Godz och Rothering under 
Båtzmanshållct d. 14 Martii 1685. Detta bref är ganska betecknande för 
de grundsatser som styrde Carl XI i hans regeringsåtgärder. Konungen säger 
först sig ej vilja minska hvad som blifvit gifvet till kyrkor, gymnasier och 
andra pios u,sus, men fortfar sedan »dock synes dervid billigt böra i con
sideration komm a, att ingen Konung iärer ha v e l a t ,  och ingen Privat 
k u n n a t  gifva bort mera än räntan, och icke någon Konungens rättighet;
derföre ock det extraordinarie är Oss af samma hemman förbehållet,
och consequenter rusttjenst, båtzmanshåld och annan slik pligt som det 
extraordinarie medföljer; Ty kunnen J äfven väl draga dessa præbende hem
man ined under båtzmansindelningcn etc.»

3) Instr. d. 4 Oct. 1687. g  8.



kontrakter derom synas äfven blifvit slutna med städerna under 
4 681 ; men trenne ur derefter *), befalldes åter uppsättande af 
sjelfva manskapet, em edan, till följe af denna frihet, det dug
liga manskapet dragit sig från landet till städerna. W este r- 
bottens städer fingo dock fortfarande betala vakansafgift2). Som 
vid utgörande af detta onus mycken oordning egt rum , och 
kostnaderna för båtsmännen utgått utan afseende på förmögen
het, så rättades detta så , a tt,  åtminstone för de Upländske 
städerne, befallning gafs, a tt båtsmännens lega och underhåll 
skulle utgöras efter öre och penningetal, hvarefter de betalade 
s k a t t3). Likväl meddelades resolutioner, för en och annan 
stad , om frihet eller lindring i batsmanshållet 4), emedan äfven 
emellan de särskilda städerna, stor ojemnhet i denna bördas 
fördelning egde rum. Under Carl XII:s olyckliga krig blef den
na ojemnhet så mycket mera tryckande, som de ständiga för
lusterna gjorde nya uppsättningar af manskapet nödvändiga; 
och vid 1719 års Riksdag anhöllo städerna om jemnkning 
och ny fördelning af batsmanshållet. Sedan Kam m ar- och 
Commerce-Collegierna blifvit deröfver hörda, blef genom B ref- 
vet till Amiralitets-Collegium d. 21 Nov. 1720, en ny repar
tition af båtsmanshållet gillad och fastställd , enligt hvilken stä
derna, med undantag af de i W esterbotten bfclägna, skulle till
sammans underhålla 1,741 båtsmän, fördubblingen inbegripen. 
Denna repartition var dock ej uppgjord efter så särdeles rätt
visa grunder, emedan, vid.följande Riksdagar städerna oupp
hörligen klagade öfver tyngden och ojemnheten af båtsm ans- 
hållet. Redan vid 1719 års Riksdag hade en till Amiralitets- 
Ekonomi-verkets öfverseende nedsatt Kommission, föreslagit upp
hörandet af uppstädernas båtsmän, emot en afgift af 30 dir 
sm t i fred och dubbelt i krig, hvilka medel skulle användas 
till wardtgelder för enrolleringsbåtsmän ; och när vid 1746 års

1) Till Amir. Generalen "Wachtmeister om bâtzmanshâllets i Städerna 
presenterande i sjelfva manskapet d. 9 Sept. 1G84.

2) Br. till Amir. Coll. d. 25 Junii 1741.
3) Till J.andshöfd. Gyllenborg’, svar om Städ. batzmäns Rolhers jemnk

ning d. 2 Apr. 1G89.
4} För Nyköping d. 1 Junii 1685; för Marstrand d. 12 Apr. 1689.



Riksdag, på Amiral. Collegii förslag, beslöts en allmän enrolle- 
ring öfver hela Riket, blef till bildande af en fond för medel 
dertill, anbefaldt, a tt alla städernes båtsmän, undantagande de, 
som med kronan hade särskilda kontrakter om en viss afgift, 
och Stockholm, med hvars båtsmän skulle förblifva efter van
ligheten till nästa Riksdag, skulle sättas på vakans, såväl i 
krig som fred, emot en afgift af 30 dir smt för hvarje karl, 
såväl ordinarie som fördubbling ')• Vid denna åtgärd skedde 
dock det förbehåll, att den tilltänkta jemnkningen af båtsm ans- 
hållet skulle lika fullt gå för sig. Detta var en angelägen
het, som det tillkom städerna att sjelfva uppgöra, emedan de 
ansågos vara kronan gemensamt ansvariga att hålla ett visst 
antal båtsm än, hvilket de sedan sins emellan fingo fördela efter 
som de funno för g o d ta). Men de kunde ej komma till nå
gon jemnkning derutinnan, hvarföre Regeringen tog ärendet i 
sin hand , utan att det derforfî framskred något längre. Lands- 
höfdingarne anbefalldes, vid sllutet af 1700-ta le t, a tt inkomma 
med upplysningar rörande dtenna angelägenhet och Kam m ar-, 
samt Commerce-Collegierna bkefvo äfven deröfver hörda; men 
Collegierna förklarade sig hwarken af städernas innehafvande 
jord, handel och rörelse, occh än mindre af deras ö re- och 
fyrktal, kunna utfinna någon f säker grund för en billig och be
stående fördelning af denna titunga ; hvarföre ärendet ånyo a f-  
stannade. Väl utfärdades tid ■ efter annan åtskilliga författningar, 
innehållande närmare bestäm-)melser för utgörandet af detta 
onus 3, , men någon åtgärd tilfi dess jemnare fördelning städerna 
emellan skedde icke förr än. 1806, då Konungen d. 13 Juni 
befallde Förvaltningen af Sjöäirenderna, K am m ar- och Commer- 
ce-Collegierna a t t ,  efter Lanulshöfdingarnes och Magistraternas

