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Kruttillverkning och krutbruk i Skåne före 1682
Av Leif Mårtensson
Västra Storgatan 67 A, III, 291 53 Kristianstad
Sommaren 168 1 startade på kungligt initiativ tillverkningen av svartkrut i Torsebro med de första
leveranserna 1682. Skåne fick därigenom ett krutbruk som, styrt av kungen och kronan, skulle
överleva i cirka 250 år. Det gamla bruksområdet finns fortfarande kvar, och kvarvarande bygg¬
nader har restaurerats 1 993- 1997. 1samband med restaureringen startade ett arbete med att ta fram
ett historiskt underlag som grund för utställningar etc. Denna artikel avseende förhistorien till
Torsebo är tagen från detta underlag.

Förhistoria
Att säkert säga när det första krutet framställ¬
des är inte möjligt. Många källor talar om att
drivmedel, som kan kallas krut, fanns redan i
det gamla Kina före vår tideräkning. Det be¬
skrivs »kanoner» redan vid bygget av den
kinesiska muren.1 På 1700-talet lär några
tjocka och korta eldrör ha funnits kvar vid
stadsporten i Nanking, men var rubricerade
som konstföremål.2 Även i de äldsta verken på
sanskrit beskrevs eldgevär. Det som avses är
svartkrut eller former av detta, dvs. en
mekanisk blandning av salpeter, svavel och
träkol. De explosiva egenskaperna hos salpe¬
ter var tidigt kända i Kina, så långt är bekräftat.
I Europa finns i skrifter av Marcus Græchus
(1200-tal) uppgifter om beståndsdelarna i den
så kallade grekiska elden, som utnyttjades
främst i Konstantinopel redan på 600- talet och
som man länge trott vara krut, men som bestod
av brinnande, svårsläckta ej salpeterbaserade
satser som slungades iväg mekaniskt. På 900talet finns åter kinesiska uppgifter, som säker¬
ligen avsåg krut, om utnyttjande i olika former
av raketer eller »eldpilar» både för krig och
nöje.3 Det skulle dröjamer än 300 år innan mot¬
svarande fanns i Europa.
Vad är krut?
Med krut har man ända intill mitten av 1 800talet enbart avsett svartkrut, vilket som nämnts

är en mekaniskt, välbearbetad, homogen
blandning av salpeter, svavel och träkol.4 Sal¬
petern (kaliumnitrat) är huvudbeståndsdel
och används eftersom den innehåller mycket
syre, vilket vid upphettning tillsammans med
lättantändligt träkol snabbt kan utveckla en
stor volym (volymökning på ca 400 gånger)
av gasformiga föreningar under stark värme¬
avgivning. Svavel erfordras främst för att
hindra kalium att binda ämnen som utvecklar
gas samt för att ge krutet fasthet och minska
benägenheten att i färdigt skick ta upp fukt.
För att få krutet homogent fuktas det något
under bearbetningen, fuktigheten avlägsnas
sedan i en torkningsprocess. Efter förbrän¬
ningen skall det återstå så lite restprodukter
som möjligt.
Från mitten av 1800-talet böljade försök
med och senare tillverkning av så kallade
kemiska krut baserade på nitroglycerin etc.

Krut i Europa och i Sverige
Först på 1200-talet hör vi talas om krut i Eu¬
ropa. Græchus uppgav en blandning av 67 %
salpeter. 22 % kol och 11 % svavel tor rake¬
ter, märkligt nära den som sedan användes
under hela svartkrutets historia.5 Artilleri¬
konsten, dvs. utnyttjandet av krut för vapen
beslående av någon form av eldrör, hävdas avvissa att ha uppfunnits av den tyske munken
Berthold Schwarts i början av 1 300-talet. Ut-

vecklingen i denna riktning skedde samtidigt
på flera håll, eftersom det under 1 300-talet
togs fram »eldvapen» på bred front i Europa.
Någon avgörande verkan fick dock inte skjut¬
vapnen förrän in på 1500-talet.
I Sverige omtalas krut under slutet av 1300talet. Först i samband med Engelbrektsfejden
omtalas med säkerhet skjutvapen, och på
1430-talet finns belagt import av salpeter och
av kmt via Hansan, troligen avsett för bergs¬
brukets behov men även för bössor.6 Under
samma tid fanns »byssemästare» i Stockholm
som både tillverkade bössor och krut. Bysser
fanns vid slaget vid Brunkeberg 1471 mellan
danskar och svenskar, men fick ingen bety¬
delse för utgången av slaget.7
Fodringar på ett gott krut

I Sverige kunde man utvinna ingredienserna
inom landet: salpeter genom en arbetskrävande utvinning ur urindränkt jord i stallar
m.m., svavlet ur gruvor i Närke och träkolet
genom lokal kolning. Kruttillverkningen

drogs dock med många problem. Den krävde
en regelrätt industri med många komponen¬
ter i ett dåtida småskaligt samhälle med out¬
bildad arbetskraft, med dåliga vägar och med
otillräckliga kunskaper om kvalitet. Att lita på
en mängd små bruk gick i längden inte kvalitetsmässigt. Bara framtagningen av salpeter
och svavel var i sig komplicerad. Kraven på
kvalitet krävde specialister med god utbild¬
ning och bra maskineri. Det förblev länge
nödvändigt även med import. Efterhand blev
bruken farre, större och välutrustade samt un¬
derkastade cn hård statlig produktkontroll.
Det fanns många skäl för att ställa krav på
kruttillverkningen. Krutet förblev länge
ojämnt på grund av otillräcklig bearbetning
och förorenade ingredienser. Salpetern måste
rätt urlakas, sjudas och renas (»luttras»).
Svavlet fick inte innehålla orenheter eller än
värre grus, som kunde orsaka gnistor och för¬
orsaka olyckor. Träkolet måste vara rensat
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och framställt av brakved, hassel eller som
blev vanligast - av al. Ingredienserna skulle
blandas efter gällande recept (gavs i procent
av salpeter, svavel respektive träkol) och be¬
arbetas till en homogen massa. Ur krutka¬
korna skulle sedan krut tas fram i olika di¬
mensioner,

Danska tiden
Troligen var krutet känt i Danmark tidigare
än i Sverige. Bysser (eller bössor ) omnämn¬
des redan 1361 i ett sjöslag motLiibeckama.8
Både svavel, salpeter och färdigt krut fanns i
marknaden. Arsenaler med vapen och krut
fanns t.ex. i Kalundborg redan på 1440-talet.
Krutet importerades eller framställdes i liten
skala på slott och fästningar. Bearbetningen
skedde i stora mortlar. Först på 1500-talet
omtalades »krudtmøller».9 År 1524 fanns en
pulffermølle i Malmö enligt Malmö Stadsbok
1503-1548. Malmö köpte också krut eller lät
bearbeta i privata möllor. År 1 652 köptes krut
bl.a. från »Hoffdalle», HovdalaJ o Ur stadsböckema kan också utläsas krutrecept för
olika vapentyper.
Svavel kunde erhållas inom riket från Is¬
land och salpeter framställdes på samma sätt
som i Sverige.11 Båda materialen låg under
kungliga monopol. Kungliga krutmöllor
fanns på 1550-talet vid Mölleån norr om Kö¬
penhamn. Redan före 1560 gavs ett privile¬
gium till en krudtmager Henrik Højer för en
möl la vid Höjrup utanför Lund (Höjeå). Den
las ned 1590 som vanlig mölla efter att som
krutmölla ha varit ur drift långa perioder.12
Ebba Waaben har i »Christian 4.s Salpe¬
terværker» redovisat hur salpeterframställningen var organiserad i äldsta tider i Dan¬
mark. Det fanns ett stort antal salpetersjudare
med »Konglig beskikkelse» från Christian
IV:s tid. För perioden 1561-1658 finns i
Kancelliets brevboger och länsräkenskapema
redovisade åtminstone 70 sådana enbart för
Skåne. Redan då var Göinge ett viktigt om-
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Ovan: Primitiv metod som utnyttjats för
krutframställning i mindre skala ända in
på 1800-talet. Bilden ur La Pyrotechnie,

1630.

Till vänster, en handdriven stamp. Bilden
från Buchner, 1685.
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råde. Särskilda sjuderihus uppfördes på 1600talet. Först ca 1615 anlades större kungliga
salpeterverk: för Skåne i Malmö och Hel¬
singborg. Salpeterleveransema från Skåne
gick, med vissa undantag för leveranser till
fästningar, till kungliga depåer på Själland.13
Christian IV lät 1633 bygga en krutmölla
sydväst om Kristianstad i Vramsån i Lyngsjö
(på kartan idag benämnd Lyngsjö stamp).14
Kunnandet var dåligt och problemen stora. Ett
lustigt brev från Christian IV finns bevarat där
han vill ha »erklæring til Kancelliet, i vilken
hensikt Kongen har ladet opføre Krudtmøllen
ved Christianstad, da Kongen ikke kan er¬
indre, til hvilket Formaal det er sket»!15 År
1634 var möllan färdigbyggd och kom efter
vissa besvär i drift. Kontrakt skrevs med krutmakarna vari även angavs förköpsrätt att köpa
salpeter i Kristianstads län.
De första som fick kontrakt (på 3 år, till
1638, avgift 200 riksdaler/år) var Kristianstadsbor. De var borgmästaren Olluf Svend¬
sen och rådmännen Lauge Madsen och Goris
Svendsen samt borgaren Thomas Skott.
Lendsmannen hade förköpsrätt till krutet för
Kristianstads fästnings behov, t* Det blev
ingen bra affär. Från 1638 gick kontraktet
över till köpenhamnare för 100 riksdaler/år.
År 1640 övergick möllan i erfarna händer, och
det var först då som det blev ordning på
leveranserna.17 En källa säger att leveranserna
några år var i paritet med Brede krutbruk
på Själland, dvs. cirka 300 centner per år
(1 C = 42,5 kg).18 Krutmöllan brändes ned
under Homska kriget. Efter kriget gjordes för¬
sök att bygga upp möllan, men några leve¬
ranser har inte registrerats. Tillverkningen
koncentrerades till Själland som med hänsyn
till resultatet av kriget ansågs säkrare.
Förutom små anläggningar, vilka som tidi¬
gare nämnts fanns i fästningarna, finns också
belägg för försök till kruttillverkning i Rugered på södra delen av Linderödsåsen. En Peder
Knudsen ville 1653 sätta upp en krutmölla på
4

