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dugligt folk blifvit an ta g e tf). Den approberade rekryten skall 
äfven uppvisas i Landskontoret, samt approbations-attesten d e r-  
städes antecknas 2).

Till den karl, som sålunda blifvit antagen till rekryt, er
lägges L e  g a  af roten eller rusthållet. Enligt Carl XI:s för
fattningar var legan bestämd till e tt visst belopp, hvaröfver 
den ej fick gifvas eller tagas; men nu mera är den beroende 
på öfverenskommelse emellan bonden och båtsmannen 3).

II) U t g ö r a n d e  a f  d e  t i l l  b å t s m a n n e n s  u n d e r h å l l  
b e s t ä m d a  p r e s t a t i o n e r .

Dessa äro:
a) L ö n e n ,  som ännu utgöres till samma belopp, som 

den bestämdes i Carl XI:s tid , eller 2 R:dr 32 sk. B:co, hvil
ka årligen på tvenne terminer betalas till båtsmannen.

b) H e m k a l l e t .  Som det för landet fallit alltför d rygt, 
a tt med penningar utgöra allt hvad som var nödigt till båts
männens underhåll, och man jemväl föresåg att ett sådant lö - 
ningssätt för båtsmännen sjelfve vore mindre lämpligt, »eme
dan en stor' del af båtsmännen finnes vara begifne, sin löning
genom dubblande och fylleri a tt förslösa, och gå derefter blotte 
och nakne,' dem till ingen ringa skada och vanheder;» så blef 
största delen af deras underhåll fastställdt a tt utgå med per
sedlar in natura , och tillika på ett sätt som var minst betun
gande för roten. I Förordn. d. 23 Maj 1690, § 2 föreskrefs 
och är ännu gällande gemensamt för hela roteringen 4) , sedan 
detta bruk äfven blifvit vedertaget i W esterNorrland, att roten 
skall lemna båtsmannen åker till e tt halft tunnland i träde och 
säde, eller så mycket a tt han deraf årligen kan hafva tvenne 
tunnors afkastning och derjemte äng till tvenne sommarlass hö5), 
hvilka lägenheter utses på det hemman i roten der det be-

1) Instr. d. 11 Sept. 1841, §  15: I.
2) Instr. d. 6 Apr. 1838, §  20.
3) K. Br. d. 10 Febr. 1824, punkt. 7.
4) Jfr Stadf. d. 0 Jan. 1730 för Bohus Län, § .7 ,  och Stadf. d. 10

Jan. s. å. för Halland, <§ 7.
5) Förordn. d. 23 .Maji 1090, § 2. K. Br. il. 28 Maji 1811.
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qvämligast kan ske, och hvarför behörig vedergällning skall 
gifvas af de öfrige hemmanen i roten. Akern och ängen skall 
roten första gängen beså och häfda och är derefter fri från 
hvarje bidrag till torpets skötande, utom när båtsmannen är 
bortkommenderad, då roten är skyldig att hjelpa hustrun med 
torpets häfd '). På de orter i skärgårdarne der ingen lägen
het finnes till åker och äng åtnjuter båtsmannen i stället en 
tunna råg och en tunna korn, ett sommarlass hö och ett lass 
h a lm 2), eller i stället värdet af allt detta efter markegångspris. 
Ilvad WesterNorrland beträffar, så föreskrefs i Confirm, d. 2 Alars 
1688, § 4 ett olika sätt för båtsmannens underhålL Båtsman
nen skulle neml. erhålla kosthåll af sina rotebönder emot det 
a tt han gick dem tillhanda med »dageligt dock drägeligt arbe
te,» och den, som ej ville underkasta sig detta vilkor, skulle i 
stället erhålla två tunnor spannmål och två lispund goda mat
varor. Som detta löningssätt lätt föranledde tvistigheter emel
lan bönderna och båtsm annen, blef det redan tidigt vanligt att 
vid båtsmännens legande öfverenskomma om torplägenhetens 
upplåtande att af båtsmännen besittas såväl under tjenstetiden 
som äfven sederm era, och på hvilka Kon. Befallningshafvande 

-utfärdade så kallade Torpareförsvarsbref; och detta löningssätt 
lärer ännu vara det vanliga i WesterNorrland 3).