1) K. Br. till Am. .Coll. d. 26 MarS 1748.
2) Rcsol. på Stad. Besv. 1739. g
3) K. Br. d. 11 Julii 1780, &om förklarade »båtsmanshållet grundadt 

på stadsjordame;» — K. Bes. och j*r. ,j. 2 Aug. 1786 och d .8 J a n . 1787, 
och K. Br. d. 6 Febr. 1797, hvilku stadgade ait innchafvare af donations-' 
jord af hvad stånd som holdst, undantagande stadernas Embctsmän, äfven- 
som egare af egna gårdar, ehuru ej varande borgare, borde i båtsmans- 
hållet deltaga; hvilket scdnarc äfven bekräftades genom Riksdags-Beslutct 
d. 2  Maji 1810.
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hörande, föreslå en allmän reglering af städernas båtsmanshåll. 

Då äfven detta ej ledde till någon verkställighet, erhöllo b e -  

mälde Embetsverk d. 20 Nov. 1822 ånyo befallning att in

komma med ett dylikt förslag, hvars grunder, på Em betsver- 

kens förfrågan, Konungen i skrifvelse d. 30 Mars 1824 när

mare bestämde sålunda, a tt,  sedan genom inhämtade upplys

ningar hlifvit u tred t, huru många af hvarje stads båtsmän ut

gjordes af borgerlig näring, hus och tom ter, och dessa för alla 

städer hlifvit i en summa sammanslagne, Commerce-Collegium 

borde uppgöra förslag till ny fördelning af dessa båtsmän i

- förhållande till hvarje stads rörelse och välmåga, hvilken för

delning efter förändrade förhållanden kunde i framtiden omgö- 

ras; men att den delen af båtsmanshållet, som faller på jo rden , 

afven borde sammanslås i en summa, och fördelas på städerna 

i mån af hvarderas donerade jord, som ej innehades af Kyr

kor, Milda Stiftelser, eller såsom lön af Embetsmän. Enligt

dessa grunder uppgjorde Embetsverken ett förslag, hvilket i Pro

position d. 21 Febr. 1829 öfverlemnades till Ständerna, h v ar-  

vid Konungen tillika förklarade, att någon fråga ej borde upp

stå om ökande af båtsmanshållets antal i det hela, utan endast 

om en fördelning deraf. Detta antal utgjorde, sedan fördubb

lingen upphört genom Riksdags-Besl. d. 2 Maj 1810, § 9 ,  och 

med inbegrepp af Wisingsös 6 båtsm än, 885 man. Med för

kastande af Collegiernas förslag uppgåfvo Ständerna, i skrif

velse d. 17 Mars 1830, andra grunder för fördelningen, enligt

hvilka stadsjorden, hvarpå Ständerna ansågo båtsmanshållet 

grundadt, skulle uppmätas och graderas, samt sedan indelas 

till ordinarie båtsmanshåll, i de provinser der båtsmanshåll fanns,

efter de för detta bestämda grunder, i de ofrige, i likhet med

soldatroteringen, men med hälften högre mantal i roten, i an

seende till båtsmansrotarnes högre hemmantal; det antal, som 

sålunda ej kom att utgöras af jorden, skulle fördelas på b o r- 

gerskapet efter bevillningens medelbelopp under åren 1 828—  

1832 för borgerlig näring, hus och tomter inom städerna. Det 

antal, som efter dessa grunder kom att belöpa sig på hvarje 

s tad , kunde sedan fördelas på jord, borgerlig näring, eller hus



och tom t, allt efter som magistraterna och städernas innevånare 

beslöto. Tillika föreslogo Ständerna en provisionell jemnkning 

till nästa Riksdag. Ifrån denna reglering undantogs den jord, 

som före 1827 års utgång blifvit donerad Kyrkor, Fromma 

Stiftelser och Embetsmän på lön, men köpingarne, af hvilka förut 

endast Trelleborg deltagit i båtsmanshåll, underkastades deremot 

densamm a, såv ä l, efter jord som bevillning. Förvaltningen af 

Sjöärenderna, K am m ar-och Commerce-Collegierna häröfver hör

de ansågo den af Ständerna föreslagna fördelning' både alltför 

kostsam och tidsutdragande, och hemställde i stället, att båtsm ans- 

prestationen borde fördelas städerna emellan efter samman

lagda bevillningen för borgerlig näring, stadsjord samt hus och 

tom t, beräknad i medeltal från 1827— 1831; och a tt,  när så

lunda blifvit bestäm dt, huru många båtsmän kommo på hvar 

stad, det berodde på städerna att hos Ständerna anmäla de 

förändringar, hvarlill omvexlingar i deras välmåga kunde gifva 

anledning. Detta förslag öfverlemnade Konungen d. 25 Jan. 