egen bekostnad i sin lilla skvaltkvam mot 15
års befrielse från skatter. Några uppgifter om
krut från Rugered har inte återfunnits.19
De bästa forsarna fanns i Torsebro. Det
fanns mjölkvarnar i »Tossbro» redan på 1 500talet, inklusive minst en som tillhörde
kungen.20 Möjligen låg de för oskyddat för
kruttillverkning. (Kristianstad grundas först
1614.) Namnen på de Kronans fastigheter
som på 1680-talet bildade Torsebro Krutbruk,
Biskops- ochTyskemöllan, fanns registrerade
redan på dansk tid.21 Ur namnen kan slutsat¬
ser dras om tidigare ägare.
Svenska tiden före Torsebro
Skåne var på 1600-talet inte särskilt lockande
för investeringar. Befolkningens danska sym¬
patier levde kvar. Åtgärder vidtogs för att för
Kronans räkning få igång en kruttillverkning.
Kontrakt skrevs den 12/4 1663 med en privat¬
person, enligt generalguvernören Otto Sten¬
bock »faktoren ärlig och förståndig Arent van
der Hagen», om ett krutbruk nere i Skåne pä
»den ort som där till allaredan utsedd är». Kon¬
traktet är undertecknat av Gustaf Banér, Arvid
Fårbus och Gustaf Horn. Salpeterleveranser
skulle garanteras till bruket, men övrigt skulle
krutbruksägaren själv införskaffa.22 Virke för
uppbyggnaden till beordrade 32 stampar fick
Hagen ta i Kronans skogar. Kronan hade för¬
köpsrätt till krutet och skulle också svara för
hämtningen vid bruket. Man var rädd för att
krutet skulle falla i orätta händer.
Platsen för bruket uppges inte, men efter¬
som en krutkvam exploderade någon tid före
1674 i Hoby vid Kävlingeån bör det sannolikt
vara där som van der Hagen byggde. Någon
dansk krutkvam är inte känd på den platsen.
Platsen var lämplig även om vattenflödet var
ojämnt. Några detaljerade leveransbesked av
krut finns inte bevarade. Krutet gick främst
till de närbelägna fästningarna i Malmö och
Landskrona. År 1674 görs en framställning
om att få bygga om kvarnen till mjölkvarn.23
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Den dubbla kvamfåran i Lyngsjö. Foto författaren 1996.

Krutbruk i Skåne behövdes
Det fanns flera skäl för att sätta upp ett krut¬
bruk i de nya provinserna. I Skåne, Halland och
Blekinge fanns en lång rad fästningar som be¬
hövde krut. Därutöver var Karlskrona örlogshamn under byggnad med krav på krut till nya
befästningar och till flottan. I Skåne hade också
satts upp två kavalleriregementen. Detta med¬
förde behov av ett stort årligt tillskott av krut.
Transporterna var en svaghet i gamla tider.
Sjötransporter föredrogs men var osäkra och
årstids- och väderberoende. Avstånden till
lands var stora och vägarna var tidvis knappt
farbara och inte säkra. Kruttransporter var all¬
tid farliga. Det närmaste krutbruket låg i norra
Småland. Den enda stora producenten i lan¬
det var Åkers krutbruk i Sörmland.24 Salpetertillgångama i de nya södra landskapen var
outnyttjade och behövdes för en ökad krut¬
tillverkning i riket (salpeter 75 % av krutets
vikt). Att snapphanefaran mot transporter
norrifrån skulle påverkat beslutet är inte troligt.

Beslut om ett bruks upprättande
Redan i januari 1676, ett halvt år före krigs¬
utbrottet i Skåne, skrev Karl XI till Kungl.
Krigskollegium om att han var »Intentionerad att låta till Riksens nödige tarver inrätta
uti Skåne några krutkvamar, eftersom på den
orten både bekväme lägenheter där finnas
skall, såsom ock, att en adelsherre därsammastädes sig tillbudit att upprätta och under¬
hålla där 16 stampar». Han uppmanade Krigs¬
kollegium att tillsammans med Kammarkol¬
legiet överlägga »huru detta verket fredeligast
måtte stå till att inrätta» och att meddela
honom därom.25
Krigskollegium verkställde en utredning
där tillverkningsprisema jämfördes med
Åker. Svar till kungen kom redan i mars 1676
där kollegiet i en omständig skrivning föror¬
dar ett bruk i Skåne. Ur motiven kan nämnas
»att när man considerar vad man speser och
bekostnad man ofta blirförorsakad ifrån främ¬
mande orter, särdeles som man någon kvan¬
titet salpeter kan tillverka och bekvämligen
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därhän kan transportera . . . allemådigast låter
krutbruk och kvarnar inrätta». Beräkningarna
visade att krutet skulle bli något dyrare än
både för Åker och enligt det gamla kontrak¬
tet med van der Hagen.26
Bara några dagar före den danska landstig¬
ningen fick generalguvernören Fabian von
Fersen ett uppdrag att organisera salpetertill¬
verkning; och att upprätta ett krutbruk i
Skåne.27 Kriget fördröjde sedan verkställan¬
det i fem år.

Mortensson, Michael: Doktorsavhandling under arbete
1997 med handledare från Tøjhuset i Köpenhamn.
Sauer: Grundriss der Waffenlchre (München 1876 ).
Spak, F. A.: Kort öfversikt öfver artilleriets uppkomst
och utveckling. Ur Artilleritidskrifl 1878.
UJfhielm, H. (red.): Kungl. Artilleriet, Karl XI:soch Karl
Xll:s artilleri (Stockholm 1993).
Waaben, Ebba: Christian 4,s Salpeterværker (Köpen¬
hamn 1995).
Wahlöö, Claes och Larsson, Göran: Sextonhundrasjuttiosex (Lund 1996).

Noter
Spak 1878, Om kinesiska skrifter från 618 f. Kr.
Sauer 1876.
3 Favé 1862. - Pilar av denna typ användes fortfarande
1 860 mot brittiska och franska landstigningar i Kina.
4 Formeln för den kemiska reaktionen (förenklad):
2 KNOj + S + 3C = K2S + N2 + 3 C02.
3 Spak 1878.
6 TM, SN Fl: 14. Stockholms Stads Tänkcböckcr.
7 Spak 1878 161. 181 ff.
« Spak 1878, 159.
® Barfod 1992. Äldsta kända vid Næstved.
,n TM. SN Fl: 4. Mal mö stadsarkivs räkenskaper för
be¬
fästningar m.m. 1558-1667.
Blom 1872. 42 ff
13 Mortensson Michael, doktorsavhandling, handledare
från Tøjhuset (Köpenhamn 1997.) Underlag från Kanc.
Brevböger 1 560, 2juni och Skånske Tegnclser 1 592 m.fl.
1

Beslut om ett krutbruk i Torsebro
Under Karl XI:s tid på Ljungby slott (nu¬
varande Trolle-Ljungby) beslutades att salpetersjuderiet skulle nyorganiseras och att ett
krutbruk skulle inrättas.28 Generalguvenör
var Johan Gyllenstiema som ocksåi början av
1680 skrev en promemoria i detta avseende.29
Gyllenstiema avled i juni 1680 och efterträd¬
des av Rutger von Aschebcrg som fick överta
uppgiften. Torsebroforsama var det enda
realistiska alternativet för val av plats, von
Aschebergs främste medarbetare var Johan
Ancker, som fått ansvaret för salpeterfram¬
ställningen och som i praktiken också kom att
verka som krutbruksdirektör under förbere¬
delseskedet. Beslut fattades om att anlägga ett
bruk - i storlek som Åker - vid Torsebro, ut¬
nyttjande Kronans mark och dar befintliga
mjölkvarnar. Tillverkningen startade 1681.
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RigsA-KB 25/2 1634.
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is Barfod 1992, 99.
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25 RA, 1676. Kungl. brev.
2é KrKK, brev 9 mars 1676.
27 Instruktion till vun Fersen den 23 juni 1676, Wahlöö
och Larsson 1996, 30.
2S Memorial till generalguvernören 7 december 1679,
Wahlöö och Larsson 1996, 30.
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Pionjärer i Västskåne
- senpaleolitiska fynd längs Västkustbanan
Av Magnus Andersson och Bo Knarrström
Riksantikvarieämbetet UV Syd

Vid de pigäende arkeologiska undersökningarna inför byggandet av Västkustbanan mellan
Helsingborg och Kävlinge har det på flera platser påträffats flintföremål från istidens slutskede.
Fynden vittnar om att Saxåns dalgång bebotts av senpaleolitiska fångstsamhällen för mer än 10 000
år sedan.

erbjudit varierande och attraktiva miljöer. Vid
utredning och förundersökning har på ett par
platser omfattande boplatslämningar påträffats. Framför allt har stora mesolitiska boplatskomplex provundersökts, men även fynd av
senpaleolitiska artefakter har gjorts i samband
med utgrävningarna (fig. 1).

Projektet Västkustbanan inleddes 1995 med anledning av ett planerat dubbelspår mellan Helsingborg och Kävlinge. Sträckningen berör en
av Nordeuropas fomlämningstätaste områden
med fynd från hela förhistorien och medeltid,
Av särskilt intresse för stenåldersforskningen
är Saxåns dalgång, som under hela stenåldern

HELSINGBORG
LANDSKRONA
6 10

«3'

MALMÖ

Fig. 1 . Skånekarta med fyndplatserna marke¬
rade. Här påträffades senpaleolitiska artefakter
utmed Saxådalgången.

