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Abstract 

Det huvudsakliga syftet med min uppsats var att studera hur tre olika aspekter påverkade 

Gårdby socken och dess båtsmän under Stora nordiska kriget, nämligen krig, pest och 

missväxt. Med hjälp av de källor jag har studerat, militära rullor, kyrkoböcker och 

mantalslängder, har jag fått fram hur livet kunde te sig för de indelta båtsmännen men också 

hur pestens verkningar påverkade socknen mer långsiktigt än vad krigets utskrivningar gjorde. 

Jag har även studerat hur missväxten föll ut i Gårdby och jämfört detta med till exempel byn 

Andersvattnet, Stockholm och övriga riket.  

 

Nyckelord: båtsmän, pest, missväxt, Stora nordiska kriget, Öland. 
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Förord 

När jag var liten var jag ofta hos mina morföräldrar i Sandby på sydöstra Öland. Morfar Sigge 

hade varit prästgårdsarrendator, men jobbade under min barndom som kyrkvaktmästare och 

min mormor Stina var honom behjälplig, först som hemmafru på gården och sedan i arbetet 

med kyrkans prydning. Mormor var en berättare av rang och kunde den svenska historien utan 

och innan. Hon hade en tavla med Sveriges regenter, från Gustav Vasa till Oskar II, som hon 

gärna berättade om. Det var en fröjd att lyssna till hennes berättelser om de olika kungarna 

och drottningarna. Ibland kopplade hon berättelserna till vardagliga händelser eller saker som 

hänt på Öland. På väg till kyrkan tog vi vägen över kyrkogården och läste på gravstenarna. Då 

berättade hon historier om många av dem som låg begravda. Vanliga människor som alla hade 

något att bli ihågkomna för. På kyrkogården finns också en runsten och ett mystiskt 

patriarkkors som vi brukade stanna till vid. Vid korset berättade mormor om den arkeologiska 

utgrävningen som skett på 60-talet. Jag tror att mitt historiska intresse grundlades där på 

kyrkogården och framför mormors kungatavla. Framför allt så tror jag att mormor lärde mig 

att vår historia inte bara är kungarnas, utan också hemmansägarnas, skomakarnas, 

fattighjonens och båtsmännens. Nu hänger kungatavlan i mitt vardagsrum och varje dag ser 

jag Karl XII och de andra regenterna blicka ut över rummet. Tavlan påminner mig om att jag 

inte bara ärvt en tavla utan också ett uppdrag att berätta om det vanliga folkets historia, svensk 

historia underifrån. 
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1. Inledning 

 

1.1 SYFTE 

Historien är inte till för några få utvalda personer eller historiker. Den är en del av vårt 

gemensamma kulturarv. Det är viktigt att den når ut till många eftersom vi varje dag är med 

och skapar historia.  Abraham Ahlqvist skriver i Ölands Historia och Beskrifning, första 

bandet:  

 

Man skrifwer hieltens historia och förgäter, att man borde skrifwa landets. Öland 

utgjorde icke någon Theater för hieltens bragder; men kände dock smärtsamt följderne 

af de wärf, hwilka skulle hafwa uphöjt Swenska äran, om ej Tiden lagt ett okufligt 

hinder för deras utförande.
1
  

 

Som ölänning är jag intresserad av att lyfta fram den öländska historien åt eftervärlden ur ett 

underifrånperspektiv. Krig och hjältar har självfallet en del i historien, men, som Ronny 

Ambjörnsson och David Gaunt skriver i förordet till Den dolda historien: ”kriget har sina 

dolda sidor och hjältarna är ofta osynliga […] och de verkliga hjältarna var de kvarlämnade 

knektänkorna, som ensamma slet på sina tegar för att få landet försörjt”.
2
 Tidsepoken, 1695-

1721, är också intressant. Sverige är en stormakt i gungning och Karl-eran och stormaktstiden 

går mot sitt slut. Det finns mycket skrivet om Karl XII, Stora nordiska kriget, och knektar och 

båtsmän vid stormaktstidens sista år, men vad jag vet finns inget skrivet i modern tid om just 

den här tidsperioden i Gårdby socken. Undersökningen har dessutom ett värde för mig 

personligen då jag har mina rötter på mödernet i Gårdby, och den intilliggande socknen 

Sandby.  

 

Syftet är inte att göra en sammanställning liknande den vi stöter på i t.ex. släktforskning, utan 

mina föresatser är att några båtsmän ska få komma till liv i min uppsats och resa sig från 

arkiven och synliggöras. Jag vill att läsaren skall förstå och se båtsmännen Boj, Frisk och 

Fritaligs vedermödor med, men även glädjen i, att bruka jorden och tjäna kronan som 

båtsmän. Vem var båtsman Liten som dömdes till ankarsmed i fyra år och vilket liv hade 

båtsmansänkan Elin levt när hon dog? Hur hade Brita det när hennes make Olof var inkallad 

                                                           
1
 Ahlqvist, Abraham, Ölands Historia och Beskrifning band 1. 1979 s.237. 

2
 Ambjörnsson, Ronny och Gaunt, David (red) Den dolda historien:27 uppsatser om vårt okända förflutna. 1984 

s.9. 
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och varför kunde inte roten försörja Nils Lilja och hans familj? Det kanske vi aldrig får veta, 

källäget innebär att det blir svårigheter att svara på det, men mina övergripande intentioner är 

dessa. Förhoppningsvis kommer vi närmare svaret med hjälp av den här uppsatsen. Därmed 

följer jag en del tidigare forskare i spåren som, enligt Peter Aronsson, sedan 1960-talet och 

framåt försökt få en klarare bild av regional och social variation genom problemstyrda 

lokalstudier.
3
 

 

Stellan Dahlgren och Anders Florén skriver i boken Fråga det förflutna - En introduktion till 

modern historieforskning om existentiell relevans vilket innebär att om historien har ett 

existentiellt värde för historikern blir hans arbete värdefullt för att människan och den 

mänskliga existensen sätts i centrum. Det finns oföränderliga villkor förknippade med den 

mänskliga existensen; död, födelse, sexualitet, förälskelse och så vidare. ”Dessa evigt 

mänskliga villkor kan sedan fyllas med historiskt innehåll och bilda utgångspunkt för en 

jämförelse över tid. Syftet med en sådan undersökning är att ge ett perspektiv på vår egen 

tillvaro.”
4
 

 

Som lärare ser jag också att uppsatsen kan användas i ett pedagogiskt syfte. Om elever får 

vara med och studera sin lokala historia och dess människor och koppla det till omvärldens 

historia kanske de lättare kan känna att de är med och skapar både historia och framtid. Då 

kan de också lättare se och hitta sin plats i samhället, hitta sin historiska identitet. Magdalena 

Jonsson och Peter Danielsson skriver i ”Till fots, till häst, till sjöss – jordbrukande militärer i 

Kalmar Län” i Kalmar Län 2006: 

 
Stora händelser i vår historia och de aktörer som medverkar kräver trots allt ett uppbåd 

av tusentals vanliga människor och deras vardagliga strävanden för att förverkligas. Det 

är när man kommer den vardagen nära, som man kan känna en fläkt av historiens 

vingslag.
5
 

 

Problemformulering 

Under åren 1695-1697 rådde missväxt i stora delar av sydliga Sverige som vållade landsnöd. 

En större del av Karl XI:s sparade behållning i statskassan gick åt för att bekosta 

                                                           
3
 Aronsson, Peter. ”Dynggrepar och sockenstämmor – 1700-talets bonde blir hemmansägare” i Hand och Penna 
– sju essäer om yrken på 1700-talet. 1996 s. 13 
4 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders, Fråga det förflutna – en introduktion till den moderna historieforskningen. 

1996 s. 159. 
5
 Jonsson och Danielsson i Kalmar Län 2006 s.157. 
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nödhjälpsåtgärder. Det var med en försvagad statsekonomi och en av näringsbrist illa hanterad 

befolkning, bl.a. genom reduktionen, som Sverige drevs in i det Stora Nordiska kriget. Hur 

påverkade detta människor runt om i landet?  

 

På Öland fanns två båtsmanskompanier. Genom en förordning från år 1657 bestämdes att 

båtsmännens antal skulle fördubblas i krigstid. Båtsmanshållet bör ha blivit en börda för det 

redan tyngda rotehållet. Vad åtog sig roten gentemot kronan och båtsmannen? Kriget fördes i 

främmande länder, men utskrivningar och kontributioner prövade befolkningen som också 

drabbades av andra hemsökelser. Sommaren 1710 kom den orientaliska pesten till Stockholm 

och bredde ut sig längs Östersjökusten. Värst rasade den i Kalmar län och Blekinge och 

upphörde först 1712. Hur omfattande var den i Gårdby socken? Öland var särskilt illa härjat 

av pesten. Karl XII försökte råda bot på ödesmålen genom att ålägga grannarna eller hela 

socknen att bruka ödegårdarna, men i svaga år hindrades detta genom brist på utsäde. Många 

ödehemman hemföll till kronan som skattevrak. En del kom att befolkas av smålänningar, 

vilka mot ett visst antal frihetsår åtog sig att uppodla och bruka dem. Sveriges gamla kornbod 

Livland hade hamnat i Ryssarnas händer och danskar och engelsmän stängde handeln 

västerifrån. Därför uppstod också en svår brist på salt, och priset på denna vara steg enormt. 

Blev följden att sjukdomar härjade mer än vanligt och dödligheten ökade eftersom man inte 

kunde salta kött i samma omfattning?   