1834 till Ständerna, med förklaring, att någon provisionell re

glering för närvarande ej vore nödig eller billig. I skrifvelse 

d. 7 Nov. 1834 anmälde Ständerna sitt bifall dertill; och se

dan Sjö-Förvaltningen och Collegierna på dessa grunder upp

gjort e tt fullständigt förslag till reglering, stadfästades detta af 

Konungen, genom Brefvet till Förvaltningen af Sjöärenderna, 

Kammar- och Commerce-Collegierna d. 21 Sept. 1839.

Vid denna reglering lemnades utan afseendo de befrielser 

eller lindringar i båtsmanshållet, som voro en och annan stad 

af ålder medgifne, och Stockholm, som af Carl XI fått för

säkran att underhålla endast 100 båtsm än, fick på detta sätt 

en tillökning af 337 man Orsaken dertill var att den nya 

regleringen skedde efter bevillningens belopp, hvilket likväl var 

den rättvisaste grund man för en dylik åtgärd kunde utfinna; 

och utan tvifvel var det ett m isstag, såväl i 1780 års Bref 

som af 1828 års S tänder, a tt förklara båtsmanshållet grundadt

1) Stockholm presterade in natura sitt båtsmanskompagnie af 100 man, 
ända till dess, genom Rcsol. d. 14 Nov. 1842, Konungen, pä stadens an
sökning, tillät dess ställande på vakans.



på stadsjorden, emedan detta var en bevillning, som ursprung
ligen skedde efter m antalet, och till sin ålder var äldre än 
stadsjorden, hvilken under 17:de seklet bief de flesta städer 
gifven till lättnad i de bördor, dem de förut blifvit underka
stade. Och att man under 17:de seklet ej tänkt sig något 
sammanhang mellan stadsjorden och båtsmanshållet, utan pre
sterat det efter m antalet, bevisas af Carl XI:s Bref d. 2 April 
1689 , der det säges, a tt den fattige borgaren contribuerat till 
båtsmannen lika mycket som den förmögnare, men a tt de hä
danefter skulle utgöra sina bidrag efter de grunder hvarefter 
de läggas i skatt. Genom bevillningens läggande till grund 
för båtsmanshållet, erhöllo de större och rikare städerna vis
serligen en tillökning, men detta var dock egentligen blott ett 
återförande af denna prestation till de grunder, hvarefter den 
från början bordt utgå. —  Vid 1840 och 1844 årens Riks
dagar, väcktes väl af enskilda riksdagsmän frågor om förän
dring af de stadgade grunderna för båtsmanshållet, men utan 
a tt dessa föranledde till någon åtgärd å Ständernas sida.

Beträffande de förändringar som skett i båtsmanshållet 
på landet sedan dess ordnande i Carl XI:s tid, så blef Halland 
1721 indeladt till båtsmanshåll, efter samma grunder som Ble
kinge; men denna indelning upphäfdes 1723, och provinsen
roterades i stället 1726 ') , på det sätt att 4 hemman af de
säm ste, 3 af de bättre och 3 af de bäste sattes tillsam
mans i roten, hvaremot allmogen befriades såväl från utskrif— 
ningspenningar, 2 dir på hvarje fullvuxen mansperson, som ock 
från fördubblingen *). Kontraktet härom är endast afslutet med 
allmogen af krono- och skattehemman, och utsockne frälset
blef ej underkastadt denna rotering, oaktadt en sådan åtgärd 
blifvit anbefalld i den för Kommissarierne utfärdade Instruk
tionen , emedan egarne protesterade deremot. Orsaken till 
detta den Halländska Adelns förhållande är lätt att finna; den 
trodde sig nu kunna åberopa friheter, hvilka Adeln ej för
mått göra gällande emot Carl XI:s energiska vilja, vid den

1) Kontraktet dcrom ftr stadfästadt d. 16 Jan. 1739.
2 )  Stadf. d. 16 Jan. 1739, g  1.