7

Det senglaciala landskapet
Avsmältningen av den senaste inlandsisen
startade för ca 14000 år sedan, och omkring
tusen år senare var Skåne helt isfritt De första
människorna i området levde i ett landskap
under ständig omdaning. Stigande havs¬
nivåer, landhöjningar och ett fluktuerande
klimat påverkade växt- och djurliv, vilket
ställde stora krav på en flexibel samhällsor¬
ganisation. Försöijnings- och bosättningsstrategierna växlade därför flera gånger under
senpaleolitisk tid (Andersson 1992).
Då människan koloniserade södra Skandi¬
navien under Bölling och Äldre Dryas var den
arktiska tundran förhärskande i Nordvästeu¬
ropa. Den efterföljande och varmare Allerödperioden medgav en invandring av bl.a. busk¬
vegetation och björk. Under yngre Dryas
sjönk medeltemperaturen dramatiskt varvid
isavsmältningen avstannade och en ny tund¬
ravegetation utbredde sig (fig. 2) (Kolstrup
1991). Även människorna tvingades söderut
då livsbetingelserna försämrades.

Senpaleolitiska kulturer
Under de senaste tjugo åren har ett flertal sen¬
paleolitiska fyndlokaler påträffats i Danmark.
Fyndmaterialet är tämligen ensidigt och be¬
står vanligen enbart av bearbetad flinta. Lo¬
kalerna är oftast små och representerar tro¬
ligtvis kortvariga bosättningar. Dateringarna
av dessa boplatser har i första hand baserats
på typologier och teknologiska studier av
flintmaterialet (Fischer 1991). Det föreligger
endast ett fåtal C 14-dateringar, vars resultat
av olika anledningar är mycket osäkra.
Den tidigaste kända senglaciala gruppen i
Danmark utgörs av Hamburgkulturen. Denna
jägarbefolkning kan relateras till klimatpe¬
rioderna Bölling/äldre Dryas (Holm & Rieck
1 992). I Danmark harävcn påträffats fynd till¬
hörande den sydligare Federmesserkulturen,
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men Brommekulluren är den senpaleolitiska
kultur som är rikligast representerad i Skan¬
dinavien. De båda grupperna tycks under
Alleröd delvis ha samexisterat, men Bromine
har haft en tydligare, nordligare utbredning
(Fischer 1991, 1993).
Ser vi enbart till Skåne är fyndmaterialet
från senpaleolitikum mer sparsamt. Ända till
slutet av 1 980-talet var Segebro, strax utan¬
för Malmö, den enda undersökta boplatsen
från senglacial tid. Artefaktmaterialet och
fyndspridningen överensstämde väl med
danska Brommeboplatser (Salomonsson
1964). Under senare år har forskningen kring
senpaleolitikum intensifierats. Fyndplatser
för enstaka tångespetsar har inventerats, och
material från olika museisamlingar har grans¬
kats. Detta har medfört en betydande kun¬
skapsuppbyggnad, främst av Brommekulturens nordliga utbredning. Fynden utgörs till
största delen av Brommespetsar, homhackor
och grovtandade harpuner (Larsson 1991a,
1991b, Althin et al. 1950). De senaste årens
arkeologiska undersökningar av senpaleoli¬
tiska fyndlokaler invid Finjasjöns vattensy¬
stem har påvisat en variant av Brommekultur,
där exempelvis Kristianstadsflinta utnyttjas
till vapen och verktyg (Larsson 1996).
Säkra fynd ifrån Hamburg- och Feder¬
messerkultur saknas ännu, och spåren efter
Ahrensburgjägama är få. Den sistnämnda
kulturgruppen är dock representerad i Dan¬
mark och kanske även på svenska Västkusten
och i södra Norge (Fischer 1978, Kindgren
1996). Köldperioden under yngre Dryas kan
ha avfolkat stora delar av Skånes inland. Kan¬
ske utvecklades inom Ahrensburg också lo¬
kala stenteknologiska särdrag som är svåra att
skilja från senare material. Relationen och
övergången till tidigmesolitikum är dåligt
känd, men någon större ändring av det sen¬
paleolitiska levnadsmönstret är inte trolig
i den tidigaste fasen av Maglemosekultur
(Karsten & Knarrström 1997).
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Fig. 2. Kulturstadier och temperaturföränd¬
ringar (utifrån insekts- och vegetations¬
analyser) under senglacial tid.

Fornlämningsmiljö
Tidigare undersökningar i Danmark och
Nordtyskland har tydligt visat vilka miljöer
som varit attraktiva försenpaleolitiska fångst¬
samhällen. Framför allt återfinner man bo¬
platslämningar längs dalgångar samt vid inoch utlopp till sjöar och vattendrag. Inom
Västkustbaneprojektet har dessa miljöer spe¬
ciellt uppmärksammats och stor omsorg har
lagts vid att identifiera artefakter och därmed
boplatser från senglacial tid.
Särskilt intresse har ägnats Saxåns utbil¬
dade tunneldal, som löper ett par kilometer i
öst-västlig riktning. Saxån mynnar idag i
Lundåkrabukten söder om Landskrona, men
har i senglacial tid sannolikt mynnat i
Öresundssänkan, vars vattenstånd varierat
högst betydligt (jfr Björck 1994). Tunnel¬

Insektsanalys
Vegetationsanafys

dalens bredd varierar, och vid Tågerups han¬
delsträdgård intill sammanflödet Braån/
Saxån kanaliseras terrängen och dalsänkans
bredd minskar till cirka 100 meter. Strax
nordöst om sammanflödet ligger en kraftig
moränås med vid utsikt över det omkring¬
liggande småkuperade landskapet.
Omfattande transgressioner under atlantisk
tid har omdanat landskapet och terrestriska
senglaciala miljöer täcks på vissa ställen av
upp till 5 meter marin gyttja. Således framgår
också att den nutida topografin inte direkt
avspeglar den senpaleolitiska tunneldalens
mäktiga sidoväggar och faktiska djup. Mot¬
svarande miljöer har i norra Tyskland samt i
Danmark visat sig innehålla omfattande bo¬
platslämningar från senpaleolitisk tid (Rust
1943, Vang Petersen & Johansen 1996). I
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Fig. 3. a, I.ynghyspets av Brommetyp
(7 A: )). b, Wehlenskrapa (6: 3). c, Tångespets av Brommetyp (7A:i) d. Liten
tångespets av Brommetyp (7 A: 1 ). e, Propellerretusdierad tångespets av Bromme¬
typ (6: 3). f, Ensidig tvåpolig spånkärna
(7A:1). g, Zinkeniiknande kmmborrar
(6: 10 & 7A: 1 ). h, Stickel (7 A: 1). Skala
1 : 2. Teckningar: Bo Knarrstrüm.
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Danmark har boplatsmönstret även stämts av
mot rekonstruerade vandringsvägar för vild¬
ren (Vang Petersen & Johansen 1993). Där¬
för är dalgångar som den i Saxtorp av stort
intresse för vidare senpaleolitisk forskning.

Artefakter och fyndplatser

Den första indikationen på senpaleolitiska
aktiviteter längs exploateringsområdet fram¬
kom under utredningen år 1 995 av plats 7 A: 1 ,
vid sammanflödet Braån/Saxån (fig. 1 ). I mat¬
jorden i ett provschakt påträffades en kraftig
spets av Lyngbytyp (fig. 3 a), Fyndets auten¬
ticitet har ifrågasatts, men direkta jämförelser
med liknande sy dskandinaviska spetsar geren
entydig morfologisk datering till Brommekultur. Dessutom noterades enstaka grova,
vitpatinerade spån som eventuellt också kan
sammankopplas med senpaleolitiska akti vite¬
ter (Knarrström 1996).
Längre västerut, strax nordöst om Häljarp,

tillvaratogs under utredningen en skrapa av
s.k. Wehlentyp inom plats 6:3 (fig. 3 b)
(Karsten 1996). Dessa skrapor förekommer
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företrädesvis under Hamburg- och Federmesserfasema, men liknande föremål har
även tillvaratagits vid undersökningarna av
Brommelokaler norr om Finjasjön (Larsson
1994, 1996).
Vid de fortsatta fältundersökningarna
under år 1996 och i den efterföljande fyndbe¬
arbetningen registrerades ytterligare ett antal
föremål, som mer eller mindre säkert kan
knytas till senglacial tid (Andersson & Knarrström 1997). På samma platser varifrån de
tidigare utredningsfynden härrör påträffades
tre tångespetsar av Brommetyp, en tvåpolig
ensidig spånkärna samt zinkeniiknande
krumborrar. Dessutom tillvaratogs en stickel
i ett glacialt lerlager samt en krumborr på plats
6: 10, cirka 300 meter väster om sammanflödet Braån/ Saxån (fig. 3 c-h).
Tolkningar och slutdiskussion

Trots stora ansträngningar i fält är det i nu¬
läget inte möjligt att bestämma omfattningen
av eventuella senpaleolitiska boplatsläm¬
ningar inom undersökningsområdet. De flesta