 

Frågeställning 

På ett generellt plan handlar undersökningen om hur följande faktorer; krig, missväxt och 

pest, påverkade Gårdby socken under åren 1695-1721. Med krig menas då huvudsakligen 

utskrivningar och krigets effekter på hemmaplan. En målsättning är också att fastställa den 

totala dödssiffran och därmed få underlag för en bedömning av den relativa 

befolkningsförlusten. Den övergripande frågeställningen har brutits ned i tre delfrågor: 

 

- Vad berättar de militära rullorna för oss om båtsmännen i Gårdby socken under Stora 

nordiska kriget? 

- Är Gårdby socken representativ för hur det såg ut i övriga riket vad det gäller 

båtsmansutskrivningar, antalet döda av pest och missväxtår under perioden 1695-

1721? 

- Hade pesten större och mer långsiktiga verkningar på socknen än krigstillståndet? 
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1.2 METOD OCH MATERIAL 

För att få svar på mina frågor använder jag mig av en kvantitativ metod med hermeneutiska 

och kvalitativa inslag. Bakom namn och siffror finns människor vars liv vi bara kan spekulera 

och tolka utifrån det vi vet om sociala hierarkier och arbetares livsbetingelser. Genom studiet 

av det material som det förflutna lämnat efter sig skall jag försöka förstå gångna tiders 

människor. Däremot blir det inte en textanalys i den hermeneutiska meningen att förstå 

meningar i språk och existens.  

 

Analysen utgår från en historiematerialistisk syn med influenser från Annalesskolan. Min 

önskan är att få fram hur livet levdes i Gårdby under 1700-talets första år genom att studera 

källorna. Jag har en kliometrisk approach med mentalitetstanken i bakhuvudet. För att få en 

bild av hur den tidens skildringar såg ut och för att förstå den diskurs som rådde då använder 

jag mig av Nicolaus Vallinus Om Öland som kom 40 år innan Linné gjorde sin berömda 

öländska resa och Abraham Ahlqvists Ölands Historia och Beskrifning från 1822.  

 

Jämte tidigare forskningsläge och litteratur är underlaget för mina studier olika rullor från 

Krigsarkivet, mantalslängder från Riksarkivet och Gårdby och Sandby församlingars 

kyrkoarkiv. Mellan dessa olika källor råder inte alltid samstämmighet. Namngivning och 

rotenumrering kan vara olika, precis som bostadsorter varierar. Förmodligen var båtsmännens 

bostadsort inte identisk med de som ibland nämns i de militära rullorna. Det är också långa 

tidsperioder mellan vissa rullor och kosthållsrullorna är få under denna period. Vad det gäller 

mantalslängder saknas de mellan åren 1684 och 1725. Ett annat problem är att 

kyrkoarkivalierna inte alltid täcker in övriga källor på ett tillfredsställande sätt. Ibland visar 

den militära rullan en annan uppfattning av den enskilde båtsmannen än vad den bokförande 

prästen gjorde i kyrkoboken. Vissa forskare, t.ex. Lars Ericson, menar dock att man bör lita på 

prästens uppgifter i kyrkoböckerna i första hand, i de militära rullorna var man mindre noga 

eftersom det i första hand gällde att bedöma och karaktärisera om soldaten eller båtsmannen 

var tjänstduglig eller inte.
6
 Jag har dock så långt det har varit möjligt försökt att sammanställa 

logiskt och systematiskt utifrån de olika källorna, ibland med hjälp av litteratur. 

 

Källkritiken är ett givet inslag eftersom det som nämnts förekommer brister i källmaterialet. 

Under till exempel peståren 1710-1711 var det så att man inte hann registrera alla dödsfall och 

                                                           
6
 Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1988 s.24. 
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det förekom hemliga begravningar i skog och mark och olovligen på kyrkogårdar under 

nattetid, eftersom det kom restriktioner från staten om likhantering som befolkningen inte 

alltid anammade.
7
 Det förekommer också oläslig skrift m.m. Ibland stöter man på termer som 

”främmad båtsman” eller bara ”barn” eller ”hustru”. Vad det gäller dokument rörande 

boställena och dess innehavare och deras levnadsvillkor är källmaterialet sämre i början av 

1700-talet än senare. Detta beror bland annat på att Stora Nordiska kriget skapade stor oreda i 

systemen. Jag är medveten om svårigheten att lösgöra dokumenten från den diskurs de ingått i 

och sedan sammanföra dem med helt andra diskurser, men syftet blir dock inte att varken 

fastställa tillförlitlighet eller tolka dokumenten, utan att återge dokumentens innehåll. 

 

En tidig ambition jag hade var att båtsmännens familjer skulle beskrivas och undersökas. 

Detta visade sig inte vara så lätt eftersom kvinnan för en undanskymd tillvaro i de tidiga 

1700-talskällorna. Det är inte bara jag som upptäckt detta problem. Maria Sjöberg skriver i 

artikeln ”Stora nordiska kriget i en dagbok och ett brev. Homosocialitet och hushåll i en 

dagbok och ett brev” i Historisk Tidskrift 3:2008 att: ”Den som vill utforska de kvinnor och 

barn som fanns i fält står inför stora problem. Inget underlag finns som duger för kvantitativa 

beräkningar. De uppgifter som trots allt förekommer i litteraturen är för de mesta 

uppskattningar.”
8
 Detsamma gäller de vuxna kvinnorna/hustrurna som befann sig på 

hemmaplan. I kyrkoböckerna nämns de endast i samband med vigsel och död. Vid barnens 

födelse och dop nämns endast fadern. Först som änka blir de en myndig person och bokförs 

på ett ”självständigt” sätt. Jag kan inte börja gissa eller insinuera om kvinnorna och deras liv, 

inte heller kan jag anslå en genushistorisk ton då jag anser att underlaget är för bristfälligt. Jag 

kommer dock inte att glömma bort kvinnorna och barnen, där det finns fakta och belägg för 

slutsatser kommer de att anslås. 

 

Detta är ingen militärhistorisk uppsats. Perioden har jag valt för att det finns så mycket att 

undersöka som drabbade människorna, men jag ger en kort beskrivning över Stora nordiska 

kriget för att ge läsaren en orsaksbakgrund till indelningsverket och dess följder samt flottans 

utskrivningar.  Jag vill även här påpeka att syftet inte är att visa på den krigsorganisatoriska 

eller politiska eller statsfinansiella innebörden av båtsmanshållets tillkomst och varande utan 

mer ett försök att ge en samlad bild av dess sociala verkningar tillsammans med pestepidemin 

och missväxtåren.  

                                                           
7
 Landin, Lennart. ”Öland under nyare tid” i Öland II (red Palm, Bertil och Lennart Landin) 1949 s.104. 

8
 Sjöberg i Historisk Tidskrift 3:2008 s.369. 
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Jag kommer fortsättningsvis i notapparaten att förkorta Krigsarkivet till KrA, Riksarkivet till 

RA, Landsarkivet i Vadstena till VaLa, Kalmar Läns Fornminnesförening till KLF, Sveriges 

Släktforskarförbunds Årsbok till SSÅ och Karolinska Förbundets Årsbok till KFÅ. 

 

 

Avgränsningar 

De bägge socknarna Sandby och Gårdby är sedan några år sammanslagna till en församling 

och byarna har länge ansetts höra ihop. Gårdby och Sandby kyrkor är de som ligger närmast 

varandra på Öland och Gårdby skola ligger på mark som tillhör Sandby socken. I 

Amiralitetskollegiets rullor över båtsmän från ovan nämnda tidsperiod är de bägge socknarna 

inte heller uppdelade var för sig utan benämns ”Sanby och Gårby socken”. Nederbyn Nedre 

Ålebäck tillhörde dessutom både Gårdby och Sandby, därför kan ibland gränserna bli svåra att 

definiera, men min utgångspunkt är Gårdby socken med dess sex stamrotar Gårdby, Torp, 

Ullevi (2 st.), Ö. Ålebäck och N. Ålebäck (den del som tillhörde Gårdby).  

       De indelta soldaterna har en historia som liknar båtsmännens, allra helst på Öland. Nu var 

det dock så att de flesta indelta eller roterande manfolken på Öland var just båtsmän. 

Ölänningarna var sedan lång tid tillbaka vana vid sjöfarten och dess vedermödor genom 

exempelvis fiske och båtbyggeri. Det finns en del soldater och en och annan dragon 

registrerade i kyrkoböckerna, men de får stå åt sidan den här gången. Bland båtsmännen 

förekom det också skeppsgossar. De var barn från åtta års ålder och uppåt som värvades till 

skeppen och båtarna för enklare sysslor. Ofta tillhörde de båtsmansfamiljer och blev själva 

sedan båtsmän. Dessa skeppsgossar kommer inte heller att få en utmärkande roll i denna 

uppsats.  

       Slutligen vill jag poängtera att detta inte blir en uppsats om båtsmän generellt i Sverige 

under 1700-talet eller ens båtsmän tillhörande Karlskrona station. De slutsatser som dras är 

preliminära, eftersom det handlar om en lokalstudie av en enda socken. Det innebär inte att 

bilden blir lättare att teckna, men för mig mer spännande eftersom den blir mer verklig och 

kanske mer nyanserad. 
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2. Krig 

 

Karl XI dog 1697 och lämnade över till den unge Karl XII som, efter ett halvår av 

förmyndarregering, besteg tronen endast 15 år gammal. År 1699 ingick Sachsen-Polen, 

Danmark och Ryssland ett hemligt anfallsförbund mot Sverige, men efter Karl XI:s 

målmedvetna satsning på försvaret (som vi kan se nedan) stod Sverige militärt bättre rustat än 

tidigare. År 1700 bröt Stora nordiska kriget ut, som sedan varade i över tjugo år och ändade 

Karl XII:s liv 1718. Det finns beräkningar som pekar på att krigsförlusterna i Sverige mellan 

åren 1620-1719 var omkring en halv miljon män, vilket innebar att var tredje man som nådde 

vuxen ålder stupade i krig. De som offrades var ofta de fattiga eller egendomslösa männen. 