1 stället för den till båtsmannen anslagne åker och äng, 
hvilken enligt de för roteringskompagnierna gällande föreskrifter, 
skall honom af roten upplåtas, utgöres i Blekinge hans under
håll af persedlar in natura. Förorda den 27 April 1685 näm
ner intet om någon rättighet till åker och äng, utan bestäm
mer i stället båtsmannens rättigheter af rusthållet till två tun
nor spannmål, ett lass hö och ett lass halm, eller dessa per
sedlars värde efter markegångspris ’). Denna förvandling i pen
ningar eger dock endast rum när missväxt inträffar, och an

1) Res. Allm. Besv. d. 17 Sept. 1723, § 20. K. Br. d. 28 Maji 1811. 
K. Instr. d. 1 li Nov. 1819, g  9.

2) Förordn. d. 23 Maji 1690, §  3.
3) K. Br. d. 10 Febr. 1824.
4) Förordn. d. 27 April 1685, §  10. K. Förordn. d. 7 Dec. 1819. 

K. Br. d. 1 Junii 1820.



nars äro rusthållarne uttryckligen anbefalde att gifva och båts
männen a tt emottaga in natura de ofvan uppgifne persedlar- 
ne *). Emellertid lärer det vara medgifvet äfven i Blekinge 
för rusthållare at t ,  i stället för matvaror, upplåta torp åt sina 
båtsmän, då på dessa tillämpas de för roteringen gällande fö
reskrifter.

Utom de nu uppräknade löneförmåner af roten, gäller 
gemensamt för hela båtsmanshållet i Riket, utom W esterN orr- 
land der en sådan rättighet endast genom ömsesidig öfverens- 
kommelse kan stadgas, att båtsmannen eger rätt a tt af roten 
fordra v e d b r a n d ,  sam t m u l b e t e  för tvenne k o r2). Den 
sistnämnda rättigheten finnes väl ej uttryckligen ålagd rusthål- 
larne i Blekinge, men synes dock vara afsedd i Förordningen, 
då den ålägger rusthållarne att uppföra ett fähus åt båtsman
nen. Deremot eger han i Blekinge, samt i Halland och Bo
hus Län rä tt a tt fordra utrymme för en k å l t ä p p a  vid husen.

Före 1690 voro rotarne jemväl skyldige a tt förse båts
männen med matsäck när de uppbådades till tåg. Men ge
nom Förordn. den 23 Maji 1690, § 7  inskränktes denna skyl
dighet dertill, a tt de ålades att gifva båtsmannen underhåll 
endast för så många dagar, som han behöfde vara på väg till 
rendezvousplatsen, hvarifrån kronan bekostar såväl hans under
håll som transport till destinationsorten. Till mönstringar och 
möten skall båtsmannen hålla sig sjelf med vägekost, och eger 
ej rättighet, alt vid dessa tillfällen fordra någon skjuts, utan 
blott vid uppfordringar för sin tross till samlingsplatsen 3).

c) N ö d i g a  h u s  v i d  t o r p e t .  —  Rotens skyldighet att 
förse båtsmannen med bostad och hus för hans kreatur ä r, 
såsom ofvan är anm ärkt, betydligt äldre än Carl XI:s tid,  och 
blef äfven allmänt införd i de författningar, som under eller 
efter denne Konung blefvo gifne för regleringen af båtsmans
hållet, med undanlag af W esterNörrland, der likväl bruket

1) Förordn. d. 27 Apr. 1685, § 10.
2) Förordn. d. 23 Maji I(»90, § §  1 odi 3. Förordn. d. 27 Apr. 1685, 

§  8. Stadf. d. 6 Jan. 1739, §  7. Stadr. d. 16 Jan. 1739, 8 7.
3) Förordn. d. 23 Maji 1690, g  7.



gjort den allmän. Gemensam for hela båtsmanshållet är skyl
digheten att uppföra b o n i n g s h u s  åt båtsmannen, hvars stor
lek vid roteringskompagnierna är bestämd till 8 alnar inom 
knutarne, jemte förstuga 1). Inom den del af båtsmanshållet 
der rotarne äro pligtige att lemna båtsmannen åker och äng, 
skola de jemväl uppföra åt honom en l o g e  m e d  l a d a  och 
ett  f ä h u s  för tvenne k o r 2), men der i skärgårdarne ingen 
lägenhet finnes till åker bortfaller skyldigheten att uppföra la -  

- dan och i stället uppbygges en b o d 3), och likaledes i Blekin
ge, der båtsmannen ej har någon rätt till åker; och ehuru 
han i sistnämnde landskap ej heller har rätt till äng, är lik
väl rusthållaren skyldig att uppsätta ett f ä h u s .  —  Om till
träde af båtsmanstorpen gälla samma föreskrifter som för knek- 
tehållet, så att om båtsmannen dör eller får afsked efter V år- 
frudagen, får enkan eller den afskedade sitta qvar till Michels- 
mässan, och inträffar dödsfallet eller afskedet efter Michels- 
mässan, afträdes torpet vid nästa Midfasta '). Dessa hus är 
båtsmannen pligtig att underhålla, sedan de blifvit honom i 
fullt godt stånd lemnade i händer.