?V :
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t
.
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h

fynden påträffades ytligt i matjorden eller
slumpmässigt vid undersökningar av yngre
mesolitiska kulturlager. Enstaka fynd gjordes
dock på betydande djup, men kunde med an¬
ledning av de besvärliga arbetsförhållandena
inte säkert kopplas till någon egentlig boplats.
Inför fortsatta undersökningar är förutsätt¬
ningarna bättre att utröna fyndkontextema.
Troligen omfattar undersökningsområdena
lägen för boplatser, slaktplatser och utkiksplatser.
De unika bevaringsförhållanden som upp¬
stått genom den atlantiska transgressionens
gyttjeavsättning har medfört konservering av
organiska material från äldre mesolitiska pe¬
rioder. Särskilt inom plats 7 A: 1 påträffades
helt intakta trä-, hom- och benföremål. To¬
pografin, som påminner mycket om klassiska
senpaleolitiska lokaler som exempelvis
Ahrensburg och Stellmoor i Nordtyskland (jfr
Burdukiewicz 1986), gör det sannolikt att det
djupt under gyttjan finns äldre bevarade bo¬
platsrester med fyndmaterial av sällan skådat
slag. Slaktavfall, vapen och verktyg bör kunna

påträffas. I så fall blir förutsättningarna att
studera de senpaleolitiska försöijningsstrategiema mycket goda. Det kan inte heller ute¬
slutas att kulturlager och anläggningar kan ha
bevarats. Den tidigare senpaleolitiska forsk¬
ningen har till stora delar byggts på lösfyndsoch ytfyndssamlingar, men på plats 7A:1
finns kanske möjlighet att även studera bo¬
platsstrukturer och därmed även den sociala
organisationen.
De fortsatta undersökningarna kommer
säkerligen att ge nya ledtrådar i jakten på
de människor som först koloniserade den
skånska tundran.
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Båtsmanshållet i Jämshögs socken
Av Gert Kennarthsson
Oliers väg 2 A, 293 73 Jämshög

När Blekinge tillföll Sverige 1 658 uppstod flera problem för den svenska statsmakten. Bl.a. skulle
man besluta hur befolkningen i landskapet skulle utföra dc militära prestationer som ansågs åligga
befolkningen. Efter Karlskronas grundläggande i slutet av 1670-talet löste man detta problem
genom att landskapet kom att ingå i båtsmanshållet som var en del av det yngre indelningsverket.
Uppsatsen behandlar båtsmanshållet i Blekinges (vid denna tid) största socken, Jämshög. Under
den period som båtsmanshållet var i bruk delades socknen 1865 när Kyrkhult bildade egen socken.
I nästa nummer av Ale följer en artikel om rekryteringen av båtsmännen. De gamla texterna har
moderniserats något.

Inrättandet av båtsmanshåll i Blekinge
När Blekinge 1658 ockuperades av Sverige
blev en av de första åtgärderna från svensk
sida att indela landskapet i båtsmanshåll. Av
någon anledning stannade dock detta beslut
på papperet, och istället fick samtliga hem¬
man i Blekinge till underhåll mottaga ryttare
och dragoner. Till slut blev förhållandet väl¬
digt spänt då flera av bönderna tvingades
lämna sina gårdar, vilka då ofta togs i bruk av
de svenska krigsmännen.1
I samband med Karlskronas grundläg¬
gande genomfördes emellertid båtsmansindelningen. Den nya örlogsstationen hade
behov av ett stort antal båtsmän.2 Samtliga
skatte- och kronohemman i landskapet inde¬
lades i rusthåll. Kronan anslog räntan, dvs.
grundskatten, från ett hemman2 som betalade
15-20 daler silvermynts ränta till en båtsman.
Rusthållaren (bonden) kom att hålla en båts¬
man mot att han slapp betala någon grund¬
skatt. Var hans hemman stort och han skulle
betala en större ränta, gick överskottspengama till den bonde vars ränta var för liten för
att han skulle kunna hålla en full båtsmanstjänst.4 Bördan skulle blivit alltför stor för
bönderna i Blekinge om båtsmanshållet hade
roterats liksom i övriga Sverige.5
Samtliga frälsehemman indelades i rotar

som skulle sätta upp en båtsman vardera. I
krig skulle fördubblingsbåtsmän sättas upp av
samtliga frälserotar.6
Arbetet med indelningen var klart 1684 och
förhållandet mellan rusthållare och båtsmän
reglerades genom en kunglig förordning den
27 april 1685. Själva fastställandet för indel¬
ningsverket skedde för Blekinges del den 22
april 1696.7
Totalt var det 1 527 båtsmän fördelade på
tre kompanier. Av dessa var 1 500 rusthållsbåtsmän och 27 frälsebåtsmän. De fördelades
enligt följande:
1 :a kompaniet 500 ordinarie + 14 frälse
2:a kompaniet 490 ordinarie + 1 frälse
3:e kompaniet 510 ordinarie + 12 frälse

Första kompaniet var förlagt till Hoby socken
och hela Medelstads härad utom Nättraby.
Det andra kompaniet förlädes till Nättraby
socken och hela Östra härad. Landskapets
tredje kompani blev förlagt till Lister och
Bräkne härader, utom Hoby socken.8
Vid denna tidpunkt uppgick floiians hela
bestånd av båtsmän till något över 10000
man, varav landets minsta landskap alltså
skulle stå för mer än sjundedel.9 En stor del
av flottans manskap hade man tidigare tagit
från definska kusttrakterna och norra Sverige.
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Blekinge län.

Sedan flottans huvudstation flyttats till Karls¬
krona fick myndigheterna ett skäl att förflytta
dessa båtsmän med familj till Blekinge. En
annan viktig orsak till förflyttningen var an¬
nars säkert ambitionen att stärka det svenska
inflytandet i Blekinge. Under Skånska kriget
hade nämligen invånarna i landskapet visat
stor fientlighet gentemot svenskarna och be¬
folkningen var fortfarande dansksinnad.10
Folkomflyttningen medförde att Blekinge
fick ett betydande befolkningstillskott. Land¬
skapet hade endast ca 10000 invånare, men
nu förstärktes befolkningen med ca 1 500
båtsmän samt kvinnor och barn.11 Förflytt¬
ningen var ofta impopulär bland båtsmän¬

nen.12
När båtsmännen indelades i Blekinge
gällde som regel att de hölls samlade i de nya
bosättningarna efter sina hemsocknar. Orsa¬
ken till detta var

- båtsmännens samhörighet med »de sina»
- att myndigheterna ville underlätta själa¬
vården för de fmsktalande genom att an¬
ställa finska präster.
Under årens lopp inträffade sedan en del
förändringar av båtsmanshållets organisation.
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Skyldigheten för frälserotama att uppsätta
fördubblingsbåtsmän i krig upphörde år
1810.!3 Vid 1809 och 1810 års riksdagar be¬
slutades om uppsättning av förstärkningsmanskap, »då rikets gränser af fientlig makt
hotades eller oroades». Detta fastslogs i en
kunglig kungörelse den 23 april 181 1.14
År 1845 omorganiserades båtsmanshållet i
Blekinge så att kompaniernas antal fördubb¬
lades samtidigt som manskapsstyrkan i
samma kompani minskades till hälften. Det
totala antalet båtsmän var således detsamma.
Samtidigt genomfördes en kompaninumre¬
ring från öster till väster. 1:a båtsmanskompaniet omfattade socknarna Kristianopel,
Torhamn, Jämjö och Ramdala, medan 6:e
kompaniet rekryterades inom Ysane, Gammalstorp, Sölvesborg, Mjällby och Jäms¬
hög.15 1848 utökades antalet båtsmansnummer i Blekinge med 20 st genom den s.k. Nya
ordinarie båtsmansroteringen. Numren förde¬
lades enligt följande: Östra härad 14 st,
Medelsta härad 0 st, Bräkne härad 6 st samt
Listers härad 0 st.16
1887 beslöt riksdagen att båtsmanshållet
skulle upphöra. Därefter skulle inga nya båts¬
män utses när vakanser uppstod.17

Jämshögs socken
Organisation

När Jämshögs socken 1 864 inlemmades i det
yngre båtsmanshållet indelades socknen i
114 rusthåll samt en rote ingående i Tredje
Blekings indelta Båtsmanskompani.18 Vid
tiden för indelningen bestod Jämshögs socken
av ca 85 hemmanstal. Av dessa var den största
delen, ca 54 hemman, kronohemman. Unge¬
fär 25 hemman var skattehemman medan
drygt fyra hemman var frälse. Redan i mitten
av 1700-talet var skattehemman i klar majo¬
ritet, drygt 51 hemman. I början av 1800-talet
var kronohemman i princip försvunna och
omvandlade till skattehemman. Antalet fräl¬
sehemman var i princip konstant under hela
perioden.19 Att jordnaturen förändrades på¬
verkade ej indelningen. Antalet rusthåll i
Jämshögs socken kom att bli konstant under
hela den period som Blekinge var en del av
båtsmanshållet.20 Att Jämshögs socken fick
rusta största antalet båtsmän (115 st) i hela
Blekinge berodde på att socknen bestod av
flest hemmanstal i Blekinge.21
Befolkningens antal vid båtsmanshållets
införande finns det ej några siffror på. Enligt
Christopher Cronholm var Jämshög »den
största församling till rymd och mast befol¬
kade i hela Bleking» vid mitten av 1700talet.22 År 1791 var socknens invånarantal
4 88 1 personer. Fortfarande var socknen den
till invånarantalet största i Blekinge. 1844
hade invånarantalet ökat till 8 678.23 1 15 båts¬
män med familjer stod därmed för en stor del
av befolkningsmängden.
Under andra halvan av 1800-talet ökade
vakanserna efterhand i mönstringsrulloma. I
1881 års mönstringsrulla var endast 78 av
Jämshögs och Kyrkhults socknars båtsmansnummer besatta, resten var vakanssatta.24
Efter beslutet om avveckling 1887 tillsattes
inga nya båtsmän. Dessutom började lindring
ske vad gällde rusthållens kostnader under

1 890-talet.25 Den 2 juli 1907 avskedades
Jämshögs sockens siste båtsman och den 3 1
augusti 1 922 avskedades Kyrkhults sockens
siste båtsman.26