Inte någon av Karl XII:s undersåtar var opåverkade av kriget och statens resurskrav.
9
 Under 

perioden 1611-1718 upplevde det svenska folket tillstånd av fred endast under 47 av de 107 

åren. Gunnar Artéus skriver i uppsatsen ”Våldets makt” i Den dolda historien: 27 uppsatser 

om vårt okända förflutna att ”dessa siffror berättar mycket för den som låter sin fantasi 

omsätta dem i bilder av mänskligt lidande och av statsmäns okänslighet för det.”
10

 

 

 

2.1 STORA NORDISKA KRIGET  

 

Rysslands, Sachsen-Polens och Danmarks gemensamma militäraktion mot Sverige mellan 

1700 och 1721, med avsikt att omfördela makten i Östersjöområdet, kallas för Stora nordiska 

kriget. Sverige var försvagat av inrikeskonflikter och hungersnöd under åren 1695-1697. 

Beräkningar visar att det i Sverige svalt ca 100 000 människor. Ryssarna ville få tillgång till 

Östersjön och Peter den Store i Ryssland, August II i Polen och Danmarks Kristian V försökte 

utnyttja svenskarnas svagheter och den unga Karl XII. 1700 inleddes kriget med ett polskt 

anfall på det svenska Livland, nuvarande Estland och Lettland. Danmark invaderade södra 

Sverige men besegrades. För Sveriges del gick det bra fram till 1709 då man besegrades av 

den ryska armén i slaget vid Poltava i juni. Karl XII begav sig då till Turkiet och stannade där 

i fyra år. Situationen utnyttjades av Ryssland som ockuperade Estland och Livland 1710 och 

Finland 1713. Ryssland återtog land i Polen och en allians med Danmark återupplivades. År 

1713 var den svenske kungen tvungen att lämna Turkiet då turkarna och ryssarna ingått en 

                                                           
9
 Ericsson, Peter. Stora nordiska kriget förklarat: Karl XII och det ideologiska tilltalet. 2000 s.13. 

10
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överrenskommelse. I gengäld skulle Sverige få stöd av Ryssland i kriget mot Norge. Som vi 

vet dödades Karl XII i fält i Norge den 30 november 1718. Ulrika Eleonora, den nya 

drottningen, avstod från vidare militära aktioner mot Norge. England och Sverige ingick då en 

överrenskommelse för att minska det ryska inflytandet. Drottningens make, Fredrik I besteg 

tronen 1720 och freden mellan Ryssland och Sverige undertecknades i Nystad i Finland 1721. 

Sverige förlorade en del av de territorier som det hade vunnit från Ryssland, Danmark och 

Tyskland under det föregående seklet och bland dem sina kornbodar – Estland, Livland och 

Ingermanland. Sverige förlorade positionen som europeisk stormakt och kungamakten 

försvagades till förmån för bland annat riksråd.”
11

 

 

 

2.2 INDELNINGSVERKET  

 

Janne Backlund skriver i sin essä ”Indelningsverket och bönderna” som ingår i antologin 

Makt och Vardag att 1600-talets stora innovation var på det kamerala området det militära 

indelningsverket. Det var ett enormt system som skulle sörja för en militär i ständig 

beredskap. I det gamla alltmer centraliserade grundskattesystemet var det svårt att 

åstadkomma detta och systemet förbättrades.
12

 Indelningsverket hade sina rötter i Gustav 

Vasas arméreformer på 1540-talet. Gustav Vasa insåg under Dackefejden att de beväpnade 

bondeskarorna utgjorde ett hot mot centralmakten samtidigt som det fanns en stor potential 

hos de beväpnade bönderna. De utländska och dyra legosoldaterna avskaffades och en ny 

armé bestående av svenska och finska soldater inrättades. Unga och ogifta soldater 

rekryterades på frivillig grund och i slutet av Gustav Vasas regeringstid på 1550-talet stod 

hela 15 000 man redo för strid och den procentuellt största andelen av soldaterna i den nya 

svenska armén stod de rebelliska smålänningarna för. När sedan Karl XI 130 år senare skulle 

omorganisera försvaret hämtade han och hans rådgivare inspiration i Gustav Vasas 

arméreform. Grundprincipen var densamma; försvaret skulle vila på nationell grund och befäl 

och soldater skulle förses med en gård eller ett torp med lite mark som en del av sin lön.
13

  

       

Under Gustav II Adolfs tid stadgades i den så kallade Krigsfolksordningen att krigsmakten 

skulle förses med manskap med hjälp av utskrivning. Var tionde man i landet skulle skrivas ut 

                                                           
11

 Östersjöregionen. Konflikter och samarbete. 2004 s.393f. 
12

 Backlund, Janne. ”Indelningsverket och bönderna” i Makt och Vardag (red Dahlgren m.fl.) 1993 s.233. 
13

 Ericson, Lars, Svenska knektar: Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred. 1995 s.13f. 
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till militärtjänst. Sedan kom kriget på kontinenten och behovet av soldater ökade. Under åren 

1621 till 1632 förlorade Sverige 50 000 soldater. Eriksson skriver att detta motsvarar 400 000 

stupade idag om det antalet hade omräknats till vår tids förhållanden.
14

 Vi kan bara tänka oss 

hur dessa förluster slog mot lokalsamhället i Sverige, och frågan var hur man vidare skulle 

förse armén med soldater. Detta system hade flera svagheter. Den manliga befolkningens 

antal satte upp gränserna för hur mycket folk det gick att ta ut. Alla kunde för den delen inte 

heller tas ut i krigstjänst. Dessutom skulle soldaterna och båtsmännen läras upp för att ha en 

chans i kriget. I krigstider var tiden knapp till själva upplärandet och att låta outbildade 

soldater marschera iväg ledde till demoraliserande förluster och ett ännu större urholkande av 

resurser.
15

 Sverige hade inte outsinliga resurser och bönderna började värja sig mot 

utskrivningarna och hade i mångt och mycket gemensamma intressen med kronan. Ingen var 

intresserad av att självägande bönder skulle skrivas ut. Ericson menar att: ”En gård som gick 

omkull på grund av arbetskraftsbrist efter soldatutskrivningarna betalade ingen skatt och var 

inte längre till nytta för någon, allra minst för kronan.”
16

 För att kunna finansiera 

krigspolitiken tvingades kronan att skuldsätta sig med säkerheten i bergsexportens inkomster 

eller i förväntade tullar och acciser (särskilda skatter på vissa varor). Behov av soldater och 

kontanta medel till krigföringen på kontinenten var ständigt akut. År 1660 förändrades 

krigspolitiken från offensiv till defensiv och den kom att ligga till grund för Karl XI:s 

indelningsverk några år senare, det vi kallar karolinska eller yngre indelningsverket.
17

  

        

Skattereformer i vår tid syftar ofta till att ta till vara den utvecklingspotential som finns i 

samhället. Men, som Janne Backlund påpekar i sin artikel i Makt och Vardag, var 

utvecklingspotential detsamma som en slagkraftig armé för 1600-talets militariserade feodala 

samhälle. Det var antagligen inte böndernas potential man ville stimulera med 

indelningsverket, åtminstone inte direkt.
18

 Enligt Heckscher präglades den svenska ekonomin 

fortfarande vid stormaktstiden slut av byteshushållning och det innebar en mycket viktig 

begränsning. De politiska åtgärder som gjordes blev mycket påtagliga för folket och väldiga 

anspråk ställdes på levande och döda. På det kom den omställning av näringslivet som följde 

av nödvändigheten att verkställa betalningar i former som var vanliga i de länder där krigen 

fördes. Dessa överföringar av svenska tillgångar till utlandet, det som Eli F. Heckscher kallar 

                                                           
14

 Ericson 1995 s.15. 
15

 Kalmar Län 2006 s.15. 
16

 Ericson 1995 s.16. 
17

 Ericson 1995 s.17f. 
18
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”transferproblemet”, innebar att man skulle betala till exempel krigsskadestånd i sådana 

riksdaler som var gängse i det landet. Detta ledde till ombyggandet av det kamerala systemet 

kring krigsapparaten.
19

 Nu är det så att okalkylerade sidoeffekter kan uppstå när 

omstrukturering av kamerala system sker. På lång sikt hjälpte rusthållandet till att förändra 

hela basen för det feodala systemet. En del av bönderna fick en alldeles speciell roll i 

indelningsverket, de blev rusthållare eller rotebonde, med uppgift att utrusta, underhålla och 

avlöna den indelta soldaten eller båtsmannen. I gengäld slapp dessa bönder betala skatt. 

Bönderna på rusthålls- eller rotehemmanet kom då helt enkelt att stå utanför det feodala 

exploateringssystemet, eftersom det överskott som bönderna producerade låg helt utanför de 

höga herrarnas kontroll så länge de fullgjorde sina rustnings- eller roteringsskyldigheter. 