Kompagnie-chefen tillkommer det attj vaka såväl deröfver 
att båtsmännen äro försedda med sådane torp , som ortens 
kontrakt föreskrifver, som ock att båtsmannen sjelf detsamma 
bebor och försvarligen häfdar, samt icke öfverlåter det åt nå
gon annan, hvilket ej må ske utan ru s t-  eller rotehållarnes 
samt kompagnie-chefens samtycke ’). För att utröna a tt torpen 
vidmakthållas enligt författningarne, skall syn anställas antingen 
vid båtsmannens t i l l t r ä d e  äf torpet, om denne eller kompagnie- 
chefen anser detsamma till åbyggnad och häfd icke vara i lag— 
gildt stånd, eller under båtsmannens b e s i t t n i n g s t i d , o m  ru s t-  
och rotehållare eller båtsman anses hafva brustit i deras skyldigheter 
i ofseendo på torpet. Anmälan om syns anställande sker all—

1) Förordn. d. 23 Maji 1090, § 1.
2) Förordn. d. 23 Maji 1090, g  1.
3) Förordn. d. 23 Maji 1090, §  3.
4) Res. Allin. Uosv. d. 21 Jan. 1748, § 69

* 5) Inslr. för Bâlsinans-Koinpagnie-Chefema d. G Apr. 1838, g 25.



tid hos Konungens Befallningshafvande, i förra fallet af fcom- 

pagnie-chefen eller båtsmannen, i det sednare af kompagme- 

chefen allena eller ru s t-  och rotehållaren. Synen verkställes 

af Länsman i orten med tvenne Nämndemän, och underrät

telse lenmas derom till kompagnie-chefen, som beordrar båts

mannen a tt vara tillstädes, hvarjemte ru s t-  eller rotehållarne 

kallas genom kungörelse från predikstolen. Syne-instrum entet 

insändes till Konungens Befallningshafvande, som efter vederbö- 

randes hörande meddelar utslag i målet, och genom Krono

fogden håller hand öfver a tt laga kraftvunnet beslut vinner 

fullbordan; hvarföre han eger a tt utsätta tid till fullgörande af 

hvad som blifvit ådömdt, och ny syn hålles för att tillse det 

detta blifvit satt i verkställighet. Öfver Konungens Befall— 

ningshafvandes utslag i dessa mål anföres besvär hos K. Maj:t 

i Sjöförsvars-Departementet, inom sextio dagat efter af beslu

te t erhållen del ').
Öfrige tvister emellan ru s t-  och rotehållare samt båts

män,  angående de sednares rättigheter afgöras af Konungens 

Befallningshafvande, derest de icke kunna biläggas af kompag

nie-chefen genom förlikning2). •
d) B e k l ä d n a d e n .  —  De skyldigheter, hvilka i afseende 

på denna del af rotarnes prestationer till båtsmännen af ålder 

varit gällande, hafva i sednare tider undergått en betydlig för

ändring, i det Staten emot en viss afgift öfvertagit båtsm än- 

nens beklädnad. Som denna förändring likväl ej blifvit all

mänt införd och således de före densamma stadgade föreskrif

ter ännu hafva gällande kraf t ,  så är nödigt att närmare redo

göra för dem.
Såsom en allmän anmärkning för hela båtsmanshållet, lik

väl med undantag för Blekinge och Södra Möre, gäller att båts

mannen, endast när han är uppfordrad, d. v. s. kallad från 

roten till tjenstgöring, eger rätt a tt undfå beklädnadspersedlar 3).

t) Förvaltn. af Sjöär. och Kammar-Coll. Kungör, d. 30 Jan. JSiG.
2) Instr. d. 6 April 1838, §  25.
3) I Halland och Bohus Län eger båtsmannen likväl at när lian är' 

hem ma få af roten en släpklädning af vadmal och i Bohus Län dessutom 
en mössa. Sc Stadf. d. 6 Jan. 1739, §  6 och d. 16 Jan. s. a., g  6.