Rekrytering
Det var rusthållets ansvar att anskaffa en
båtsman. När vakans uppstod, skulle en ny
båtsman anskaffas inom tre månader. Varade
vakansen längre skulle rusthållet erlägga
vakansavgift efter länets markegångstaxa tills
dess att annan karl kunde uppvisas. Vid krigs¬
utbrott borde alla vakanser kompletteras.
Under krigets gång var rusthållama fria från
rekrytering. Skyldigheten tillkom tre måna¬
der efter truppernas hemkomst till hemorten.
Den rekryt rusthållet skulle anskaffa fick cj
vara yngre än 16 år och ej äldre än 36 år. En
båtsman fick ej bli kasserad på grund av läng¬
den, dock var det av betydelse om han var sjö¬
van eller ej.27
Manskapet antogs vid särskilda rekryteringsmöten som hölls en gång om året vid
tingshuset i Norje.28 Hela kompaniet skulle
vara samlat, dock behövde båtsmännen ej
medtaga sin utrustning. Förutom att ersätta
vakanser fanns andra syften med rekryteringsmötena: bl.a. kunde båtsmännen söka
avsked eller permission.29 Vägrade kompani¬
chefen att anta båtsmansrekryten hade han
och rusthållet 30 dagar på sig att anföra be¬
svär hos stations befälhavaren, so
Vart femte år hölls generalmönstring med
hela kompaniet. Vid dessa skulle förutom
mönstringsförrättare och båtsmän även rusthållare vara närvarande. Här kontrollerades
att bemanningen var fulltalig, huruvida båts¬
mannen var duglig till fortsatt tjänst eller
skulle ersättas, om båtsmännen och rusthål¬
lama skötte sina åligganden, deras inbördes
förhållande m.m. Om båtsmannen hade några
klagomål skulle dessa framföras vid detta till¬
fälle.3'
Båtsmansrekryteringen skedde från en
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samhällsklass som ej hade så stora valmöj¬
ligheter. Det kunde vara bondsöner som hade
äldre bröder som skulle ta över hemmanet.
Deras alternativ var att bli torpare eller hant¬
verkare och då var båtsmanstjänsten tryggare.
Båtsmännen rekryterades även bland de
egendomslösa, vars alternativ i många fall
hade varit en livslång drängtjänst.32
Periodviskunde det dock vara svårt att fylla
uppkomna båtsmansvakanser. Landshövding
Adlersten klagade efter år 1710 ofta över den
ringa tillgången på båtsmansrekryter. Orsa¬
ken till bristen var pestens härjningar i lan¬
det.33 1742 skriver landshövding Taube »att
trots erbjuden högre lega än den stadgade var
det nästan omöjligt att fylla vakansema».
Orsaken till detta var kriget mot Ryssland där
dödsfallen inom örlogsflottan varit talrika.34
Under åren 1808-1809 uppstod stora luckor
i de redan decimerade blekingekompaniema,
bl.a. beroende på talrika rymningar.35
Även om båtsmanstjänsten många gånger
innebar en viss trygghet, var det således inte
ovanligt med rymningar, trots att det var be¬
lagt med stränga straff. Rymningarna kunde
ha flera orsaker. En sådan kunde vara den
stränga tukten. Fruktan att komma i krig
kunde vara en annan.» I slutet av båtsmanshållets tid kunde drömmen om Nordamerika
eller Tyskland vara en orsak till rymning.37
När båtsmanshållet först etablerades i
Jämshögs socken kom båtsmännen nästan
uteslutande från områden långt från socknen.
Flera kom från städer i mellersta eller södra
Sverige. Dock placerades inga finska båtsmän
i Jämshögs socken. Därefter rekryterades
båtsmännen till största delen från den egna
socknen. En relativt stor del kom dock från
andra socknar i Blekinge samt från de an¬
gränsande landskapen Skåne och Småland.3ÿ

Båtsmannens lön och övriga förmåner
Regler som rör båtsmannens försör jning finns
i kungliga kungörelser, brev och förord-
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Jiingar. Överenskommelsen om avlöning,
som nedskrevs i båtsmanskontraktet, var helt
en personlig uppgörelse mellan rusthållaren

och den blivande båtsmannen. Det innebar
inte att innehållet i kontraktet kunde se ut hur
som helst, bl.a. skulle lönen vara enhetlig för
alla båtsmän.
Efter tidens förhållanden var båtsmannens
ekonomiska situation relativt god. Hans av¬
löning utgjordes i huvudsak av naturaförmå¬
ner. Förutom förmånen att inneha ett båtsmanstorp uppbar han lega vid anställningen,
årslön, beklädnadshjälp m.m.
Underhållet som rusthållaren var skyldig
båtsmannen indelades i:
1) Legan, som var avsedd som en bosätt -

ningskostnad och lön till dess att torpet blev
disponibelt. Legopenningen utbetalades när
båtsmannen blev antagen av kompaniche¬
fen.39 Enligt Karl XI:s författningar var legan
bestämd till ett visst belopp. Detta ändrades
senare men var alltid enhetligt fram till 1824.
Då bestämdes att legan skulle utgå med ett
belopp som fastställdes genom frivillig över¬
enskommelse mellan rusthållama och båts¬
männen,“ÿ

2) Lönen, som långt in på 1800-talet utgjor¬
des av samma belopp som den bestämdes till
enligt kunglig förordning 1685.41 Lönen ut¬
betalades i två terminer, en vår- och en höst¬
penning.42 Då mannen var till sjöss utbetala¬
des lönen direkt till honom.43
3) Hemkallet, dvs. de naturaförmåner som
båtsmannen erhöll. Detta var den största delen
av båtsmannens underhåll. Eftersom större
delen av den dåtida befolkningen levde av
åkerbruk och boskapsskötsel låg det nära
till hands att även betala båtsmännen i natura.
Det ansågs rentav olämpligt att förse båts¬
männen med kontanter »emedan en stor del
av båtsmännen finnes vara begifne sin löning

genom dubblande och fylleri förslösa».44 I
Blekinge bestod hemkallet av två tunnor
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spannmål, ett lass hö och ett lass halm eller
dess värde i penningar efter markegångspris.
Därjämte mulbete för en ko och vedbrand.
Rusthållaren kunde istället för hö och spann¬
mål bistå båtsmannen med motsvarande åker
och äng vid torpet och därvid uppförd lada
och loge.45
4) Beklädnadshjälpen, som från början ålåg

rusthållaren, men sedan övertogs av kronan.
Beklädnadshjälpen bestod av följande utrust¬

ning:
a) Utrustningspersedlar att lämnas när båts¬

b) Beklädnadspersedlar som årligen delades
ut första maj antingen båtsmannen var upp¬
fordrad eller inte. Dessa var

- en fordrad

jacka eller tröja av blått eller
grått vadmal
- en vadmalsmössa
- två stycken skjortor
- ett par läderskor
- ett par ullstrumpor
- en halsduk av mörk lärft
- en väst av blått vadmal.

hemorten till tjänstgöring, och bestämda att
räcka i minst tre år. Dessa bestod av en kapp¬
rock, en kappsäck av segelduk eller skinn
samt ett täcke av ylle eller nockad rya. Vid
hemkomsten hade båtsmannen skyldighet
att återställa utrustningspersedlama till rust-

Modeller för alla dessa persedlar fanns att
tillgå vid landskontoret. Här kunde socken¬
skräddaren låna dessa.47 1 mitten av 1800-talet
övertog kronan ansvaret för beklädnaden i
Karlskrona och den utlämnades vid båtsman¬
nens ankomst. I samband med att kronan över¬
tog ansvaret fick rusthållet erlägga en avgift.
Denna erlades årligen och utgjorde ca 9

hållet.46

R:dr.48

mannen blev uppfordrad, dvs. kallad från
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Båtsmanstorpen

Rusthållama skulle tillse att båtsmännen för¬
utom legan, kläderna, kontantlönen, spann¬
mål, hö och halm erhöll torplägenhet att
disponera. Av dessa förmåner torde rätten att
disponera ett båtsmanstorp ha det största eko¬
nomiska värdet för båtsmannen.4? Värdet för¬
stärktes av att båtsmanstorpet var befriat från
tionde.50
Vid båtsmanshållets inledningsskede
dröjde det på flera ställen ganska länge innan
några båtsmanstorp blev uppförda. År 1685
hade inte något torp uppförts och ännu 1693
hade detta inte skett på många ställen i Lis¬
ters härad. Orsaken påstods vara de byggnadspliktiga böndernas fattigdom.51 Vid
1 800-talets mitt fanns fortfarande flera num¬
mer som saknade båtsmanstorp. I dessa fall
skulle båtsmannen erhålla hyresersättning av
rusthållet.52
Redan i slutet av 1600-talet lät Karl XI i
normerande syfte utfärda bestämmelser om
hur de bostäder som skulle användas av för¬
svarsmaktens soldater och båtsmän skulle
vara beskaffade till storlek, utseende och läge.
Någon i detalj fastställd ritning fanns ej utan
konungen nöjde sig med att ange det mini¬
mala rumsbehovet samt framhålla att huset i
överensstämmelse med 1681 års husesynsordning fick uppföras »efter hwar och en Pro¬
vindes egenskap och bruk».55 För Blekinge
gällde att »Rusthållama skola för deras båts¬
män hålla en stuga med avdelad kammare i
förstugan samt dessutom ett fähus, en täppa
vid husen till kålgård och nödvändig ved¬
brand, men om dessa byggnader ej vore ge¬
nast att tillgå, äro Rusthållare pliktiga att, in¬
till de hunnit uppbygga nämnda hus, hysa
Båtsmannen med hustru och bam, dock en¬
dast till husrum och nödig vedbrand. De rust¬
hållare, vilka istället för spannmål, hö och
halm, bistå sina Båtsmän motsvarande åker
och äng vid torpet, måste följaktligen därvid
18