förra roteringen. Vid 1723 års Riksdag hade redan den Hal

ländska Adeln förklarat sig ej vilja undergå rotering, emedan af 

dess utsocknefrälse utgjordes sådane extraordinarie utlagor, som 

icke ålågo andra frälsebönder i Riket, der båtsmanshåll ä r ,  

hvarm ed förstods de s. k. utskrifningspenningarne ; och ehuru 

Adeln, vid denna och följande Riksdagar, erbjöds dubbelt lin

drigare rotering, såväl emot öfrigo hemman i provinsen, som 

emot frälset i Blekinge, så kunde den dock ej förmås att åta

ga sig båtsmanshåll. Sedan fråga om Halländska frälsets ro

tering varit väckt vid alla följande Riksdagar, förklarades än d t- 

ligen, genom K. Brefvet d. 17 Sept. 1756, att detta frälse 

skulle blifva fritt från rotering, och i stället utgöra utskrif- 

ningspenningar, emedan, då frälset i allmänhet roterades till 

hälften emot skatte och krono, och roteringen i Halland vore 

så in rä ttad , att så många åboer, som skulle betala 24 dir i u t -  

skrifningspenningar, utgjorde en bå tsm an1) ,  Kronan skulle af 

frälset förlora 48 dir på hvarje karl, i händelse det roterades, 

hvilken förlust ej ansågs motsvaras af fördelen af manskapets 

uppsättning.
Sålunda blefvo utsockne frälsehemmanen i Halland befriade 

från rotering, och utskrifningspenningar erlades fortfarande af 

deras åboer; denna afgift utgjorde 1811, 3,964 R.dr. Detta 

förhållande fortfor till dess Ständerna, vid 1810 års Riksdag, 

beslöto extrarotering af all oroterad jord i Riket, militieboställen 

undantagne. Till följe af detta Beslut, blefvo utsockne hem

manen satta till extrarotering, hvarefter, på Ständernas hem

ställan, utskrifningspenningarne jemväl upphörde genom K. Bref

vet d. 22 Julii 1812. När sedan Ständerna, vid 1823 års 

Riksdag, gifvit den inskränktare tolkning åt 1810 års Beslut 

rörande extraroteringen, a tt denna endast borde träffa s. k. pri

vilegierad jord, sam t således derifrån skiljas alla lägenheter af 

krono, skatte och frälsenatur, hvilka enligt författningarne voro

1) Hemmanen sammansattes i rotar efter ofvan uppgijna hemmantal, - 

dockfskulle iakttagas att ej örvcr 12 åboer anslogos att halla en båtsman, 

hvilket,| då utskrifningspenningarne utgingo med 2 dir, gör 24 pa hvarje 

båtsman. Se ötadf. d. 16 Jån. 1739, §  !•



underkastade ständig rotering, oclh Konungen d. 20 Dec. 4825 
utfärdat en Instruction för de t;ill extra roteringsjemnkningen 
förordnade kommissarier, så uppst.od fråga om dessa utsockne- 
frälsehemman i Halland, i likhet rmed öfrige frälsehemman, voro 
skyldige till ordinarie rotering och ' derföre skulle sådan nu 
underkastas. Kommissarierne ansiågo dessa hemman endast böra 
åläggas extrarotering, men hemsitällde saken likväl till K. M:t, 
hvilken, efter Sjö-Förvaltningens och KammarCollegii hörande, 
genom Bref d. 2 Nov. 4 833, och, jpå de kommitterades förnyade 
hemställan i anledning af hemma osega rnes protester, ånyo ge
nom Skrifvelse den 24 Oct. 4837, anbefallde ordinarie rote
ring af utsocknehemmanen i Ilatlland. Vid 1840— 41 årens 
Riksdag kom frågan, genom enskild Riksdagsmans motion, un
der Ständernas pröfning, och i Skrifvelse d. 43 Febr. 4844 
förklarade dessa sig hafva funDit att, ehuru utskrifningspennin- 
gar blifvit erlagde af dessa hemman, de likväl voro frie från 
ordinarie rotering, emedan ingen cifverenskommelse eller författ
ning förbundit egarne till åtagande af sådan; hvarföreStänderna 
anhöllo, a tt Konungen måtte geniom kungörelse förklara alla 
åtgärder till deras roterande, såsom endast förberedande under
sökningar i frågan, samt att dessa icke måtte grundlägga något 
slags anspråk till påförande af dylik tunga eller deremot sva
rande afgifter, utan Konungens och Ständernas sammanstäm
mande beslut. —  I Bref d. 23 Febr. 1844 förklarade Konun
gen sig icke kunna utfärda en sådan kungörelse som Ständerna 
begärt, men att han till nästa Riksdag, i sammanhang med 
öfverlemnandet till Ständerna af Hallands roteringsverk, ville 
låta utreda förhållandet med utsocknefrälschemmanens ordinarie 
roteringsskyldighet. På grund af denna utredning ansåg Ko
nungen, i Proposition d. 48 Nov. 4847, dessa hemman vara 
skyldige till ordinarie rotering, men föreslog, i händelse S tän
derna delade hans tanke, med afseende på hemmanens svaga 
beskaffenhet, och emedan i nu upprättade roteringsverk 4 hem
man blifvit beräknade på roten, att alla till och med 4846 
löpande vakansafgifter m åtte afskrifvas, sam t att alla båtsm ans- 
nummer, hvari dessa hemman hade del, måtte så i krig som



fred hållas vakante, emot erläggande af %  af det belopp, 
hvarmed vakansafgiften för en båtsman i det Länet betalas. 
Sedan saken hos Ständerna blifvit afgjord i förstärkt StatsUlskott, 
anmälde de, i Skrifvelse d. 27 Sept. 1848, sitt bifall till hvad 
Konungen sålunda föreslagit rörande såväl hemmanens skyldig
het till ordinarie rotering, som ock vakansafgiftens belopp, och 
afskrifningen af hvad sedan 1835 deraf blifvit egarne påfördt.