Överskottet kunde inte dras in och användas till att befästa den feodala elitens makt i 

samhället. Indelningsverket bidrog också till att räntan för andra bönder än rotebönderna 

slutade att öka i takt med att produktionen gjorde det. Så, på sätt och vis, menar Janne 

Backlund, att indelningsverket bidrog till att det feodala samhället avvecklades i Sverige.
20

 Eli 

F. Heckscher, som hävdar att Sveriges ekonomiska utveckling präglats av avsaknad av 

feodalism, menar att staten å ena sidan försvårade en fortsatt stormaktspolitik men å andra 

sidan infört en helt annan reda i förvaltningen än vad som hade härskat under större delen av 

Stormaktstiden. Eftersom de ofrälse, civila och militära befattningshavarna bands vid jorden 

genom sina boställen på ett annat sätt än tidigare var grunden lagd till böndernas uppryckning 

och slutliga självständighet.
21

 

        

Att hålla på och samla in skattepersedlar, vilka bestod av olika natura-produkter, som skulle 

omsättas till pengar var både tidsödande och komplicerat. Genom att koppla ihop området 

som krigsfolket kommer ifrån med deras avlöning löste man det problemet. Soldaten och 

skatten fanns i varandras närhet. Skatt eller ränta från ett hemman utgjorde en eller flera 

soldaters lön, och räntorna från hemmanen i ett härad avlönade ett kompani soldater. Men här 

stötte man på komplikationer. Manskapsförlusterna i krigstid skulle ersättas. Om en soldat 

stupade efter väldigt kort tid kunde hemmanet redan ha betalat ut den årliga räntan, och då 

fanns det inget kvar till den soldat som skulle ta över platsen. Då var kronan tvungen att gå in 

med reda penningar och kontanter är det ont om i krigstid. Systemet hade alltså sin 

begränsning och kunde inte ställa upp hur många soldater eller båtsmän som helst. Antalet 
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 Heckscher, Eli F., Svenskt arbete och liv. 1957 s.97. 
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styrdes av hur många hemmansgrupper landet kunde få ihop.
22

 Dock var det så att man genom 

det yngre indelningsverket inrättade ett landsomfattande system där merparten av skatterna 

användes lokalt för att underhålla den lokalt organiserade krigsmakten.
23

 

 

 

Carlscrona 

Den karolinska tidens Sverige var en sjöstat - en statsbildning där landmassorna bands 

samman av hav. År 1679 beslöt sig Karl XI för att grunda en ny stad, Karlskrona, vars 

officiella grundningsår är 1680. Detta för att kunna möta det danska marina övertaget vid ett 

eventuellt krigsutbrott. Örlogsflottans huvudstation flyttades från Stockholm ner till Blekinge 

och personal anslöt från hela Sverige till det nya Karlskrona. För bemanningen av den 

svenska flottan organiserades båtsmanskompanier i kustlandskapen, främst Blekinge och östra 

Småland och Öland. Örlogsflottan kunde inte plottras ut till olika delar av väldet, men armén 

kunde organiseras så det fanns mobiliserbara förband utspridda i alla delar av riket. Den 

svenska stormakten som i 120 år aggressivt hade besegrat den ena motståndaren efter den 

andra och successivt utvidgat både sitt territorium och politiska inflytande fick börja inrätta 

sig på att försvara erövringarna.
24

 

       Många städers tillkomst och snabba tillväxt hade sin omedelbara orsak i 

krigsberedskapsplaneringen, menar Gunnar Artéus. Många stadsinvånare försörjdes av t.ex. 

ett garnisonsregemente: militär och civil personal, familjer och tjänstefolk, borgare som levde 

på att sälja tjänster och varor till regementet, leverantörer med familjer, tjänstefolk osv. Om 

en småstad tillfördes en ständig garnison  innebar det att orten inom några få år skulle komma 

att växa till ett större stad. Karlskrona grundades 1680 för att betjäna örlogsflottans nya 

huvudstation och tjugo år senare var staden den folkrikaste i Sverige, näst Stockholm och 

Göteborg.
25

 

 

 

2.2.1 Båtsmanshållet på Öland  

 

Enligt Lennart Landin vann de öländska båtsmännen på ett naturligt sätt de höga 

vederbörandes begivenhet. Amiral Fleming (1619-1673) begärde år 1634 mer folk till flottan 
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och förklarade i riksrådet att ”eljest är å landet gode båssmän och bönder, lätta till häst; skole 

fuller något kunna uträtta, hvar tränger”.
26

 Nicolaus Vallinus skriver i De Oelandia år 1703 

om ölänningarna: ”Deras, i synnerhet sjömännens, mycket stora gudsfruktan är påfallande 

liksom också deras ytterliga tålamod i motgång. Synnerligen stor är deras arbetsiver. Till fiske 

och sjöfart passar de utmärkt, likaså har de stor fallenhet för jordbruk.”
27

 

        

Bönder med ”svaga” hemman hade tidigare beklagat sig över båtsmanshållet på Öland. År 

1676 registrerades 296 ordinarie båtsmän på ön. När Karlskrona örlogsstation grundades 

minskades detta antal till 252. Trots detta besvärade sig bönderna över indelningen. 1689 

beordrade Karl XI landhövdingen till Öland för att förklara för allmogen hur det nya systemet 

verkligen fungerade. Vad bönderna klagade på var att halvgårdar (½ mantal) jämställdes med 

helgårdar. Eftersom häradsnämnden styrkte böndernas uppfattning att helgårdar borde bidra 

med mera tog landshövdingen roteringslängden och undersökte varje rotes villkor och natur. 

Sedan jämkades allt efter bästa förstånd och bönderna blev lite nöjdare.
28

 Hur långt 

jämkningen sträckte sig är svårt att avgöra eftersom båtsmansrullor saknas för just den här 

tiden. Troligtvis bestod en rote av ett par stabila bönder med augment, hjälpgårdar. 

 

Ölands 2:a båtsmanskompani 

Helt till flottan och Carlskrona station hörde Öland och Södra Möre. Örlogsflottan försågs 

med meniga soldater, båtsmän, enligt samma system som det ständiga knektehållet vid 

infanteriet där varje landskap eller län, i krig eller fred, skulle ställa upp och underhålla ett 

regemente om 1200 infanterister eller fotsoldater. Två gårdar bildade en rote som skulle 

försörja en soldat. 150 soldater bildade i sin tur ett kompani. Åtta kompanier, 1200 soldater, 

bildade ett regemente, vars område motsvarade ett landskap eller län. Båtsmännen 

organiserades på liknande sätt i båtsmanskompanier och de försågs med båtsmanstorp. Fyra 

bönder, såväl skatte- som kronobönder, bildade en rote och utsåg en båtsman som de sörjde 

för. Sedan år 1685 bestod det roterande båtsmanshållet i Sverige av 3351 rotar fördelat över 

22 kompanier, förlagda på öarna och i kustlandskapen. Vidare var rotebåtsmanshållet delat i 

fyra distrikt som ett i sänder, varje år, skulle undergå generalmönstring. Varje disktrikt skulle 

alltså ha generalmönstring vart fjärde år. Öland tillhörde det tredje distriktet tillsammans med 
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Gotland.
29

 Eftersom rikets välfärd mest hängde på skeppsflottan begärde amiral Clas Fleming 

i oktober 1634 mer folk till flottan och föreslog samtidigt i riksrådet att folk från Öland, Tjust 

och några socknar i Finland skulle tas till båtsmän. Regeringen samtyckte och Ölands bägge 

båtsmanskompanier uppstod.
30

 Det norra motet utgjorde Ölands 1:a båtsmanskompani och det 

södra motet utgjorde Ölands 2:a båtsmanskompani, kompani nummer 18. I detta kompani 

fanns totalt 138 rotar som uppställde och underhöll 6 korpraler och 132 båtsmän, varav sex 

var artilleribåtsmän eller kanonkommendörer. Båtsmännen i Gårdby socken tillhörde detta 2:a 

kompani och ”Kompaniet samlas för uppfordringar och mönstringar vid Färjestadens 

gästgiveri i Torslunda socken och dessutom vid Resmo gästgiveri i socknen af samma namn 

för afräkningsmöten.”
31

 Bengt Liljegren beskriver på ett målande sätt i sin biografi om Karl 

XII hur det kunde gå till när kungen gav order om mobilisering:  

 

Över hela Sverige marscherade befäl och manskap till sina respektive kompaniers 

samlingsplatser – officerarna från sina gårdar och knektarna från sina torp. Vid 

mötesplatsen tog kompaniets kapten befälet och marscherade sedan vidare till 

regementets samlingsplats där han överlämnade befälet till översten. Som små bäckar 

som bildar åar samlades styrkorna, allt enligt den detaljerade mobiliseringsplanen.
32

  

 

I krig skulle enligt en förordning från år 1657, fördubblingsbåtsmän utskrivas, en för varje 

rote. Antalet rotar i 2:a kompaniet var år 1661 127 stycken, 1856 138 stycken, alltså skulle ca 

260 båtsmän försörjas och underhållas av ca 520 hemman i krigstid. I krigstid skulle man 

bestå båtsmannen utrustning varje år, till skillnad från fredstid då det räckte med var tredje 

år.
33

 I Historisk Tidskrift år 1892 skriver H. Wrangel att i slutet av april månad år 1719 

”uppfordrades till skyndsam inställelse i Karlskrona Östgöta, Smålands, Tjust, båda Ölands, 

båda Gotlands samt en del af Södra Möre och Bleking kompanier. Manskapet borde af rotarna 

så vidt möjligt beklädas samt vid inryckningen medföra sina gevär.”
34

 Det var rotebönderna 

som skulle presentera en ny båtsman när den tidigare hade stupat, hamnat i krigsfångenskap 

eller avskedats. I fredstid hade man tre månader på sig att hitta en ny karl till torpet och 
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ämbetet medan det i krig gavs respit till nästföljande mars månads utgång. Krig fördes 

vanligen under sommarmånaderna och det gällde att fylla på leden innan det åter blev strid.
35

 

        

Den yngste båtsmannen vid rekryteringen, av de män som rullorna uppger ålder på, var Nils 

Larsson Hammar som 1711 skrevs in endast 15 år gammal. Den äldste var Per Nilsson 

Skoster, som vid inskrivningen 1707, var 33 år gammal. Han tjänade flottan ända till 1724 då 

han vid generalmönstringen avskedades av för hög ålder. Han skulle då ha varit 50 år om alla 

uppgifter stämmer, flera år över medellivslängden i socknen. Den genomsnittliga 

inskrivningsåldern på båtsmännen i Sandby och Gårdby socken är 20,3 år medan 

medianåldern är 19 år. Huruvida dessa siffror är representativa för övriga rikets båtsmän vet 

jag inte, men jag finner det ganska troligt att de ligger på rikssnittet eller liknande eftersom 

socknen inte är unika i detta hänseende. 