uppbygga en lada och loge, att däruti skörden
inbärga».54
I och med att det ej fanns någon detalj¬
ritning kunde båtsmanstorpen variera i ut¬
seende, storlek och byggnadssätt. Generellt
kan dock sägas att de normalt anslutit sig till
byggnadsortens traditionella torpstugor av
den gamla helstugetypen.55 Jöran Johan Öller
beskriver i sin sockenbeskrivning år 1800
båtsmanstorpen enligt följande: »Båtsmanstoipen äro på samma sätt inrättade, som
Bondens boningshus, enbart med den skill¬
naden, at desse äro mycket mindre, så till
stuga som loft. Båtsmanstorpen hafwa enbart
et litet Fä- och foderhus bredewid sitt båts¬
manstorp.56
År 1 858 kom en mer detaljerad ritning för
båtsmanstorpen. Nu stadgades för rusthållama i Blekinge följande vad avsåg bonings¬
husets beskaffenhet: Torpet borde uppföras
med s.k. ryggås, gavlarna skulle vara 4,8 m
breda och sidoväggarna 1,8 m höga. Dess¬
utom skulle torpet innehålla stuga upptagande
husets hela bredd och 4,2 m av dess längd.
Kammaren och förstugan skulle uppta 2, 1 m
av torpets längd. Alla dessa mått beräknades
invändigt. Väggen mellan kammaren och för¬
stugan uppfördes så att den förstnämnda upp¬
tog trägolv Över trossbotten med en framför
spisen i stugan liggande sten samt i förstugan
golv av sten eller trä. Den enda eldstaden ut¬
gjordes av spisen med bakugn i stugan. Två
fönster borde finnas i stugan och ett i kam¬
maren. Dörrar skulle finnas mellan stugan och
kammaren, mellan stugan och förstugan
jämte yttre förstugedörr,57
Båtsmanstorpen var tvungna att underhål¬
las för att inte förfalla. För detta underhåll
skulle såväl båtsman somrusthåll svara enligt
följande instruktion: »Det åligger Rusthållame att husen widmakthålla och i lika måtta,
när de förfalla eller genom wådeld afbrinna,
inom tre månader andre nödtorftige hus åter
uppbygga för Båtsmannen, så att han icke

längre behöfwer gå huswill, eller, med sin
kostnad och besvär, dyra husram sig annor¬
städes förskaffa. Båtsmannen åligger att noga
vårda Torpet, besörja alla mindre reparatio¬
ner till murbruk, tak och väggar tarfwas, och
hwilka af Rusthållaren bekostas, men wid
werkställande Båtsmannen dock bör lämna
biträde med arbete. Skulle båtsmannen,
genom sin oaktsamhet, tillskynda Torpet
antingen någon märklig skada eller hela dess
undergång, då han genom sin flit förekomma
kunnat, må Rusthållame sådant hus lands¬
hövdingen eller hos Compagnie-chefen
angifwa och Båtsmannen, om saken så ford¬
rar, ställas för Rätta, hwarest det lagligen kan
mätas och dömas, eller gälda Delägame i
Roten all skada, der sådan anmälan föresummas».59 När båtsmannen var inkallad till
tjänstgöring ansvarade rusthållama och båts¬
mannens hustru för torpets skötsel.60
Bitvis kunde tvister uppkomma om vad
som var »större eller mindre tvister» mellan
båtsmännen och rusthållama.61 Kompani¬
chefen, som hade ansvaret för att båtsmännen
var försedda med sådana torp som ortens kon¬
trakt föreskrev, skulle vid tvister angående
torpens skötsel anställa syn. Synen verkställ¬
des av länsmannen i socknen tillsammans
med två nämndemän. Underrättelse om torp¬
syn lämnades till kompanichefen som beord¬
rade båtsmannen att vara tillstädes. Rusthål¬
laren kallades genom kungörelse från predik¬
stolen. Syneinstrument lämnades till Ko¬
nungens befallningshavande som efter veder¬
börande hörande meddelade utslag i målet.
Kronofogden ansvarade för att utslaget full¬
bordades.62
Vid studier av gamla skifteskartor kan man
finna att socknens båtsmanstorp låg lite här
och var i landskapet. Någon enhetlig bild i
torpbebyggelsen är svår att finna. Man kan
dock se på kartor från tiden innan Laga skif¬
tet att båtsmanstorpen i byarna kunde ligga
samlade i klungor på byns allmänning. Vad
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Skiss över ritning för båtsmanstorp från år I858.58

gäller torpens placering i de olika hemmanen
finns ej heller någon klar bild.63
I samband med Storskiftet/Laga skiftet
följde båtsmanstorpen med sina rusthållare
och placerades på de nya ägorna.64 När båtsmanshållet ställdes på avskrivning såldes ett
stort antal torp. De kunde också utarrenderas
eller delas mellan rusthållama.65 Än idag står
flera av båtsmanstorpen kvar och påminner
oss om gångna tider.

Båtsmannen i hembygden
Båtsmannen förväntades arbeta och försörja
sig och familjen under de tider han var ledig
från tjänsten. Dock var hans geografiska
rörelsefrihet och näringsfrihet begränsad av
rusthållet och befälet. Båtsmannen fick inte,
utan rusthållarens tillåtelse, vara iväg från
sitt torp eller utanför socknen mer än tre
dygn. Behövde han tjänstledighet för resor
utanför länet, borde sådan ges med rusthål¬
larens vilja och befälets bifall. Tillåtelse att
resa utomlands kunde endast de båtsmän
som hade hustru och barn erhålla. Om ogifta
båtsmän ställde borgen för återkomst kunde
dock också de få tillåtelse att resa utom¬
lands.66
Livet hemma på torpet var hårt och sträv¬
samt. Båtsmannen hade visserligen sin lön,
men den räckte inte långt. Många gånger var
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Karta över Jämshögs by 1 803-67 Här kan man se hur byns båtsmanstorp ligger samlade på allmänningcn.

båtsmanstorpet fullt av ungar som skulle ha
kläder och mat. Ofta arbetade därför båts¬
mannen som daglönare hos sina rusthållare.
Samtidigtskulle han då sköta båtsmanstorpets
jordbit och hålla torpet i ordning.
Båtsmännen var ofta yrkeskunniga i hant¬
verk som skomakeri och skrädderi. Arbetslös
behövde båtsmannen sällan vara i hemorten ,68
Men vad gällde rätten att bedriva hantverk
fanns restriktioner. Båtsmännen fick nära sig
av det hantverk de kunde men var förbjudna
att använda lärgossar eller gesäller. Det var ej
heller tillåtet att inrätta någon verkstad.69
Minst en söndag i månaden var båtsmän¬

20

nen »krigare» i hemsocknen. Då skulle de
ikädda uniform samlas i tropp vid kyrkan. Vid
kyrkoparaden skulle sockenboma få se sina
krigare. Före sammanringningen skulle de
ställa upp på led och mönstras av korpralen.
På mössorna kunde man läsa guldbokstäverna
»Kongliga flottan» på sidenbandet.70
Båtsmannen hade även andra skyldigheter
gentemot kyrkan. En båtsman anmodades att
»Wara sine sockenprester lydige i det, som
angår deras salighets och samvetsmål, och
infinna sig ti 11 katechesförhör samt medföra wid
möten och uppbåd bewis, innehållande jemte
födelseår och dag, båtsmannens uppförande i

landsorten, hans framsteg i salighetskunska-

pema och begagnande av nådemedlen».71
Trots sin fattigdom hade båtsmännen sett
mer av världen än de rikaste storbönderna i
socknen. De hade dessutom under sin tjänst¬
göring fått pli och disciplin över sig. Många
av dem hade gått igenom skolor och kurser
under utbildningstiden och därmed lärt sig
läsa och skriva. Detta medförde att många av
socknens funktioner, t.ex. kyrkovaktmästare,
innehades av båtsmän. Även som lärare i små¬
barnsskolor var båtsmännen ibland anlitade.72
Angående båtsmän som lärare uttrycker
Oskar Kronsjö följande i sin sockenkrönika:
»Under skolväsendets första skede måste man
nöja sig med tämligen okunniga personer, of¬
tast f d militärer. Skickligare, med större kun¬
skapsförråd, stod ej att finna».73
En stor dag för båtsmannen var när han
gick sin julagång för att hos sina bönder
hämta upp sin stadgade eller frivilligajulkost.
Julkostens omfattning var mycket skiftande,
men som regel kan sägas att den gamla sed¬
vänjan att ingen ville vara sämre än den
andre, den hölls gärna av bondgummorna.
Därför började båtsmannen sin vandring där
han visste att den minst snåla bondmoran
fanns. Så lämnade han sin säck till henne i
köket, medan han själv steg in i kammaren
till bonden och önskade god jul och smakade
av både julmaten och brännvinet. Ofta blev
denna traktering så riklig att de si sta bönderna
fick samsas om att köra båtsmannen och hans
fullstoppade säck hem. På många platser var
det sedan länge bestämt hur mycket båts¬
mannen skulle ha i julakost. I Kyrkhult t.ex.
skulle han av varje bonde ha en grov och en
fin limpa, en mark fläsk och ett halvstop
brännvin samt tre kappar råg. Överallt gällde
emellertid regeln att han skulle bjudas så
mycket mat och så mycket brännvin, som han
»tyade» äta och dricka. Efter jul, vanligtvis
vid Kyndelsmäss, brukade båtsmannen bjuda
bönderna på kalas. Men då gällde för dessa

att ej komma tomhänta utan ha med sig så
mycket att det räckte både till kalaset och så
att det blev litet kvar till båtsmansfamiljen

dagarna efter.74

Tjänstgöring i fredstid
Man kan dela in båtsmannens tillvaro i tre
olika skiften. Det var livet hemma på torpet,
tjänsten i Karlskrona och sjökommenderingen 75
I fredlig tid skulle befälhavaren tidigt
underrätta landshövdingen om uppfordring
(inställelse till tjänsgöring).78 Rusthållare och
båtsmän underrättades därefter vanligen i
form av en kungörelse från predikstolen.
Rusthållarna skulle sedan förse båtsmännen
med utrustnings- och beklädningspersedlar.77
När båtsmannen tog avsked av sin hustru
fick han enligt gammal sed ej vända sig om,
ty det betydde otur. Båtsmännen vandrade
sedan tillsammans till stora vägen för vidare
resa med hästskjuts till kompaniets mötes¬
plats , rendez-vous-platsen.78 Båtsmännen från
Jämshögs socken hade sin rendez-vous-plats
vid Asarums gästgivaregård eller i Karls¬
hamn, om de skulle ha sjötransport.79 Från
Asarum skjutsades båtsmännen i stora flak¬
vagnar, så kallade massaskjutsvagnar, direkt
in i Karlskrona. Dessa transporter kunde
många gånger bli livliga, spritkonsumtionen
var ofta stor. Skjutsbönderna bjöd ej sällan på
rikligt med brännvin.80 Åtskilliga var de båts¬
män som fick sitta i arresten på grund av fyl¬
leri på allmän väg eller vid rendez-vous-platsen.81 När båtsman sskj utsama böijade rulla in
på broarna till Karlskrona visste Karlskronaboma vad det var som kom, för det hördes på
långt avstånd. Då stängde stadsborna sina
portar och fönsterluckor, för båtsmännen var
ganska livfulla av sig när de kom till tjänst¬
göring i Karlskrona. Sedan tjänstgöringen i
Karlskronaellersjökommenderingen fullbor¬
dats, blev det massaskjuts hem igen.82
Båtsmannens fredstjänstgöring till lands,
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exercis, vakthållning, arbete på flottans varv
och i dess verkstäder, inskränkte sig till fyra