På detta sätt tillkommo 295 hela och 2 styckade rotar i 
Halland. Orsaken till den svårighet Ständerne visade att för
klara dessa hemman skyldige till ordinarie rotering låg väl 
egentligen i deras motvilja a tt underkasta egarne, som på god 
tro kommit i besittning deraf, någon ny pålaga; ty  om dessa 
hemmans skyldighet att draga sådan tunga kunde, efter sakens 
utredning, svårligen mera än en mening finnas. U tsockne- 
hemmanen hade, likasom de öfrige, varit underkastade utskrif— 
ning och utskrifningspenningar. När dessa förvandlades för 
skatte och krono till ständig rotering, hade denna förändring 
bordt sträcka sig äfven till utsocknefrälset, emedan något skäl 
ej fanns, hvarföre frälset i Halland, mera än frälset i det ö f- 
riga Riket, skulle vara fritaget derifrån, då det förra såväl 
som det sednare varit utskrifningarne underkastadt. Att u t
socknefrälset ej roterades på samma gång som krono och skatte 
i Halland berodde för öfrigt endast på den omständighet, att
Adeln då hade makt att, emot hvad Regering och Ständer
ansågo för dess skyldighet, bibehålla en frihet, hvilken den 
förmodligen ej lyckats att under Carl XI göra gällande, ifall 
denna fråga då blifvit väckt. —  Betraktar man deremot en
dast den formella sidan af sai^en, och fäster sig uteslutande
vid den form af kontrakt, byarunder roteringen i allmänhet
blef åtagen, så medgifves 'viss^gphgep här “saknades det vid 
hvarje aftal erforderliga ömsesiyjjga hifall, samt att ur denna 
synpunkt tvifvel kunna väckas om rättmätigheten af utsockne- 
hemmanens rotering. —  '

Såsom ofvan är näm dt blef, till lättnad af den stränga 
indelningen i Blekinge, af Kronans räntor -tilldeladt hvarje rote 
ett belopp, som någorlunda motsvarade värdet af hvad den till



båtsmannen skulle utgöra. ') De hemman, hvilkas räntor icke 

fullt uppgingo till det för hvarje båtsman anslagna dalertal, 
erhöllo tillskott af andra, hvaraf räntorna åter öfverstego det 

bestämda beloppet. Dessa öfverskottsräntor utgingo dock fort

farande i penningar efter dalertal, och då, genom penningevär- 

dets fall emot varorna, tillskotten nedsjunkit till en obetydlighet, 

blef rustningen högst tryckande för stamrotarne, hvilka det 

ålåg att lemna persedlar in natura till båtsmannen. Redan vid 

1809 och 1810 årens Riksdagar hade derföre fråga uppstått 
om jemnkning af indelningen i Blekinge, och Konungen, i an

ledning deraf, utfärdat en Skrifvelse d. 26 April 1814 rörande 

detta äm ne; men innan någon verkställighet följde derpå, in

träffade 1815 års Riksdag, vid hvilken' fullmäktigen för Blekinge 

i Bondeståndet hos Ständerna ånyo framställde tyngden af in

delningen i detta landskap, och till dess lindring föreslog »att 

hela den lön och persedlar, som för hvarje båtsman bestås och 

årligen, enligt 1685 års Stadgar och derefter utfärdade pollett, 

utgöres till ett belopp af 24 daler smt. à 3 dir R:drn, måtte af 

hem m ans- och jordeboksräntan blifva anslaget på hvarje num

mer, hvarigenom de indelte båtsmännens antal komme att 

minskas med V5 eller V(i.« I Skrifvelse d. 27 Julii 1815 
understödde Ständerna denna framställning, och anhöllo tillika 

a tt Konungen till nästa Riksdag måtte låta undersöka förhål
landet med indelningen i Blekinge. I öfverensstämmelse med 

Ständernas önskan afgaf Konungen d. 14 April 1818 en pro

position i ämnet och föreslog: att anslaget af ränta skulle ökas 
till 24 daler på hvarje rusthåll, motsvarande värdet af hvad 

till båtsmannen skulle utgöras efter 1697 års pollett, samt, vid 

sammansatta rusthåll, de medrustandc deltaga i den verkliga 

kostnaden för båtsmannen, efter den till rustningen anslagna 
räntans förhållande till de medrustandes ränta i dalertal. Sedan 

Ständerna, i Skrifvelse d. 29 Maji 1818, bifallit hvad sålunda 

blifvit föreslaget, utfärdade Konungen d. 13 Nov. 1821 en In -

1) Anslaget af räntor var från 16—21 dalcr på hvarje rote, och pre
stationerna till båtsmannen, bestämda i den s. k. Polletten d. 4 Sept. 1697, 
värderades till 24 daler smt.