och derföre är äfven föreskrifvet att uppfordringame skola ske 
efter viss ordning inom numrorna af kompagniet, och inom 
kompagnierna af båtsmanshållet, hvarjemte rotarne äro försäkrade 
att aldrig behöfva utgöra beklädnaden mera än en gång om 
året. Uppfordringstourerna inträffa vid de roterade kompagni
erna hvart tredje år, vid indelningen tjenstgöra båtsmännen 4 
månader hvarje år. —  Det är efter den tid han sålunda varit 
stadd i tjenstgöring som rotens skyldighet att förse honom med 
ny beklädnad beräknas; och efter den längre eller kortare tid 
som beräknas på hvarje persedel indelas de i:

4) U tredning sper sedlar ,

bestämda att räcka under minst 3 års tjenstgöring.1) De 
bestå af a) en k a p p r o c k ,  och b) en k a p p s ä c k  af 
segelduk eller skinn. Till de utredningspersedlar, som af 
rotarne lemnades, hörde ock en hängmatta samt ett täcke 
eller nåckad rya; men vid 1840— 41 årens Riksdag be
friades rotarne från dessas utgörande, hvilket i stället 
öfvertogs af Staten och dertill anvisades 9000 R:dr år
ligen på ö.te Ilufvudtiteln.

2) Beklädnadspersedlar,

hvilka båtsmannen har rättighet a tt erhålla vid hvarje 
uppfordring till tjenstgöring på 6 månader eller derutöfver. 
Dessa persedlar bestå af a) en t r ö j a ,  b) en v ä s t ,  c) 
et t  par l å n g b y x o r ,  d) en h a l s d u k ,  e) en h a t t ,  
f) et t  par l ä d e r s k o r ,  g) två par u l l s t r u m p o r ,  h) 
två s k j o r t o r .  Som de endast äro beräknade a tt räcka 
under 6 månaders tjenstgöring, tillfalla de rotekläder, som 
efter denna tid äro i behåll, båtsmannen utan ersättning; 
och räcker tjenstgöringen i fredlig tid längre än nu är sagdt, 
behöfver dock roten ej gifva någon ny beklädnad förr 
än tjenstgöringstouren i sin nummerordning ånyo inträffar, 
utan Kronan lemnar då båtsmannen till understöd för

1) K. Kung. (1. 10 Sept. 1810, 3:o).



nästa C månader en tröja, ett par byxor och åtskilliga 

småpersedlar, och, om tjenstgöringen räcker in på andra 

året, en full årsbeklädnad. I krig deremot, då hela båts— 

manshållet är uppfordradt, anses hvarje ny uppfordrings- 

tour inträffa efter 42 månaders tjenstgöring, och roten 

är således då . skyldig att hvarje år gifva nya beklädnads

persedlar, hvilka dock, för att så mycket som möjligt be

spara rotarne olägenhet, få lösas efter markegångspris. *) 

Hvad nu blifvit sagdt angående sättet för persedlarnes 

utgörande gäller endast roteringen. Yid indelningen g if- 

vas neraligen till båtsmannen årligen den 1 Maji, antin

gen han är uppfordrad eller icke, ofvan uppgifne persed

lar; och som indelningsbåtsmännen i fredstid icke göra 

årstjenst utan endast uppfordras till 4 månaders arbete, så 

erhålla de icke släpkläder af Kronan, då tjenstgöringen 

räcker utöfver den vanliga tiden, utan endast i bekläd— 

nadshjelp 24 skill. B:co i månaden.

3) Ilandräckn ingspersed lar,

bestående af a) ett par s k o r  och b) ett par s t r u m p o r .  

De gifvas båtsmannen när han uppfordras till handräck

ning eller kortare tjenstgöring på sex veckor, högst trenne 

m ånader2), och några andra persedlar har han ej rätt 

a tt vid dessa kortare uppfordringar erhålla.

Sedan beklädnadspersedlarne sålunda blifvit bestämda så

väl till deras slag som sättet för deras utgörande, anhöllo Stän

derna i Skrifvelse d. 43 Febr. 4844, att, då grundade skäl 

voro till den förmodan a tt båtsmansbeklädnaden skulle på ett 

både för roten och båtsmannen fördelaktigare sätt kunna ord

nas, K. Maj:t ville anbefalla en undersökning för a tt utröna 

huru, utan rotarnes ytterligare betungande, en ändamålsenligare 

beklädnad skulle kunna införas, samt afgifva proposition derom 

till näst sammanträdande Ständer. Sedan ru s t-  och rotehållarne

1) K. Kungör, d. 10 Sept. 1816, 2:o) och 9:o).
2) K. Br. d. 11 Sept. 1733 och K. Kungör, d. 10 Sept. 1816, 2 :o).



blifvit häröfver hörde och i allmänhet önskat beklädnadens öf- 
vertagande af Kronan, afgaf Konungen d. 9 Nov. 1847 propo
sition till Ständerna i ämnet, innehållande vilkoren för e tt så
dant åtagande af S taten; och sedan Ständerna i Skrifvelse d. 
21 Junii 1848, tillkännagifvit sitt bifall till hvad Konungen fö
reslagit, utfärdades K. Förordn. d. 22 Dec. 1848 om de när
mare bestämmelserna rörande denna reglering.