 

Rotens förehavanden        

Enligt en förordning från år 1690 skulle varje rote erlägga 8 daler silvermynt, 2 tunnor råg, 2 

lass hö och 20 kärvar halm per år samt huslega efter överrenskommelse till den ordinarie 

båtsmannen. Dessutom skulle roten utrusta båtsmannen med en vadmalskostym, 2 skjortor, 2 

par ullstrumpor och 2 par skor vart tredje år då båtsmännen kommenderades till Karlskrona 

för tjänstgöring och mönstring. Dessutom skulle de vid var tredje kommendering få en 

kapprock, rya, hängmatta och hatt av roten. I krigstider skulle de bestå med utrustning varje 

år. I gengäld fick varje bonde i båtsmanshållet en skattelättnad på 15 daler silvermynt.
36

 Inte 

alltid förmådde roten att underhålla båtsmannen. I Gårdby fanns en båtsman vid namn Nils 

Persson Lilja som skrevs in vid flottan år 1705. Vid generalmönstringen i april 1717 

förflyttades Lilja till en annan rote i Södra Möckleby socken på södra Öland ”emedan roten är 

utfattig”.
37

 Läser man då vad som noterats i samma rulla över båtsmän i S. Möckleby socken 

står det att ”denna är transporterad från nr 15 emedan roten ej kan underhålla mer än ett 

torp”.
38

 Detta exempel tyder på att, då det i krigstid skulle hållas med fördubblingsbåtsmän, 

inte alltid var så lätt för roten att klara av sina åtaganden. Inte sällan följde sönerna i sina 

fäders fotspår och mönstrades som soldater eller båtsmän. I socknen fanns båtsmannen Nils 
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Larsson Hammar som mönstrade in som femtonåring år 1711. Hans son Sven Nilsson 

Hammar, boende i Torp, följde sin far i fotspåren.
39

   

 

Flottans båtsmän – kronans karlar 

För de båtsmän som befann sig på land vid Karlskrona örlogsstation bestod tjänstgöringen 

främst i arbete vid örlogsvarvet. Till sjöss bestod det av betjäning av kanonerna, det s.k. 

släparbetet, samt rodertjänst och ”till väders” bland segel och master. Om en båtsman kunde 

kompassen kallades han befaren och fick ansvara för rorgång och handlodning. Båtsmännen 

sov i de nedre regionerna av skeppet. Två män delade på en kojplats och fyra båtsmän delade 

på en sjömanskista. Enligt Lars Ericson så fanns det på ett normalstort skepp 70 korpraler och 

volontärer, 20 kofferdimatroser (som civilt tjänade i handelsflottan), 250 båtsmän, 110 

soldater, 30 skeppsgossar och 20 drängar.
40

 Detta var ett liv som skilde sig från det 

strävsamma, ganska ensamma, livet hemma på torpet får man förmoda.   

        

Varje fartygsbesättning sattes samman av båtsmän från flera olika kompanier för att sprida 

skadan om ett fartyg gick under. På det viset skilde sig båtsmanskompanierna från arméns 

förband. Där följde kompani- och regementsofficerare sina soldater både hemma och i fält 

samtidigt som soldaten även ute i fält slogs omgiven av grannar från hemsocknens 

soldattorp.
41

 Detta fann jag tydliga exempel på i en rulla från 1719 där båtsmän från Ölands 

2:a båtsmanskompani var fördelade på sju olika skepp: 

 

Skeppets namn antal 

Skåne 3 

Stockholm 5 

Fred. Amalia 9 

Brehmen 9 

Gotland 3 

Ölandh 24 

Danska Örnen 8 

Summa       61 

Figur 1. Ölands 2:a Båtsmanskompanis fördelning över skepp.  Källa: Rulla 1719, Amiralitetskoll, Sjömilitiekont 

2, E:2, volym 2, KrA  
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dopböcker, C:1-2, VaLa. 
40

 Ericson 1995 s.220f. 
41
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Förmodligen var övriga båtsmän stationerade på örlogsbasen eller i varven. Vissa vakanser 

förekom också och en del var dömda till straffarbete. Detta drabbade båtsmannen Jacob 

Månsson Liten från Gårdby. Han dömdes att gå i ankarsmedjan
42

 med halsjärn i fyra år, 

beräknat från februari 1722.
43

  

        

Från Gårdby socken var båtsmännen fördelade på två skepp under ovan nämnda år, nämligen 

skeppen Ölandh, och Skåne. På Ölandh befann sig båtsmännen Anders Andersson Näsvis, 

Måns Larsson Böckling och Måns Danielsson Krus medan Nils Månsson Fritalig var på 

linjeskeppet Skåne. Efter sjöslaget mot danska flottan vid Rügen i juli 1715 återvände Skåne 

till Karlskrona med stora reparationsbehov. Skeppet hade träffats av femtio danska 

kanonkulor, varav en genom stormasten.
44

 Ett par år senare finner jag även båtsmän från 

Gårdby på skeppet Brehmen, nämligen Nils Håkansson Näsvis, Måns Larsson Böckling och 

Jakob Månsson Liten. Böckling som tidigare varit på Ölandh hade fått förflyttning vid 

mönstringen 1721. Från Gårdby socken fördelades båtsmännen alltså på tre olika skepp, så 

vitt jag kan se, och en del fick aldrig återse sin hemmahamn. Fördubblingsbåtsman Johan 

Johansson Mört noteras ”död i orkan 20/5 1722 på Öhland”. Nils Månsson Fritalig fick 

marschera hem från Stockholm, men klarade inte hemmarschen och dog under densamma i 

december 1719.
45

 

  

Båtsmannen till vardags 

Abraham Ahlqvist skriver om krigets första nio år att: ”Öland hade, under dessa åren, deltagit 

lika med Rikets öfriga landskap i utskrifningar och gärder; Folknumern war förminskad och 

de kraftfullaste armar slitne ifrån plogen.”
46

 Det indelta regementets eller kompaniets årsrytm 

var helt bunden till bondens år. Övningar och möten hölls när det var lågsäsong i jordbruket, 

efter vårsådden och före skördens bärgning eller efter höstens arbete innan vintervilan. Olika 

variationer som förekom i landet berodde på klimat och tidsskillnader i jordbruksåret.
47

 Jag 

har noterat att rullorna över båtsmanskompanierna på Öland är förda i april eller november. 

Någon enstaka är från oktober eller juni. Detta skulle i så fall bestyrka Ericsons uppgifter.  

                                                           
42

 Under Stora nordiska kriget använde man kronans ankarsmedjor i Karlskrona som straffarbetsplats. Dit 
sändes dels vissa militära förbrytare, dels sådana fångar som visat sig ohanterliga på andra platser, t.ex. på 
fästningarna i Kalmar och Landskrona. (SSÅ 1988 s.151.) 
43

 Rullor 1717-1721, Amiralitetskoll, Sjömilitiekont 2, E:2, volym 2, KrA.  
44

 Ericson, Lars ”Krig, strategi och flottor” i Stormakten som sjömakt, KFÅ 2004 s.13. 
45

 Rullor 1717-1721, Amiralitetskoll, Sjömilitiekont 2, E:2, volym 2, KrA. 
46

 Ahlqvist 1979 s.238. 
47

 Ericson 1995 s.205. 
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När båtsmannen vistades hemma på landsorten fick han inte avlägsna sig från sitt torp i mer 

än tre dagar i sträck och han skulle biträda vid skogseld. Då skulle han bege sig till 

brandplatsen med spade, bila och vattenkärl. Även vid skallgång skulle båtsmannen vara redo 

att rycka ut. Båtsmannen skulle ha en sann gudskännedom och dyrkan precis som alla inom 

krigsståndet, från den högste till den lägste. För att dryga ut den knappa kaka som torpet och 

lönen gav var jordbruksarbete och olika sorters hantverk det som sysselsatte båtsmännen, men 

han fick inte ha lärgossar och gesäller. Då kunde han konkurrera med städernas privilegierade 

hantverkare. För båtsmännen var dessutom andra yrken inom sjöfart vanliga, nämligen 

skeppsbygge och fiske. Vid skeppsvarven längs kusten arbetade många båtsmän och de 

seglade på fartyg i kustfart. De kunde t.o.m. få permission att ge sig ut på utrikes sjöfart om 

de var gifta.
48

 Men restriktionerna kring deras vistelser i landsorten var många. Ville de till 

exempel segla med varor till andra städer än Stockholm, Karlskrona, Västervik, Kalmar och 

Norrköping var det förbjudet såvida de inte var försedda med tillståndsbevis från 

tullkammaren i Kalmar.
49

  