månader varje år för rusthållsbåtsmännen.
Socknens frälsebåtsmän fick tjänstgöra under
tolv månader vart tredje år.83
Båtsmännens vakttjänstgöring kunde vara
av olika art. Dels var det vanlig militär vakt¬
tjänst, bl.a. skulle kronans manskap hindras
att komma ut ur Karlskrona utan permission,
resande skulle avfordras pass etc. Dessutom
skulle man vakta grova förbrytare som arbe¬
tade på flottans varv i den beryktade ankar¬
smedjan.84 På flottans sjukhus vårdades för¬
utom flottans manskap även straffångar i två
av rummen. Dessa rum var försedda med
grova järngaller som prövades av båtsmännen
två gånger om dagen med slag av släggor. En
annan vaktuppgift som båtsmännen hade var
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Båtsmän under »uppfordring», dvs.
transport genom kronobetjäningens för¬
sorg till den s.k. rendez-vous-platsen.
Litografi av C. A. Dahlström i »Teck¬
ningar ur svenska folklivet» (1857).

att övervaka porten till flottans sjukhus. Sex
båtsmän turades om såsom portvaktare, två åt
gången med fyra timmars vakt i sträck. Sjuk¬
husets vattenbehov tillfredsställdes från
Lyckebyån. Vattnet fördes till sjukhuset av
stora däckade pråmar, vilka bogserades av en
roddbåt bemannad av sju stycken båtsmän och
en underofficer.85
När båtsmannen var i tjänst, men inte
sjökommenderad, bodde han i Karlskrona
antingen i den stora båtsman skasemen eller
också i stengrunden till de stora officersgårdama eller köpmannagårdama ute i staden.
Här kunde båtsmannen sköta sig själv. An¬
tingen erlade han en liten månatlig hyra för
rummet, som han då använde till skomakare¬
verkstad eller liknande, eller också hade han
som extra syssla att vara »passop» i huset.

Flera betydande karlskronafamiljer hade sin
båtsman, och denne gjorde sig snart oumbär¬
lig. Båtsmannen hade aldrig sin egen familj
inhyst i båtsmansrummet. Familjen bodde
kvar i hemsocknen och brukade torpet.86
De egentliga vapenövningarna skedde
genom sjöexpeditioner med örlogsflottan alla
somrar.87 Båtsmannens uppgift var att be¬
manna flottans fartyg och fullgöra de göromål
som detta innebar. Detta omfattade dels alla
de sjömanssysslor som förekom på ett stort
segelfartyg, dels handhavande av den artilleribestyckning som örlogsfartygen var utrus¬
tade med. Båtsmännen avdelades för speci¬
ella funktioner, artilleri matroser, kockar osv.
Med avseende på tjänstetid och kompetens
var båtsmännen uppdelade i tre klasser: obe¬
faren, befaren och första klass. Första klass
båtsman kunde utnämnas till korpral när
sådan funktion blev ledig och fick då ett
lönepåslag.88
Under exercisresorna var övningarna van¬
ligen förlagda till hamnarna, där man kunde
manövrera segel, stänger och kanoner. Kom¬
menderingen ombord på flottans fartyg under
en långresa blev kanske den stora händelsen
i båtsmannens tillvaro. Under båtsmanshållets första tid bestod nästan hela den meniga
besättningen ombord på fartygen av båts¬
män.89 Ännu så sent som 1851 när fregatten
Eugenie lämnade Karlskrona på sin världsomsegling var skeppslistorna till 2/3 fyllda av
båtsmansnamn. Sedan började vakanssätt¬
ningen göra sig märkbar, och andelen båts¬
män i skeppslistorna sjönk snabbt.90
Matskaffningen ombord var mager och ej
särskilt omväxlande. Enligt en spisordning
från 1700-talet åt man till sjöss ärter som
huvudmål sju dagar i veckan. Bland ärterna
blandade man alltid lite havregryn och till
detta fick båtsmannen stockfisk med senap,
sill eller »saltgrönt fläsk». Söndagarna för¬
ärades båtsmännen med salt kött och pud¬
ding, vars ingredienser var vetemjöl och njur-

talg. Frukosten bestod fyra gånger i veckan
av sill och tre gånger i veckan av smör.
Kvällsmålet bestod alltid av komgrynsgröt
och lite smör. Båtsmannen fick rikligt med
bröd, som han själv förvarade; varje ranson
skulle räcka i fem dagar. Varje dag erhöll
båtsmannen 1/2 stop öl, dessutom erhöll han
brännvin som extra förplägnad. Ännu på
1 870-talet erhöll båtsmannen två tum bränn¬
vin varje morgon.91
I krigstid skulle en båtsman vara i tjänst så
länge kriget varade eller beredskapsbehov
förelåg.92 Tjänstgöringen i såväl freds- som
krigstid medförde stora vedermödor för båts¬
männen, men under krigstid var förhållan¬
dena speciellt svåra av förklarliga skäl. Här
ges några exempel som belyser vad som
kunde hända båtsmännen under tjänstgöring.
År 1 700 började det stora nordiska kriget.
Det medförde att socknens båtsmän kom i
krig för första gången sedan båtsmanshållet
etablerats i Blekinge. En som drabbades hårt
i detta krig var båtsmannen Ingemar Olsson
Hall frän Mörkamåla. År 1710 blev han
tillfångatagen av danskarna och året efter blev
han så illa misshandlad att han avled i fång¬

enskap.
Efter det att fred slutits kunde man åter¬
uppta de »vanliga» långresorna. Även dessa
innebar stora faror för båtsmännen. Åtskilliga
var de som fick sätta livet till vid tjänstgö¬
ringen antingen genom olyckor eller genom
drunkning. Hela fartyg kunde förlisa, vilket
medförde flera döda och skadade. När skep¬
pet Sverige förliste 26/11 1738 utanför Cadiz
i södra Spanien förolyckades fem båtsmän
från Jämshögs socken. Vid krigen efter fri¬
hetstidens slut hamnade flera av socknens
båtsmän i rysk fångenskap.93
Det var dock ej enbart krig och olyckor som
var ett gissel för båtsmännen. 1710 kom
pesten till Blekinge. Den kom från Ryssland,
men spreds sjövägen via skeppsråttor. Båts¬
männen drabbades i stor omfattning.94 1 853
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drabbades Blekinge av en koleraepidemi.
Inom loppet av tre veckor under hösten dog
sex av Jämshögs båtsmän vid tjänstgöring i
Karlskrona, där de också blev begravda.95
Förseelser och bestruffimgar

Båtsmannen stod under såväl fredsfot som
krigsfot samtidigt, han löd under såväl krigs¬
lag som civillag. I allt som rörde tjänsten
stod han under krigslag, även då han befann sig
på hemorten.9* Under hela båtsmanshållets tid
visade båtsmännen sällan olydnad eller upp¬
studsighet mot befälet, och båtsmännens mili¬
tära användbarhet äventyrades aldrig av denna
anledning. De förseelser som oftast förekom
var rymning, stöld av tillhörigheter från kro¬
nan, försummad inställelse samt fylleri, sär¬
skilt vid inryckning till tjänstgöring.97
Tjänsten reglerades genom utfärdade »sjöarticlar» från år 1685. Straffen var brutala.
Dödsstraff fanns som möjlig bestraffning men
tillämpades i praktiken väldigt sällan. Benåd¬
ning eller lindrigare straff var vanligare som
påföljd, medan däremot kölhalning, springa

rå och rida trähäst förekom ofta. Vid kölhal¬
ning halades den straffade under fartyget, från
den ena sidans reling till den andra, med up¬
penbar risk att antingen drunkna, skada sig
mot kölen eller bli sönderskrapad mot de
snäckskal som alltid fanns på bordläggningen
eller det att fartyget en tid varit till sjöss.
Springa rå innebar att båtsmannen hissades
upp under storråets nock varefter linan kasta¬
des loss och han handlöst fick falla i vattnet.
Rida trähäst var ett grymt bestraffningsmedel
som utgjordes av en bock av trä med skarpkantad ås. Gatloppet var en annan bestraff¬
ning, där syndaren skulle springa för livet
mellan två led av båtsmän. Skulle gatloppet
ske i hemsocknen kunde den bestraffande
skaran förutom syndarens kompanikamrater
även bestå av bönder från socknen 911 Spö¬
straffet utfördes av befäl och ansågs speciellt
vanhedrande. 1688 utbyttes råspringningen
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mot gatlopp och köldragningen kom troligen

ur bruk vid samma tidpunkt."
I krigsartiklama stadgades angående extra
bestraffning, vilken kunde utövas av befäl vad
avsåg underlydande. Då båtsmännen vistades
i hemorten, ägde båtsmanskompanichefema
rätt att extrajudicielll bestraffa alla av dem
begångna förseelser, som med sådant straff
kunde åläggas.100Man tog särskild hänsyn till
rusthållama, deras familjer och tjänstefolk
vad gällde »öfwervåld och ofredande» från
båtsmännen. Om kompanichefen ej kunde be¬
straffa med extra judiciell bestraffning, skulle
förseelsen om den »till krigsdomstolens
upptagande höra», inrapporteras till vederbö¬
rande stationsbefälhavare. »Undre brottsmål»
skulle upptagas och »afdömas» av ortens
domare.101
1755 omarbetades sjöartiklarna och 1798
kom gemensamma krigsartiklar för armén
och flottan. Dessa skulle syfta till att minska
strängheten. Det ansågs t.ex. vanärande att
bestraffas med fängelse med vatten och bröd
och inte överensstämmande med hastig be¬
straffning. Istället skulle prygelstraff använ¬
das.102 Under 1800-talet mildrades straffen.
Gatuloppen avskaffades helt och hållet 1812.
Istället för gatlopp verkställdes straffen med
prygel. »Strafflag och disciplinstadga för
krigsmakten», som utkom 1868, präglades av
större humanitet. Kroppsstraffen avskaffades
helt. Istället inrättades arrestlokaler, där båts¬
mannen fick sitta av sitt straff.103
Av intresse kan kanske vara att den sista
avrättningen vid avrättningsplatsen i Norje
var halshuggningen av båtsmannen Håkan
Jönsson Bollman frän Farabol. Den 20 janu¬
ari 1 854 avrättades han efter att ha giftmördat
en av sina rusthållare. Då även offrets hustru
varit inblandad avrättades hon också.104