Till följe af dessa beslut utgöras af de roterande, som bifallit 
den föreslagna förändringen, af beklädnadspersedlarne endast de s. 
k. s m å p e r s e d l a r n e  af skjortor, strumpor och skor på sä tt fö r- 
fattningarne derom stadga. Den öfriga beklädnaden är öfvertagen 
af Kronan emot ett på 5:te Ilufvudtiteln anvisadt anslag af 28,000 
R:dr årligen, och en ersättning af rotarne, svarande i fredstid 
emot V  af kostnaden, efter medium af nästföregående tio års 
markegång i hvarje Län för den del af hittills bestådda be
klädnadspersedlar, från hvilkas utgörande rotarne nu befrias, 
men i krigstid full ersättning efter markegång. Denna ersätt
ning gifves af indelningen årligen och af roteringen vid hvarje 
uppfordring till å rs -  eller sommartjenst eller sjökommendering, 
d. v. s. hvart tredje år under fredstid, och blott under krig 
årligen. Genom denna förändring öfvertog Kronan tillika af 
utredningspersedlarne k a p p r o c k e n ,  så att rotarné nu mera 
af dessa sednare persedlar endast utgöra kappsäcken. Som 
denna förändring likväl är helt och hållet frivillig beror det på 
de ru s t-  och rotehållare som önska den, att ingå kontrakter 
med Kronan om båtsmansbeklädnadens anskaffande och under
håll, hvilka på Kronans vägnar afslutas af Kon. Befallningshaf- 
vande, men ej blifva längre gällande än det å RiksStaten s ä r -  
skildt uppförda anslag oförminskadt u tgår; de öfriga förblifva 
vid det gamla beklädnadssättet. *) —  Endast i Gottlands och 
Elfsborgs Län hafva samtlige rotehållarne bifallit till beklädna
dens öfvertagande af Kronan, i de öfriga Länen till större eller 
mindre antal, och i Stockholms Län återstå blott 19 rotar, 
hvilka ännu icke sam tyckt dertill. —

1; K. Förordn. d. 22 Dec. 1848, g g  4, 0, 7, 8.



Såsom ofvan blifvit anfordt, bestämdes vakansafgiften Tor 
lediga båtsmansrotar att utgå efter markegång. Men för att
motsvara verkliga kostnaden af roteringsbesväret, beräknas den 
på landet sålunda, att fulla beloppet af båtsmannens lön och
hemkall årligen betalas, men af städseln och legan erlägges
hvarje år endast y 20, af åbyggnaden Y i0 n , af utredningsper- 
sedlarne och af beklädnaden x/ v  alltsamman beräknadt 
efter den tid, då det åligger de rotar, som utgöra effektiv ro -  
tering, a tt erlägga fulla värdet af dessa prestationer. I Stä
derna utgår äfven vakansafgiften efter Länets markegång, och 
beräknas efter enahanda grunder som på landet, likväl med den 
olikhet, a tt ingen städsel, lega eller utredningspersedlar derstä - 
des beräknas, och att i stället för torpet betalas hushyra,
hvarjemte uteslutas åtskilliga mindre till hemkallet hörande
förmåner, såsom mulbete m. m.



Som bâtsmanshâllet i Blekinge och Södra Möre, eller den 
s. k. B å t s m a n s i n d e l n i n g e n ,  i flera afsecnden företer be
tydliga olikheter från bâtsmanshâllet i de öfriga provinserna 
hafva vi trott det vara af intresse att anföra de hufvudsakli- 
gasle författningar, hvarigenom densamma kom till stånd och 
aftrycka dem derföre här nedanför.

• i M ) i  i i > ' l : i

B I L A G O R .
I.

Kongl. Maj:ts Nådiga Instruction och förordning 
huruledes Bâtsmanshâllet skall i Blekinge inrättas, 
Landshöfdingen Edel och Wählbördigh Erik S iö- 
bladh och dhe flere som vid Indhelningen blifva 
brukade till rättelse; Gifven Calmar den 29 Augu
sti är 1683.