        

Det var inte bara kronan som hade krav och kontroll på båtsmännen. Även kyrkan skulle ha 

sin beskärda del då båtsmannen ”wistas hemma i landet, och icke uti fält eller på wåra 

commenderingar ”
50

. Tolv öre i silvermynt eller tre dagsverken skulle båtsmannen hålla 

kyrkoherden med årligen då han vistades hemma, men befann han sig ute i krig eller på 

kommendering skulle han från dessa avgifter ”wara frij och ledige”. Detta enligt ett brev från 

Karl XI till kyrkoherdar och biskopar i Kalmar stift år 1687. Att döma av brevets inledning 

har det varit oreda och missnöje kring kyrkoherdarnas avgifter. De har försökt inbringa 

avgifter av båtsmän som varit i kronans tjänst. Men nu ber kungen saliga herrar att 

”hörsamma och obrustet hålla” denna förordning.
51

 

        

Manne Hofrén skriver i artikeln ”Ryttare, knektar och båtsmän. Bland småländskt och 

öländskt krigsfolk på indelningsverkets tid” i Kalmar Läns Fornminnesförenings årsskrift 

1940 att alla båtsmän en gång i månaden skulle ställa upp i parad så att sockenborna kunde få 

se dem i all sin glans. ”Raka och pinnstyva” stod de i långa led och knapparna i 

vadmalsuniformerna hade de putsat lite extra. Det var riktig högtid vid sådana tillfällen.
52

 

                                                           
48

 Hofrén, Manne i KLF 1940 s.15-19. 
49

 Vallinus 2004 s.117. 
50

 Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, Kyrkoarkivalier Sandby socken,C:1, VaLa.  
51

 Ibid. 
52
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Efter väl förrättat värv kunde båtsmannen få en liten pension från flottans pensionskassa. 

Även änkor och barn kunde ibland få bidrag till sin fortsatta försörjning. Summorna var ofta 

små och långtifrån tillräckliga. En särskild typ av ersättning var de prispenningar som flottans 

personal kunde lyfta. Ericson skriver att när man vunnit ett sjöslag  beslagtogs fientliga fartyg 

och bytet värderades. Detta delades sedan i andelar till kungafamiljen, alla deltagande 

officerare och soldater och till eventuella änkor efter män som stupat i slaget. Dessa penningar 

kunde ge ett litet tillskott till en sårad båtsmans eller båtsmansänkas knappa hushållskassa.
53

  

       Trots sin fattigdom stod kronans krigsmän ett pinnhål högre på allmogens rangskala än 

vanliga torpare och backstugusittare, menar Hofrén. Under möten eller ute till sjöss kom 

båtsmännen ibland i kontakt med stora världen ”och det militära livet gav dem drill, 

uppfostran, slagfärdighet och kvickhet och i många fall verklig bildning, något som gjorde att 

de ofta personligen stodo högre än sina rusthållare och rotebönder”.
54

 

 

Båtsmannens hustru 

När soldaten eller båtsmannen var kommenderad skulle roten besörja torpets underhåll. 

Rotebönderna skulle stödja båtsmanshustrun och barnen i deras arbete på torpet. Ibland kunde 

detta skrivas ut i kontrakten, men allt som oftast fick båtsmannen och hans familj lita på 

bönderna och deras välvilja. Hustrun skulle vara behjälplig så vitt hon förmådde. När 

båtsmannen marscherade iväg var det sed att hustrun följde honom en bit på väg. När man 

hade skiljts åt fick ingen av dem vända sig om, det betydde otur.
55

 

        

Att kvinnorna där hemma spelade en stor roll är inte svårt att inse. De fick ofta dra tunga lass 

med de små gårdarna och hemmet. De öländska båtsmännen verkar, enligt Vallinus, dessutom 

ha extra arbetsamma och duktiga hustrur: 

 

Men kvinnorna på Öland liknar inte bara utan överträffar ofta männen i arbete och flit. Ty 

jämte det att de, såsom deras kön fordrar, förrättar lättare sysslor i hemmen, tar de inte 

mindre än raska män käckt itu med och utför arbeten på åkrarna. Med förakt för ljus hy så 

att säga eftersträvar kvinnorna därför att i likhet med männen få mörk hudfärg genom flitigt 

arbete. Detta anses av männen ge den största ära åt kvinnorna och ser i en kvinnas mörkare 

hy ett intyg om hennes flit och arbetsamhet. Det anses trots allt egendomligt för de 

öländska kvinnorna, att då kvinnor på andra ställen förrättar en enda syssla, dessa samtidigt 

utför tre, såsom att äta eller sjunga, köra dragare och sticka ullstrumpor. Detta är för dem så 
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54

 Hofrén i KLF 1940 s.17. 
55
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vanligt, att man mycket sällan möter en öländsk kvinna, som inte jämte det hon håller på 

med något annat göromål, tillverkar nyssnämnda strumpor eller binda husor/strumpor. Och 

på samma sätt finns otaliga andra fall.
56

 

 

Vallinus kan måhända varit idealiserande och subjektiv, men det är svårt att avgöra vilken 

makt kvinnorna hade som gårdsansvariga. Magnus Perlestam som skriver om änkor, hustrur 

och pigor i boken Jämmerdal och fröjdesal. Kvinnor i stormaktstidens Sverige försöker reda 

ut detta. Han talar om formell, respektive reell makt. Formell makt hade kvinnan när hon stod 

upptagen i skattematerialet och enligt mantalslängder hade det juridiska ansvaret. Men oftast 

handlade det om reell makt, kvinnan bar huvudansvaret för gård och tjänstefolk, om det fanns, 

med ökat ansvar och mer sysslor, men utan att stå som formellt ansvarig. De hustrur som 

knogade på båtsmanstorpen fick aldrig samma makt som torpare som deras män hade 

eftersom de gifta kvinnorna var omyndiga. Endast en änka kunde erhålla samma formella 

makt som en man. Perlestam menar att det är ”viktigt att komma ihåg att änkan och hustrun 

ofta accepterades som huvudansvariga när de behövdes för att ’hålla igång hushållet’, i 

änkans fall fram till dess något barn kunde ta över ansvaret eller tills hon gifte om sig och 

maken tog över, och i hustruns fall fram till dess maken kom tillbaka eller tillräckligt mycket 

tid förflutit så att hon kunde gifta om sig”.
57

 Om kvinnan inte visste om mannen levde eller 

inte var hon tvungen att vänta i sex år innan hon fick gifta om sig. Var han borta ett år utan 

laga förfall fick hon däremot gifta om sig.
58

 I Gårdby fanns en änka med formell makt år 

1682, nämligen Lars Nilssons änka. Hon besatt ett litet ”skattevrak” med ca 7 tunnland åker.
59

 

        

Även om båtsmansänkorna blev myndiga och fick formell makt blev inte situationen bättre, 

snarare tvärtom. Om mannen drunknade eller omkom förändrades villkoren drastiskt. De 

flesta förre detta soldat- eller båtsmanshustrur tog tjänst som pigor eller försörjde sig med 

hemslöjd eller ryckte in vid höbärgsel och skörd. Så länge männen var i tjänst erhöll de alla 

förmåner som följde, men som änka fick hon bo kvar i torpet till nästa midfastotid, innan den 

nya båtsmannen och hans familj skulle in i torpet. Kvarvarande lön som mannen eventuellt 

skulle haft fick hon inte lyfta, den tillföll rotebönderna. Den skulle användas som arvode till 

den nya båtsmannen.
60
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Båtsmannens namn 

Än idag ser vi spåren av de indelta soldaterna och båtsmännen, främst genom deras speciella 

soldatnamn. Båtsmansnamn som Lund, Svan, Holm och Hammar har bevarats till våra dagar 

som familjenamn. Det var genom indelningsverket som namnbruket blev alltmer utbrett. 

Kaptenen, som hade 150 soldater eller båtsmän under sig, skulle med detta system lättare 

kunna skilja dem åt. Om han ropade soldat Nilsson kunde det hända att tio soldater anmälde 

sig. Efter ett tag stabiliserades namngivningen och namnet följde med tjänsten vid en viss 

rote, precis som torpet och ägorna. Den nya båtsmannen övertog då företrädarens 

båtsmansnamn, medan den avskedade båtsmannen återtog sitt patronymikon eller sonnamn. 