struction för Kommitterade till verkställande af de föreslagne 
åtgärderne. Den jemnkningsförrättning som i följe häraf cgde 
rum aren 1822 och 1823, hvarvid, enligt den meddelade In
structionen, rese rv - och öfverskottsräntornas förvandling till 
eflectiv rustning föreslogs, ledde till den följd, a tt Blekingska 
indelningen blef förminskad med 249 nummer. Öfver denna 
förrättning anfördes besvär af en mängd jordegare, hvarföre 
Landshöfdingen i Blekinge anbefalldes att inkomma med y ttran
de öfver besvären och då tillika, utan hinder af hvad Konun
gen förordnat, utlåta sig öfver ämnet i hela dess vidd. 1 detta 
skick befann sig ärendet vid 1828— 30 årens Biksdag, då 
Ständerna ånyo anhöllo att, om saken icke då kunde företagas , 
till afgörande, proposition till nästa Riksdag måtte derom afgif- 
vas. En sådan meddelades ock Ständerna d. 18 Jan. 1834, 
deri Konungen förklarade: att, sedan nu mera blifvit utrönt att 
icke så mycket det stora antalet, som fastmer dess ojemna 
fördelning, gjorde rustningen tryckande, så hade Konungen u p p -  
häft de Kommitterades jemnkningsförslag, och den deri före
slagna nedsättning af antalet; att, till åstadkommande af den „ 
åsyftade lindringen i rustningsbesväret, öfverskottsräntorna borde 
utgöras med f ö r v a n d l i n g  e f t e r  å r l i g  m a r k e g å n g  å de till 
båtsmansrustningen, enligt 1685 års Kontrakt hörande prestationer, 
men att detta liqvidationssätt, för att ej vålla någon rubbning 
i eganderätten, icke borde vidtaga förr än 20 år derefter. Till 
lindring i de sålunda förhöjda afgifterna föreslog Konungen vi
dare: dels att tillåtelse borde lemnas de hemman, som tilläf- 
ventyrs voro för högt skattlagde, att söka nedsättning i räntan, 
dels att, till betäckande af den brist, som genom sådane n ed - 
sättningar kunde uppkomma för de räntetillskottagande hemma
nen, borde användas både Kronans behållna öfverskotts- eller 
reserve-räntor, sam t de vid 1826 års extrarotering tillkomne 
25 nya ordinarie rotar, genom erläggande af en rustningskost
naden efter markegång motsvarande afgift, hvilka medel skulle 
förvaltas till den gamla indelningens bästa af en särskild direk
tion. Någon annan jemnkning ansåg Konungen ej nödig än 
den, som sålunda kunde åstadkommas genom öfverskottsräntor-



nas förändrade Jiqvidation. I Skrifvelse d. 29 Dec. 1834 för
klarade Ständerna sitt bifall till livad Konungen föreslagit, men 
nedsatte tiden för det nya liqvidationsssättet till 10 år, hvarpå 
Konungen, genom Bref till SjöFörvaltningen, KammarCollegium 
och StatsContoret d. 14 Julii 1835, anbefallde till verkställighet 
hvad sålunda blifvit beslutet.1)

Vid verkställigheten häraf anmälde Konungens Befallnings- 
hafvande i Blekinge, a tt' de 25 nya rotar, hvaraf räntorna blif
vit anslagna till den gamla indelningens understöd, efter u p p - 
häfvandet af 1826 års förrättning, blifvit af 1834 och 1835 
årens Kommissioner satte i dalertal, motsvarande 32 13/.)(> ro tar2), 
och hemställde tillika, om icke dessa, likasom de öfverskotts- 
gifvande hemmanen, måtte under de 10 åren få utgöra sina 
räntor utan förvandling. I Bref d. 15 Jan. 1839 förklarade 
Konungen sig icke kunna lemna bifall hörtill. Emellertid blef, 
vid debiteringen af 1841 års kronoutskylder, vakansafgiften dessa 
rotar påförd efterräkningsvis för 6 år, och då i anledning häraf 
besvär anfördes, förklarade Konungen i Bref d. 23 Julii 1842, 
a tt klagomålen, så vidt de rörde afgifter utfordrade efter 3 års 
förlopp, borde afgöras genom särskild rättegång, men biföll den 
af åtskilliga jordegare framställda begäran att få afbetala dessa 
utskylder med 2 års afgifter hvarje år. Vid följande Riksdag 
kom ärendet under Ständernas pröfning, och i Skrifvelse d. 23 
Maji 1845 hemställdes att Konungen, efter skedd undersökning 
huru och till hvad belopp vakansafgiften från de nya rotarne i 
Blekinge varit i följd af beviljade räntenedsättningar behöflig, 
måtte vid nästa Riksdag meddela Ständerna förslag till vakans-

1) I beslutet om förvandlingen af räntornas utgörande nämndes icke 
uttryckligen de gamla reservräntorna, utan endast Kronans behållna räntor 
af de nya rotarne. När derföre det nya liqvidationssältet 1844 trädde i 
verket, uppstod tvekan om beslutet äfven borde tillämpas pA de gamla rc- 
servräntorna. Vid innevarande Riksdag har derföre Konungen den lOJan.  
1851 aflåtit proposition om ett enahanda betalningssätt äfven för dessa 
räntor.

2) Antalet af dessa nya rotar undergick sedan ytterligare förändringar, 
så att, i det af Konungen, genom Br. d. 11 Junii 1842, gillade, och af 
Ständerna 1848 fastställda roteringsverkel för Blekinge, antalet är 20 hela 
och 15 styckade rotar, som blifvit bildade efter indelningsgrund af emellan 
18 dalcr 20 öre och 21 dalcr på hvarje båtsman.



afgiftens nedsättning for de sista tio åren. Denna Ständernas 

anhållan föranledde likväl icke till någon åtgärd från regerin

gens sida vid den derpå följande Riksdagen, utan först vid 

innevarande Riksdag har en proposition i ämnet blifvit till 

Ständerna afgifven.
Dessa äro de hufvudsakligaste och mest omfattande för- 

ändrinerar rörande det ordinarie båtsmanshållet, som blifvit v id-
O  '

tagne sedan dess reglering under Carl XI. Fördubblingen upp

hörde såväl för landet som städeine genom Riksdagsbeslutet d. 