1:o.
Alldenstundh Kongl. Maj:t förnimmer att Allmogen nästan 

för svårt och odrägeligt falla vill a tt ährligen ärlägga så myc
ket till Båtsmännen, som vidh första Indehlningen är godt fun-^ 
nit vordit och beordnat; Ty har Hans Maj:t låtit sigh i nåder 
behaga dhet samma i någon dehl att ändra och lindra, så att 
både bonden och båtsmannen måge bägge blij beholdne, och 
förklarar allt dherföre Nådigst att Båtsmannen böhr åhrligen i 
fredhstijdher undfå till klädher och underhåld så mycket som 
föllier, neml. i contant penningar 8 dalcr silfvermynt, En vall— 
marsklädningh, råk och böxor, underfodrad med blaggarn 6. 
Daler, ett par strumpor 16 öre, e tt par skor en daler, två 
stycken skjortor 2 daler af hamplärftsblaggarn, En blå mössa 
En daler, een tunna rågh och 1. tunna korn i godh och ondh 
tijdh, 6. Daler; 2. Sommarlass höö 2 Daler; e tt lass halm 16 
öre, E tt par Skohr i stället för halfstöfflor. —  Dhertill medh



skall Bonden vara skyldigh att sättia opp för honom en stugu 
medh een liten afdhelt kammar i förstugun, iteem E tt fähuus 
och dher hoos lemna honom en lijten täppa vidh huusen som 
kan vara tiänligh till Kåhlgårdh; Vijdare skall Båtsmannen icke 
vara befogad något af Bonden att taga eiler begiära i fredhs- 
tijdher, vidh straff tillgörandes; Men i Krijgstijden och då Båts
mannen blir uppfordrad till Öhrlog bör bonden uthom dhet som 
här ofvantill föimähles, låtha Båtsmannen få een ham pelärfts- 
klädningh med blaggarn underfodrad 4 daler; E tt par strum 
por 16 Öre, En Siorta 1. daler, En hängmatta 1 D:r samt een vepa 
eller rya 1 daler 16 Öre; hvilken Båtsmannen skall vara plich- 
tigh, nähr Campagnen ähr förby, att lefverera hoos Bonden igen 
i förvahring, till åhret dherefter, om hon då behöfves.

2:o.

Till e tt sådant båtsmanshåll, vill Kongl. Maj:t låta anslå 
e tt hemman af femton daler Silfvermynts ränta, så frampt 
hemmanet pröfvas vara så godt till ägor och lägenheeter a t 
dhet kan åhrligen i fredstijden uthgifva till Båtsmannens löhn 
och kläder Tjuguåtta Daler Silfvermynt och i Krijgstijdhen dhe 
ofvantill oppräcknade Munderings Pertzeler, men om hemmanet af
15. Dalers ränta intet fins så godt ath dhet kan svara, emoth 
dhen lasten, så ähr Kongl. Maj:t i nåder tillfreds, att då tages
16 , 17, 18 , intill 20. Dalers ränta till ett båtsmanshold; men 
på dhe stoore hemmannen dher som tvänne Båtsmän komma 
till a tt indelas, anslåår Kongl. Maj:t öfver allt 40. Dalers ränta 
på dhem bägge, efter som för itt så stort hemman faller svå
rare tvänne båtsmän att anskaffa och underhålla, än för e tt 
mindre hemman En; Och fast Kongl. Maj:t nu låter hvar och 
en fåå sin båtsm an, så långdt som det räcker, så måste de 
lijkvähl så snart någon medh döden afgåhr, vara härefter för- 
pligtade, a tt skaffa en annan dugeligh karl i stället igen, så 
väl de större hemmanen som komma till a tt giee t v å , som dhe 
sm ärre, hvilka stå för En båtsman; Dher Båtsmännen, som 
Kongl. Maj:t nu ger dem inthet räcka till för alla, så måste 
de hemman som komma till att hålla 2:ne båtsmän, blij först



och främst försedde medh manskap; Men the som dhet sådant 
brister före, måste sjelfva skaffa karlen; Och håller Kongl. 
Maj:t för bäst vara, och för Allmogen tilldrägedligast a tt uthaf 
dhet unga öfverlopsmanskapet, som i Bleking finnes, så m ån- 
go tages, särdeles dhe som i ingen verkelig tienst boos någon 
äro, och kuna alt dherföre, såsom lösdrijfvare skattas och a n -  
sees.

3:o.