Vid blekingekompanierna var båtsmansnamnen tidigt utbredda även om flottan introducerade 

namnformen senare än infanteri och kavalleri. De flesta båtsmansnamn är dock identiska med 

de klassiska soldatnamnen som t.ex. Lång, Liten, Rask och Frimodig. På omvänt sätt kunde 

också torpen få namn efter båtsmannens. Mot slutet av 1800-talet blev det vanligt att 

båtsmannen efter sitt avsked behöll sitt nya namn, men nu som familjenamn. På det viset kom 

en del namn att bevaras till våra dagar som familjenamn, t.ex. Lindelöf, Lundström och 

Lindgren.
61

 I de rullor som jag studerat var det var i allmänhet kommendörkaptenen som 

döpte båtsmännen vid inskrivningen och så skrev kompaniskrivaren ned dessa i rullorna jämte 

båtsmannens nummer. Det berodde alltså på kaptenens fantasi och dagsform vilket namn som 

tilldelades. I Gårdby finner vi namn i olika kategorier. Först har vi de klassiska 

båtsmansklingande namnen som Boj, Flundra, Mört, Böckling, Sparring och Skoster. Sedan 

finner vi namn efter tillmälen som också är klassiska såsom Hwitlock, Näsvis, Fritalig, Frisk, 

Snäll, Långsam, Lustig, Lång och Liten. Även djur- och växtnamn förekommer; Lilja, Svan, 

Lindelöf, Höök, Blomma, Falk och Lindgren. Jag frågar mig om båtsman Winter var kylig till 

sinnet eller om han blev inskriven under vinterhalvåret eller fanns det också en Vår, Sommar 

och Höst? Sedan finner vi i Gårdby socken de lite mer udda namnen Bödel, Låt och Snopp.
62

 

 

 

2.3 ANALYS 

 

Vad det gäller utskrivningar är det svårt att göra en helt rättvis bedömning huruvida socknen 

är representativ mot övriga riket eller inte, men det mesta pekar på det. Det som skiljer är 
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skyldigheten att få fram fördubblingsbåtsmän i krig. Vissa rotar, t.ex. i Hallands och Bohus 

län, var undantagna den förordningen. På Gotland hade man endast skyldighet att ta fram en 

fördubbling för två ordinarie rotar.
63

 Om vi frånser dessa områden och jämför socknen med 

övriga båtsmanskompanier är byn representativ på så vis att utskrivningarna verkar anta 

samma mått som i t.ex. andra socknar. Men det är många variabler som spelar in här; antal 

boende i roten, möjligheten att försörja sig hemma på landsorten, rotens ekonomiska ställning, 

familjesituation, antalet änkor, antalet stupade och pensionerade. Jag finner inte ens 

tillfredsställelse i mina egna siffror, jag har alltför få siffror för att kunna avgöra 

representativitet vad det gäller utskrivningar. Rullorna är alltför otydliga och sporadiskt 

bokförda över Ölands 2:a kompani under perioden för att ge ett hundraprocentigt svar. Jag 

välkomnar härmed studier liknande min i andra ölandssocknar för att kunna fastställa en mer 

säker slutsats. 
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3. Pest 

I en tid när de militära bakslagen blev allt allvarligare infann sig ytterligare en katastrof, 

nämligen den orientaliska pesten.  I juni 1710 tog ryssarna Riga och Viborg gav vika i samma 

skede. I september samma år kapitulerade Reval och Kexholm under den ryska offensiven. 

Till sjöss var det inte heller mycket bevänt med den svenska flottan. Samtidigt som kriget 

utvidgades till sjöss, skriver Peter Ullgren i boken Det Stora nordiska kriget 1700-1721, gick 

Hans Wachtmeister in till Karlskrona och ankrade upp för året.
64

 Krigets påfrestningar på 

befolkningen ökade när pesten bröt ut i Östersjöprovinserna. Lars Preinitz skriver i 

Karolinska Förbundets Årsbok 1985 att denna pest sannolikt hade sitt ursprung i den asiatiska 

delen av Turkiet, där sjukdomen var endemisk. Den spred sig sedan vidare till sydöstra 

Europa. Sedan pesten härjat i Ukraina år 1703, spred den sig följande år till Polen.
65

 Den 

spred sig vidare till Stockholm och Mälarområdet och 1710 nådde den de svenska 

kustlandskapen. Blekinge och Karlskrona drabbades hårt på grund av den frekventa trafiken 

till och från örlogsbasen och ansamlingen av båtsmän och soldater.
66

 Till Öland kom den i 

oktober 1710 där det tidigare på året rasat en mässlingsepidemi som lett till att många 

spädbarn dött. Ahlqvist skriver att: ”hwarifrån den inkommit på ön, är omöjligt att afgöra; 

men troligt synes att smittan ifrån Calmar blifwit införd. Denna fasa spridde sig nästan på en 

gång till alla socknar”.
67

 Pestens verkningar på Öland blev svåra. Det var svårt att hindra dess 

spridning och döden kom efter endast ett par dagars sjukdom. Befolkningen tycktes inte heller 

förstått nödvändigheten av att följa de föreskrifter som myndigheterna gav, menar Ahlqvist: 

”Döde menniskor funnos på wägar, i skogar, på wagnar liggande o.s.v.”
68

 För att förhindra 

smitta ålades prästerna att inte tillåta att någon, som dött i pesten, begravdes i kyrkorna eller 

på kyrkogårdarna. Men resultatet av denna föreskrift blev endast att de anhöriga dolde liken i 

sina hus. På nätterna förde de sedan liken till kyrkogårdarna, där de begravdes. Prästerna som 

var förbjudna att bevista någon begravning, hade av naturliga skäl svårt att göra något åt detta 

tillvägagångssätt.
69

 De döda begravdes i massgravar eller i rader på kyrkogårdarna, varefter 
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man hällde ett lager kalk över kistorna. Utanför en del städer och byar upprättades särskilda 

pestkyrkogårdar.
70

 

 

3.1 SORGEÅRET 1710 I GÅRDBY SOCKEN 

 

Under några veckor i november 1710 finner jag 126 personer bokförda som döda i pesten i 

Gårdby församling, däribland båtsman Liljas hustru Elin och deras dotter, båtsman Litens son, 

5 finnar och 11 främmande båtsmän. Inte sällan har hela familjer avlidit och det saknas ofta 

titel, ort och ålder. Troligtvis har man på Öland inte upplevt en dystrare jul än den 1710. Den 

sistapersonen, som enligt kyrkoböckerna dog av pesten, är Sissela Larsdotter. Noteringen är 

gjord i januari 1711. Samma månad är båtsmännen Johan Hammar och Erik Bödel noterade 

döda, men om dödsorsaken står intet noterat. Därefter finner jag inga noteringar om pest, men 

om dessa 127 personer var de enda som dött i pesten är oklart. Det är luckor i bokföringen och 

bitvis är det väldigt svårt att tyda handskriften. Det är oerhört många noteringar på liten yta 

och ibland får jag en känsla av att noteringar är förda i efterhand. Det förekommer också en 

hel del ändringar. Av dessa 127 var 56 av manligt kön, 43 av kvinnligt, 22 barn (varken namn 

eller kön noterat), 1 unge i skogen och 5 finnar.
71

 I en krönika över Sandby-Gårdby i En bok 

om Sandby Gårdby skriver kapitelförfattaren Henning West på sidan 59 att det i Gårdby 

bodde 263 personer år 1710. Stämmer de uppgifterna skulle i så fall 48 procent av 

befolkningen dött av pest under vintern 1710/1711. En betydande siffra. 42 stycken av dessa 

127 är enligt mina beräkningar barn eller unga (24 barn, 1 tjänstegosse, 11 söner, 4 döttrar, 1 

piga och 1 unge). 33 procent av de döda tillhörde den generation som skulle ta över gårdar 

och försörja den äldre generationen. Lägg där till ett antal hustrur och män som också 

förmodligen var arbetsföra och ännu unga. Sedan får vi också räkna med ett antal personer 

som aldrig blev bokförda, men hur många de var kan vi inte spekulera i. Ovanför ovan 

nämnda Sissela Larsdotter står Maria Larsdotter utan dödsorsak, men med samme anhörige 

Lars Andersson. Tillhörde Maria och Sissela samma familj är det inte otroligt att de bägge var 

pestens offer, men eftersom notering om Maria saknas kan jag bara ovetenskapligt begrunda. 

Dessutom förlorade socknen, som nämnts ovan, två båtsmän av okänd orsak under samma 

period jämte 16 andra bybor, även de av okänd dödsorsak. På tre månader dog 145 personer, 

55 procent av socknens befolkning.  
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Den totala dödligheten i Gårdby socken 

För att få en överblick av antalet offer för pesten kan tidigare och senare års totala dödssiffror 

i socknenjämföras. Diagrammet nedan talar sitt tydliga språk. Mellan åren 1695-1708 var 

antalet döda i socknen i genomsnitt 5,6 personer. Samma antal var det mellan åren 1712-1721. 

Åren 1709-1711 var den dock ca 62,7. Man kan även ana en ökad dödlighet vid de svåra 

missväxtåren 1716-1718. En annan liten topp finner vi år 1703. Vid närmare undersökning 

visade det sig då att mellan åren 1699-1703 dog 19 barn av totalt 27 döda. 9 av dessa barn 

hann inte bli ens ett år gamla. Dödsorsaken är okänd. Endast ett av barnen, ”son” i 

kyrkoboken, har en dödsorsak noterad, nämligen ”som modern ihjällegat”.
72

 Förmodligen var 

det den omtalade mässlingsepidemin som slagit till, men kan med säkerhet inte av mig 

fastställas.  

 

 

Figur 2. Diagram över dödligheten i Gårdby socken 1695-1721. Källa: Kyrkoarkivalier Gårdby socken, död- och 

begravningsböcker 1661-1712, C:I och 1713-1783, C:II, VaLa. 