2 Maji 1810. Numera utgör det ordinarie båtsmanshållet 5,094 

man '), fördelade i 30 kompagnier, af hvilka 6 tillhöra indel

ningen i Blekinge oeh Södra Möre. Dessutom har, till följe 

af beslutet om extraroteringen, båtsmanshållet vunnit en icke 

)betydlig tillökning. Detta beslut undergick, såsom ofvan är 

lämndt, den förändring vid 1823 års Riksdag, att Ständerna 

då förklarade, det all roteringsskyldig men oroterad jord, skulle 

undergå ordinarie rotering, och med anledning deraf anhöllo de 

äfven, i Skrifvelse d. 28 Oct. 1829, att den föreslagna tillök

ningen i den ordinarie roteringen icke måtte till verkställighet 

befordras förr, än Ständerna, efter Konungens proposition, den

samma pröfvat och fastställt, enligt 73 och 80 §§ RF. Sedan 

de förordnade Kommissionerna verkställt sina arbeten, öfverlem- 

nade Konungen, till följe af dessa beslut, i Skrifvelse 17 Oct. 

1840, till Ständerna båtsmansroteringsverken för sex Län; men 

Ständerna uppskjöto sin pröfning till dess roteringsverken för 

hela Riket blefvo färdige. I Skrifvelse d. 8 Oct. 1847 öfver- 

lemnade Konungen till då församlade Ständer båtsmansroterings

verken för samtliga Länen, dem Konungen för sin del gillat 

och godkänt, och i Skrifvelse d. 20 Sept. 1848 tillkännagåfvo 

Ständerna sin fastställelse af nämnde roteringsverk. Härigenom 

ökades båtsmanshållet inom samtlige Länen med 20 hela och 

15 styckade ordinarie rotar inom indelningen och 420 hela och 

24 styckade inom roteringen, häruti inberäknade 295 hela och 

2 styckade rotar, som blifvit bildade af utsocknefrälsehemma-

1) F o r s e l l :  Statistik öfver Sycrige. Sthm. 1836.



nen i Halland, hvilka vid samma Riksdag underkastades ordi
narie rotering.

Af dessa nya ordinarie rotar betalas vakansafgift i fredstid, 
såvida ej effektiv rotering af dem utgöres, såsom t. ex. är händelsen 
med dem, på hvilka rotering blifvit öfverflyttad från roterade 
Capellansboställen. Afgiften för vakante rotar var i början 40 
daler smt., höjdes sedan till 30 daler, såsom stadgades i 4748 
års Förordning om Städernes båtsmän, och bestämdes 4842 
till 42 R.dr, hvarmed den, under namn af Ro te  fr  i h e t s  b e 
v i l l  n i n g ,  utgjordes ända till 4834 års Riksdag, ehuru ej all
mänt, emedan i Blekinge betalades 8 R:dr. I Proposition d. 
48 Jan. 4834 föreslog Konungen, att de Capellansboställen och 
öfverroterade hemman, från hvilka ej roteringen kunde \flyttas, 
skulle erhålla ett deremot svarande vederlag af de hemman, 
ifrån hvilka ej rotering in natura utgjordes, samt rotefrihetsaf- 
giften höjas till ett belopp, som verkligen motsvarade roterings- 
besväret, och delta belopp i Länens markegångstaxor specifi
ceras. Härtill anmälde Ständerne sitt bifall i Skrifvelse d. 40 
Nov. 4834, och i Bref d. 6 Dec. s. å. meddelade Konungen 
K rigs- och KarftmarCollegierne samt StatsContoret det fattade 
beslutet, och nämnde afgift upphörde att såsom bevillning ingå 
till RiksgäldsContoret, utan upptogs i räkenskaperna bland S tats
medlen under Femte Hufvudtiteln. Yakapsafgiften har allt se
dan 4841 efter dfcssa grunder utgått af ledige båtsmansrotar, 
med undantag af utsocknehemmanen i Halland, af hvilka, såsom 
nämndt är, den endast utgöres med 2/ 3 af den der i Länet 
för en båtsman bestämda kostnaden.

De prestationer hvilka det åligger ru s t-  och rotehållare 
a tt till båtsmännen utgöra, blefvo äfven bestämde af Carl XI, 
ehuru, såsom ofvan är anfördt, nästan samma aflöningssätt an
befalldes för sjöfolket redan 30 år förut. På allmogens begä
ran vid 4683 års Riksdag, utfärdades den 40 Junii s. å. en 
allmän förordning, om hvad bönderne voro skyldige a tt utgöra 
till båtsmännen; men när sedan båtsmanshållet under de föl
jande åren undergick en närmare reglering, blefvo tillika u tför-