Böhr härvidh i acht tagas att nähr itt hemman räntar 3.
4. 5. eller 6 D:r Smt mehr än bonden beståås till Båtsm ans- 
hållet; då skall densamma öfverskotts räntha tilldehlas itt an
nat hemman som fuller kan ske räntar 45 à 16 D:r; Men 
fijnnes likvähl vaTa till ägor och villkohr så svagdt, a t dhet 
behöfver någon tillhielp; hvilket allt vidh indehlningen bäst kan 
både sees och jemkas; jämbvähl så förordnas att denne öfver- 
ränta intet gees uth i persedlar, uthan i contante penningar, 
efter som den bonden som haar dhet svaga hemmanet och 
får öfverskåtsräntan, han bör stå för sielfve persedlen som hans 
båtsman skall haa och niute öfverskåtspenningar af den andre 
sigh till hielp.

4:o.

Om så skulle hända, a tt vidh indehlningen 2:ne hemman 
fördes tillsamman, om een eller 2. båtsmän, då skola dhe i 
proportion af räntan vara lyka dehlachtige, både i karlens an
skaffande, huusens uppbyggande och penningarnes sampt p crd - 
selens uthgiörande till båtsmännen ; men hos endhera skall 
han lykvähl haa sin rätta hem vist, dher som största beqväm b- 
ligheten finr.es. Hvilket alltså bör jemkas dem emellan till en 
skiälig lijkhet, så att ingendehra må skee något förnähr.

o:o.

Medh frelsehemmanen vill Kongl. Maj:t a tt således skall 
afhandlas och förhållas, att tvänne frälsegårdar i stället för ter



min skatten som åhrl. bör uthgiöras anskaffa och underhålla en 

båtsman på lijka sätt som of van förmält är; Varandes dätta 

för bönderne fast lättare, än om dhe skola både gee pennin

gar ut och ändå i fredliga tider 6 : men i ofredliga tider 2: 

vara om een båtsm an, och dess uthan draga all dhen last och 

kåstnadh, som båtsmans skrifningarne förorsaka, hvilken dhe 

genom dätta vissa båtsmanshållet alldehles slippa.

6:o.

Uppå pantegodsen kan ingen indehlningh skee förr ähn 

med dem blir liqviderat, och Kongl. Maj:t fåår see huru myc

ket hvar och een fåår till att fordra, så vill Kongl. Maj:t se

dan vara på medell till dess inlösen betäncht. Och på dhet

vid indehlningen, allt så mycket bättere och säkrare måtte 

tillgå, ähr Kongl. Maj:ts nådige villie och befallning att så väl 

Compagnie Officererne som bönderne och båtsmännen äro tilli

ka dervid tillstädes, så att hvar och en måtte få tillfälle, a tt 

påminna och vidh handen gifva, hvadh som dhe veta vara 

nödigt, och så vähl till Båtsmanshållets säkerheet som till All

mogens vählmackt oumgängeligit; Varandes Kongl. Maj:t i nåder 

vähl tillfreds, att denne Commissionen å nyo examinerar dhe 

skiähl som ähro komne i Consideration, vidh dhen för n å -  

gre åhr sedan i Listers härads håldne Jordrefnings Commissio

nen, alldenstund allmogen i bemälte Ilärad sig högeligen d e r-  

öfver besvärar; Kunnandes dhe som nu vid inrättningen bru

kade blifva, inhempta noga beskeed och efterrättelse om hem

manens villkohr och beskaffenhet i samma H äradh, och dher 

de finna ett eller annat vargi högre graverat, ähn det kan 

giora skiäl före, så tillåter Kongl. Maj.t dem dher uthi en 

skiählig förmedlingh att giöra, så att både bonden och båts

mannen kan bestå, och värket blij på een säker footh satt. 

Nähr Indehlningen således ähr skedd, vill och befaller Kongl.

Maj:t Nådigst att Landshöfdingen giör itt upsatt och een viss

fordehlningh på Socknarne och hemmanen, hvilka som komma 

under Herr Amiral Generalens och hvilka som komma under 

Amiral Sjöblads Klerckens och hans egen Sqvadron ; upprättan



des på manskapet richtige rullor och öfver hemmanen een rätt 
Jordebook, hvaraf sedan skickas itt exemplar till Kongl. Maj:t 
och ett förvaras i LandsCantzehet. Actum. Ut Supra.

CAROLUS.

n.
Carl med Guds nåde etc. W år synnerliga Ynnest etc. 