Båtsmannens avsked
Båtsmannen och hans ofta stora familj hade
det ej sällan ekonomiskt torftigt. Efter båts-

mannens avsked blev problemen givetvis
ännu större. 1 gamla handlingar som t.ex.
landshövdingeämbetets berättelser kan man
läsa att det ej fanns någon folkklass mera ut¬
blottad än f.d. båtsmän samt att de och deras
familjer ådrog det allmänna stora utgifter och
besvärligheter.105 År 1 800 fanns ett flertal av¬
skedade båtsmän, vilkas hustrur och barn till¬
hörde församlingens stora mängd av fattig¬
hjon och i samma mån prästerskapets stora
besvär och bekymmer. Prästen Öllers upp¬
fattning om flertalet av dessa var ej positiv.
»En till arbete oduglig gosse eller dräng, som
haft en wårdslösad eller elak uppfostran, låter
lcga sig till båtsman, för att i hast få pengar
och torp. Så snart detta skett, gifter denna
uslingen sig och sammanaflar barn. Efter
några år finnes han antingen oduglig eller
ledsen wid att tjäna, han begär och får afsked.
Han och hela dess hushåll mister med det
samme både torp och underhåll; de måste då
alla, owane och merändels oduglige till ar¬
bete, gripa till tiggarstafven, och således
minska ålderstegnas och sjukligas allmosor.
En mängd sådana uslingar finnas i denna församlinge; hwilka i sina bästa år kunnat blifwa
nyttiga medlemmar i samhället, om de icke
sökt genwägar, först till underhåll och gifter¬
mål och sedan till fattighopen. Kronan får på
sådant sätt beständigt odugligt och oöfwadt
manskap; församlingen får utsupa dräggen af
deras tiggerier, lättja och sjelfswåld».100
Båtsmannen skulle varai tjänst så länge han
var duglig till krigstjänst. Endast undantags¬
vis kunde avsked beviljas före pensionen.1117
Han kunde avskedas för oduglighet i tjänsten,
bräcklighet eller ålderdom. I förekommande
fall skedde detta i regel vid generalmönst¬
ringarna.108
Skyddet för båtsmän som blivit skadade i
tjänsten var dåligt. I vissa fall kunde båts¬
mannen erhålla ersättning från Amiralitetskrigsmannakassan om han blev förlamad i
tjänst mot rikets fiender. Från 1 696 kallades

understödet gratial, men fortfarande gällde
det att ha blivit förlamad eller svårt sårad i
krig för att komma i åtnjutande av hjälp. Även
den som blivit så orkeslös att han måste av¬
skedas kunde efter 1696 få bidrag. Också
änkor och minderåriga barn hade möjlighet
att erhålla gratial men dock i högst fem år. För
att bli gratialist fordrades vid varje tillfälle
Kungl maj:ts »nådiga bifall». Det var ovan¬
ligt att gratial utbetalades under den här
tiden.109
Från 1786 infördes ett nytt reglemente.
Gratialistema blev fördelade i fem klasser,
tre för förlamade och två för orkeslösa enligt
nedanstående.
1) Gratial med 15 riksdaler årligen för båts¬
män som vid verkliga krigstillfällen mot ri¬

kets fiender förlorat arm eller ben eller på
annat sätt blivit alldeles fördärvade.
2) Gratial med högst tolv, lägst sju riksdaler
för båtsmän som mist arm eller ben eller an¬
tingen mot fiende eller under tjänstgöringen
blivit så skadade att de genast måst avskedas.
3) Gratial med högst tio, lägst sex riksdaler
för de båtsmän som i tjänsten till någon lem
blivit så skadade att de genast eller kort där¬
efter måst avskedas.
4) Gratial med högst tolv, lägst tre riksdaler
för de båtsmän som uppfört sig troget under
en tjänstetid av 30 år eller däröver.
5) Gratial med högst sju, lägst två riksdaler
för båtsmän som tjänat 15 år eller däröver.
För fjärde och femte klasserna fastställdes en
levnadsålder av 60 år, såvida inte sjukdom
eller tilltagande sjuklighet satt båtsmannen
ur stånd att med arbete förtjäna nödtorftigt
uppehälle.
Därefter förbättrades båtsmännens pensio¬
ner regelbundet. 1914 stadgades en pension
på 100 krom båtsmannen fyllt 60 år. 1919 er¬
höll båtsmän som fyllt 67 år 200 kr i pension.
1924, slutligen, höjdes detta belopp med
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50 kr. 1 1« 1850 hade Oscar I stiftat Svärdspensionsfonden. Från denna fond kunde i
vissa fall ytterligare pension erhållas. Denna
pension erhölls av de båtsmän som genom
»välförhållande och minst 16 års tjenst blifvit
med svärdsmedaljen hugnade». Beloppet var
årligen 10 riksdaler.
Båtsmannen kunde själv om särskilda skäl
förelåg söka avsked. Ett sådant skäl var när
han tagit över ett hemman genom t.ex. arv. Då
skulle den avgående båtsmannen själv an¬
skaffa en ny karl till båtsman. Rymde sedan
den nye båtsmannen skulle den »gamle» båts¬
mannen återgå i tjänst eller skaffa annan karl.
När någon båtsman sökte avsked på grund av
sj uklighet eller bräcklighet krävdes bevis från
behörig läkare.111

Båtsmännens namn

De män som utgjorde den första uppsätt¬
ningen av båtsmän i Jämshögs socken vet man
inte mycket om. En sak lämnade de emeller¬
tid kvar och det är namnet. Namnet följde
sedan i flera fall numret och torpet så länge
det existerade någon båtsman där.112 Över
hela Norden härskade under medeltiden och
även senare bruket att ge personer tillnamn
utöver dopnamnet och farsnamnet. Man sökte
finna ett namn, som sade något karakteristiskt
om dess bärare. Namnet kunde ange perso¬
nens yrke, någon egenskap hos personen
ifråga m.m. Denna namnbildningsmetod dog
efter hand ut och ersattes med främmande me¬
toder. I soldatnamnen levde dock den gamla
namnbildningen kvar. Enligt Esaias Tegner
d.y. var soldatnamnsbildningen en gren av
den folkliga släktnamnsbildningen.113
Carin Österberg menar att bruket att an¬
vända båtsmansnamn kan tänkas ha uppkom¬
mit på två vägar: antingen har en förordning
under 1 600-talet påbjudit båtsmansnamn och
därmed gjort bruket obligatoriskt, eller också
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har en spontan utveckling som gått fram suc¬
cessivt så småningom gripit alltmer omkring
sig och lett till att var och en fick ett namn.
Någon förordning har dock ej varit möjlig att
konstatera. Trots frånvaron av en förordning
är det därmed inte säkert alt antagandet av
namn var frivilligt och överlämnat åt god¬
tycket. Det obligatoriska bruket av soldat¬
namn tyder på att någon drivande kraft stått
bakom. Inom ett kompani bör det ha funnits
ett starkt behov av ett minnestekniskt hjälp¬
medel, som kunde tjäna såväl befäl som kam¬
rater. I och med att båtsmansnamnen blev ärft¬
liga, förlorade de i viss mån sin karaktär. Båts¬
männen fick vid sitt inträde i kompaniet ett
nummer med därti 11 hörande namn oavsett om
namnet passade dem eller ej.1 14
Trots att båtsmansnamnen var ärftliga
kunde det hända att båtsmännen kunde byta
namn. Av de 155 båtsmansnamn som fanns i
Jämshögs socken bevarade endats 25 samma
namn under hela tiden som båtsmanshållet
varade.115
Båtsmansnamnen är säkert i mänga fall
grundade på tillfälliga omständigheter. Det
finns dock en inskränkning i denna annars
ganska obegränsade frihet vad gäller båts¬
mansnamnen. Enligt ett kungligt bref av den
29 april 1752 stadgas »at Ryttare, Dragoner,
Soldater och Båtsmän icke måge tillåtas at
hafwa och bruka adeliga Slagters namn»,
detta »til förekommande af oreda och willwerwalla uti Slägterna».
Carin Österberg delade in båtsmansnamnen
i Blekinge i följande grupper: djurnamn (ex.
Falknäbb), växtnamn (Hägg), egenskapsnamn (ex. Höflig), yrkesnamn (ex. Målare),
lokal- och nationalitetsnamn (ex. Åkarp), redskapsnamn (ex. Tross), sammansatta namn av
borgerlig familjenamnstyp (ex. Appelros)
samt namn av blandad art (ex. Dahl),116 Av
dessa var de sammansatta namnen vanligast i
Jämshögs socken.117
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