ligare föreskrifter gifna om dessa skyldigheter. De innehållas 
i särskilda förordningar för de provinser, med hvilka Kronan 
ingick nya kontrakter om båtsmanshållet; nemligen för indel
ningen i Blekinge i R e s o l u t i o n e n  o c h  F ö r o r d n i n g e n  d. 
27 April 1685; för Södra Möre i F ö r o r d n i n g e n  af s a m m a  
d a g ;  för W esterNorrland i C o n f i r m a t i o n e n  p å  A f h a n d l i n -  
l i n g e n  e m e l l a n  a l l m o g e n  o c h  b å t s m ä n n e n  i W e s t e r -  
N o r r l a n d ,  d. 2 Mars 1688; för Bohus Län i S t a d f ä s t e l -  
s e n  d. 6 Jan. 1739, på det 1685 slutna kontraktet; för Hal
land i S t a d  f ä s t e i s e n  å K o n t r a k t e t  d. 16 Jan. 1739. 
För alla öfriga provinser utfärdades F ö r o r d n i n g e n  d. 23 
Maj 1690, hvilken gäller i alla orter, som ej hafva särskilda 
för dem gifna förordningar. Dessa författningar ligga ännu till 
grund för ru s t-  och rotehållarnes samt båtsmännens ömsesidiga 
rättigheter och skyldigheter, och inga kontrakter må emellan 
rotehållare och båtsmän aftalas, hvilka strida emot det för or
ten gällande hufvudkontraktet, hvarföre äfven vilkoren emellan 
rotehållaren och båtsmannen skola vid inskrifningen antecknas i 
Landskontorets diarium. ')

De skyldigheter hvilka dessa särskilda" författningar ålägga 
ru s t-  och rotehållarnc, äro temligen lika för hela båtsm anshål- 
let, om man undantager en och annan skiljaktighet för de in
delta kompagnierna. Jemte de tillägg och ändringar, som ge
nom sednare författningar tillkommit, kunna de sammanfattas 
under följande tvenne hufvudpunkter: 1) anskaffande och le
gande af båtsman; 2j utgörande af de till båtsmannens under
håll bestämda prestationer.

I) A n s k a f f a n d e  o c h  l e g a n d e  a f  b å t s m a n .
När ledighet inträffar bör, under fredlig tid, ny karl anskaffas 

inom 3:ne m ånader2); räcker vakansen längre erlägges derför, 
i mån af tiden, vakansafgift efter Länets m arkegångstaxa, till 
dess annan karl uppvisas. Denna afgift beräknas dock ej förr 
än hälften af fjerde månaden gått till slut. Vid utbrottet af

1) Instruction för Batsm. Compagnie-Chef. d. 6 April 1838, §  20.
2?) K. Förordn. d. 27 Apr. 1083, §  2. K. Förordn. d. 23 Maj 1090, 

g  l i .  Stadfäst, d. 0 Jan. 1739, g  4. Stadf. d. 10 Jan. 1739, g  3.



krig böra alla vakanser kompletteras, men under kriget öro 
rotehållarne, till följe af författningen angående beväringsman
skapet, fria från rekrytering, '  hvilken skyldighet först vidtager 
3 månader efter truppernas hemkomst till orten 1). För alt 
bereda allmogen så mycken lindring som möjligt i rekryterin
gen, hvilken, före beväringens införande, kunde blifva y tterst 
tryckande för de rotar, hvilka träffades af alltför täta vakan
ser, befallde Carl X I 2) Landshöfdingarne, att ställa i allmogens 
val, at t ,  till vakansernas uppsättning, förena sig antingen hä
rad s- eller socknevis, eller efter sammansättningar af ett visst 
antal rotar. Till följe af denna tillåtelse öfverenskommo ro - 
tarne i allmänhet, alt sammansätta sig socknevis till vakanser
nas komplettering :î) , antingen på det sä tt, a tt legan utgöres af 
hela socknen och roten skaffar karlen4), eller så, a tt komplet
teringen sker inom hvar socken i den tour, hvarefter rotarne 
äro införde i rullan, hvarvid ett penningebidrag tillika gifves 
af hela socknen såsom lån 5). I Blekinge deremot förenade sig 
tio rusthållare om en båtsmans anskaffande6).

Den rekry t, hvilken roten sålunda skall anskaffa, får ej 
vara under 46 eller öfver 36 år. I motsats till hvad som är 
stadgadt för den indelta soldaten, hvilken för att antagas skall 
hafva en viss längd, göres intet afseende på längden, men väl 
om karlen är sjöbefaren eller ic k e7). Rekryternas approbation 
tillkommer endast Kompagnie-Chefen ; och vägrar han densam
m a, får besvär deröfver anföras inom 30 dagar hos Stations- 
befälhafvaren8) ; men dessutom eger äfven Generalmönsterher- 
ren a tt vid förekommande Generalmönstringar tillse att endast

1) K. Kungör, d. 27 Oct. 1812. § 20, sadan den lyder i K. Förordn. d. 
13 Febr. 1811).

. 2) Till niigre Landshöfdingar om bfilsmansrecruteringcn d. 8 Dec. 1687.
3) K. Förordn. d. 23 Maj 1690. g  14.
4) Confirmation på Contractct med allmogen i båtzmanssocknarne i

Östergötland, öfver ersättningen vid afgången d. 12 Mars 1688. — Stadf.
d. 16 Jan. 1739, §  2. Stadf. d. 6 Jan. 1739, § 1.

5) Confirm, d. 2 Mars 1688, g 1.
6) K. Förordn. d. 27 Apr. 1685, g  1.
7) Instr. för Gencralmönstr. förratt, med Flottans korpscr, d. 11 Sept.

1841, g  15: 3.
8) Instr. d. 6 Apr. 1838, §  20.