Eder underdåniga skrifvelse af den 11 hujus hafva W I u n d - 
fånget angående så väl Monderingspertzelerne och båtsm anslö- 
ningarne, som huruledes det i Blekingen och SöderMöre in
rättade vissa båtsmanshållet må kunna bli understödt och s ta d -  
fästadt och alldenstund W I alldeles bifalle Edert dervid gifna 
und:a Sentiment, så äre W I ock i Nåder tillfreds hvad det 
första vidkommer a tt det vid den seenare Indelningen Allmogen 
och botsmännen imellan fattade Contingent må i så måtto bli 
lindradt, att i st.J för 3G Dal. S. M. som botsmannen skulle 
hafva att undfå af bonden uti freds- oeh ofreds-tid , lian sig 
skall låta benöja med 27 Dal. 16 öre S. M. och för det andra 
a tt i stället efter den förra indelningen de stora hemmanen af 
30 Dal. och deröfver måste hålla tvenne botsmän, som dem 
alltför odrägeligt skall falla, räntan till ett sådant båtsm ans- 
håll må anslås ifrån 17 till 20 Dal. S. M. på hvar båtsman 
allteftersom hemmanen till mantalet äro stora och goda till, 
så att på de stora ifrån dubbla och till 5/ s hemman inclusive 
måge beräknas 17 Dal. S. M:s ränta på hvar båtsm an, dock 
att de intet mera än med en karl på gården skola blifva gra
verade och den öfverskjutande räntan i penningar utbetala; se
dan ock att på % ,  och 2/ s hemman, hvilka äfven väl 
med en botsman på hvar gård blifva belastade, måga anslås 
18 Dal. S. M:s ränta på hvar båtsman deslikes på %  hem
man 19 Dal. och uppå de mindre ifrån halfva till f/ p in
clusive 20 Dal. S. M:s ränta på hvar karl,  hvilke siste kun
na undfå sin fyllnad af Öfverskottet som de stora hemmanen, 
de der ränta mer än 17 och 18 Dal. S. M. gifva från sig



och i penningar böra utgöra. För det öfriga skola de små 

hemmanen, af hvilka tvenne om en båtsman blifva tillsamman 

förde, vara i proportion af räntan lika delachtige både i karlens an

skaffande och husens uppbyggande så väl som penningarnes utgö

rande till båtsmannen oachtadt han hos endera, der som bästa 

beqvämligheten finnes, undfår sitt rätta hemvist; förmodandes 

W1 således a tt af denna förminskningen ifrån 36 till 27 V2 
dal: landet icke allenast lärer känna en stor lisa, utan ock 

att botsmanshållet efter denna senare bevillningen likväl blifver 

satt uppå så fastan fot att det allt framgent må kunna bli 

ståndandc, hvarutinnan W I så mycket mera bli styrkte som J 

berätten att Landshöfd. Klerk skall vid botsmanshållets in

rättande i SöderMöre reflecterat på hemmanens godhet och vil— 

kor och i proportion af hvart och ett hemmans egenskap uti 

indelningen anslagit räntan , så att W I derigenom intet tagit 

någon afsaknad eller afgång öfver 47 Dal. S. M. på karlen, 

fast räntan af somlige hemman dersammastädes till 24 Dal.

S. M. uppå en båtsman äre blefne anslagne, såvida deremot de 

allenast bekommit 42, 43 och 44 Dal. S. M:s rän ta , hvarest 

hemmanens beskaffenhet och vilkor hafva varit bättre, efter

som W I ock uppå bem:e Amiral Klerks ansökiande Nådeligen 

tillåte, att de ännu oindelle 87 Dal. 21 öre S. M:s plåtsrän— 

to r , som äre i behåld, måge antingen till de svagaste båts- 

manshållen fördelas, eller åhrligen såsom reservpenningar be

varas, att dcrmed hjelpa de på hvarjehanda sätt af sig kom

mande Båtsmanshåld, hvilketdera som bäst kan komma till 

pass, allenast dess indelning blir beständig, och W I alltid 

kunna hafva ett säkert och oafkortadt båtsmanstahl att tillgå. 

Det är fördenskull härmed till Eder W år Nådiga Wilja och 

Befallning, att J härom behörige ordres till vederbörande låte 

a fgå , att detta forderligast må blifva effectueradt och indehl- 

ningen derefter inrättat och faststäldt. Hvarmed etc. etc. —  

Dat. Stockholm d. 48 Junii 1687.
CAROLUS.

L. Wallenstedt.
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Sid. 13 not. 3) står LL. KgB. 2 2 ; läs LL. KgB. 2 .

Datum pä Stadfästclsen â Kontraktet med Bohus O n  5r orätt upp-
gifvet till den 6 Jan. 1739, hvarunder den förekommer i Modces Sam

ling. Det rätta datum är den IG Jan. 1739.