 

 

3.2 ANALYS 

 

Gårdby i jämförelse med Sverige och Stockholm  

Om man jämför dessa resultat med den totala dödligheten i riket skiljer sig resultaten åt. Den 

kan dock inte fastställas med någon större noggrannhet eftersom det inte finns någon 

tillförlitlig statistik över dödligheten. I litteratur från 1888 förekommer det dock uppgifter där 
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antalet döda till följd av pesten uppskattas till mellan 60 000 och 100 000.
73

 Även Lars 

Preinitz nämner siffror mellan 60-100 000 där 100 000 enligt honom, är giltig som en 

maximisiffra. När man vill undersöka peståren i Stockholm stöter man på vissa problem. Den 

officiella förteckningen över antalet döda 1710-1711 är den totala dödligheten. Uppgifter om 

dödsorsak saknas vid denna tid i Stockholms död- och begravningslängder. De som dött av 

pest går alltså inte att skilja från övriga döda. Men i rapporter från 1711 uppskattas antalet 

döda i pest till 20 000. En siffra som Preinitz anser stämma ganska bra. Den kan till och med 

överstiga 22 000, och dödligheten i Stockholm under pesttiden beräknas till ca 40 procent, 

beräknat på ett invånarantal på omkring 55 000 vid den tidpunkt som pesten inträdde.
74

 

        

I början av kriget hade Sverige en befolkning på ca 1,4 miljoner. Cirka 7 procent dog således 

av pesten om siffrorna från 1888 stämmer. Då ska vi komma ihåg att stora delar av landet 

aldrig drabbades och att stora mörkertal förekom. Men ett faktum kan säkerställas och det är 

att Gårdby drabbades hårt av pestepidemin. Detta bekräftas vid en iakttagelse av antalet 

bönder/gårdar förändras under 1700 talets första år. I Gårdby socken fanns det år 1700 37 

bönder, 1725 var de 32 stycken för att sedan öka i antal.
75

   

 

  

Figur 3. Antal bönder i Gårdby socken 1700-1750. Källa: En bok om Sandby-Gårdby s. 87.  

 

                                                           
73

 Ericsson 2002 s.28. 
74

 Preinitz i KFÅ s.23-24, 40, 46. 
75

 En bok om Sandby-Gårdby s.87. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ullevi Torp Gårdby Ö Ålebäck N Ålebäck totalt

1700

1725

1750



26 
 

Minskningen 1725 skall inte helt tillskrivas pesten. I nästa kapitel kan vi se att bygden har 

påverkats av missväxt och dåliga skördeår under en period som också med stor sannolikhet 

påverkat antalet hemman i negativ riktning.  

 

En jämförelse med byn Andersvattnet 

Jan Lindegren beskriver i uppsatsen ”Knektänkornas land” i Den dolda historien hur 

utskrivningarna påverkade byn Andersvattnet i Västerbotten under 1600-talet. Bland annat 

beskriver han hur en efter en av de unga männen blir utskrivna till krigstjänst och hur det 

fortsatte in på 1700-talet. Effekten blev att det blev ont om unga män som kunde ta över efter 

de gamla. De högproduktiva skrevs ut till armén, så arbetskraftsfrågan blev bekymmersam. 

Det försvann inte bara arbetskraft, skatteförlusterna blev också betydande då männen 

försvann. Kvinnor (som det blev ett överskott på), gamla och barn fick ta hand om det hårda 

arbetet i byn och produktionsnivån minskade, skriver Lindegren. ”Den överväldigande delen 

av all bondeproduktion i Andersvattnet, Bygdeå, Norrland, ja hela Sverige ombesörjdes av 

kvinnor medan deras män och söner uppslukades av de stora, långa och många krigen.”
76

 Vid 

en jämförelse av Lindegrens resultat med en by, med liknande invånarantal, i Gårdby socken 

skulle förmodligen siffrorna bli liknande, men där skulle troligen inte utskrivningarna leda till 

största bortfallet bland invånarna. Sjukdomar och missväxt (och dess följder såsom 

barnadödlighet och andra sjukdomar orsakade av svält) skulle antagligen bidra mer till 

dödligheten än vad kriget gjorde. Dödligheten bland båtsmän verkar inte vara lika hög som 

bland knektarna. Detta skulle för övrigt vara intressant att undersöka då jag nu gör antaganden 

på lösa grunder. Men det framhålls i äldre forskning att pesten medförde större påfrestningar 

på samhället än vad kriget i sig gjorde. Peter Ericsson menar att det är svårt att ta ställning till: 

”men lokalt kan det givetvis ha varit så, särskilt under åren 1710-1712. Det viktiga i 

sammanhanget är dock den ackumulerade förlusten av människoliv, och det faktum att 

pestens härjningar sammanföll med de militära bakslagen och allvarligt förvärrade situationen 

i riket”.
77

 

 

Långsiktiga verkningar 

I rullor och kyrkoböcker stöter man på 76 båtsmän som troligtvis tillhörde Gårdby socken 

mellan åren 1695-1721. Troligtvis skriver jag för att det i de militära rullorna är svårt att skilja 

Sandby och Gårdby socknar åt. Av dessa 76 finns det bevis på att fyra omkommit i militära 
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sammanhang. Troligtvis var de fler, men i jämförelse med 127 döda i pest synes mig den 

siffran ganska liten. Jag vet inte heller hur många av båtsmännen som kom hem skadade eller 

på annat sätt märkta av krig. Säkert är dock att Erik Andersson Lund, enligt 1722 års rulla, 

hade någon skada i vänstra vaden och collaterades 25/8 1724, men om det påverkade hans liv 

hemma i landsorten förtäljer inte rullan. Inte heller i kyrkoböckerna finns någon notering om 

detta. Förmodligen var den stora invånarförlusten av barn, fertila kvinnor och män under 

peståren större än vad krigets verkningar var. På sikt borde det vara svårare att återhämta sig 

från en befolkningsförlust på 55 procent än några extra utskrivningar. 

Båtsmansutskrivningarna hade förmodligen större påverkan på den lilla rotens ekonomiska 

och praktiska utveckling än på hela socknen. Men de riktigt långsiktiga verkningarna av 

utskrivningarna och krigen är förmodligen större om man undersöker ett längre tidsförlopp än 

vad jag gjort eller studerar en rote med indelta soldater i infanteriet. 

        

Om vi ser till kvinnorna under den här perioden så är det nog de som verkningarna drabbar 

hårdast, både på ett psykiskt och fysiskt plan. I de fall där de överlevde pesten förlorade de 

förmodligen ett antal anhöriga samtidigt som maken eventuellt befann sig på övning, ett 

skepp eller i Karlskrona. Detta innebar stora fysiska påfrestningar som jag nämnt ovan. 

Kvinnorna fick sträva med redskap och arbeten som inte var anpassade efter en kvinnokropp. 

På sikt kan missväxtår med dålig kost och hårt arbete ha lett till minskad fertilitet och 

förslitningsskador. Vad som skulle vara intressant att undersöka i detta sammanhang är hur 

nativiteten i socknen fördelat sig över dessa år. 
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4. Missväxt 

Vid mitten av 1600-talet utgjorde bondebefolkningen mer än 90 procent av Sveriges 

folkmängd. Riket var alltså ett utpräglat jordbruksland. Peter Ericsson hävdar att det som var 

av avgörande betydelse för hur landet skulle kunna bära krigets bördor och för befolkningens 

levnadsvillkor i stort, var hur stora skördarna blev. Landets jordbruksresurser var den 

viktigaste grundvalen för folkets försörjning under krigen. Åren 1695-1697 var svåra 

missväxtår. Därefter följde några år av god eller normal skörd fram till 1704. 1705 var 

skörden knapp, 1706 och 1707 sämre än normalt och åren 1708 och 1709 betecknas som 

svåra nödår. Sedan var skördarna goda eller av normal storlek fram till 1716, 1717 och 1718, 

då landet åter drabbades av felslagna skördar. Ericsson menar att det var särskilt allvarligt när 

skördarna slog fel flera år i rad. Oftast förbrukades eventuella reserver redan under det första 

oåret.
78

 Heckscher menar att de sju första åren av Stora nordiska kriget fått ett oberättigat som 

ödeläggande för den svenska befolkningen: ”Orsaken till ryktet är förmodligen i första 

rummet att statsfinanserna alltifrån början befunno sig i en ganska förtvivlad ställning och att 

rådet i sina brev till den frånvarande konungen därför utmålade läget som mycket svårt; detta 

sammanhängde emellertid med helt andra företeelser än befolkningens läge…”
79

 Givetvis 

förekom regionala och lokala variationer och vad det gäller de sista åren av Karl XII:s 

regering följde en ny serie svåra ekonomiska vågdalar. Dessa överträffade rentav dem som 

själva pesten hade skapat, menar Heckscher, och i vissa län även de återstående åren 

därefter.
80

 

 

4.1 JORDBRUKET PÅ ÖLAND 

Vid 1600-talets slut var hemmantalet på Öland 1217, varav 86,6 procentvar krono-, 17,8 

procent skatte- och 1,6 procent frälsehemman. Antalet frälsehemman är lågt om man jämför 

med övriga riket där adeln ännu efter Karl XI:s reduktioner ägde 32,9 procent av jorden. Det 

var nämligen så att det ingick i de svenska kungarnas jaktvårdspolitik att behålla Öland i 

kronans ägo, bland annat genom djurgårdsinrättningen, och därmed inskränka antalet 

frälsegods. Reduktionen på Karl XI:s tid kom därför inte att beröra Öland i den omfattning 
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som i övriga landet där reduktionen medförde stora förändringar för bönderna.
81

 Marie-Louise 

Nordmark skriver i Öland band III att djurgårdsinrättningens följder blev att jordbruket på 

Öland stod stilla eller gick tillbaka. Därtill kom den ekonomiska utsugningen från Kalmar 

stad. Stadens uppblomstring låg kungar och regeringar varmt om hjärtat.
82

 Bland bönderna 

fanns tre kategorier: skattebönder som ägde den jord de brukade, kronobönder som brukade 

kronans jord samt frälsebönder som brukade adelns jord.
83

 Som vi läst tidigare fick de bönder 

som ingick i en rote skattelättnad mot att de underhöll en båtsman eller knekt.  

 

 

Jordbruket i Gårdby 

I Gårdby socken fanns år 1682 14,5 skattehemman (varav 8,5 var skattevrak), 10 

kronohemman och ett halvt frälsehemman. Tre hemman stod öde.
84

 Den kamerala termen 

”öde” kan här utgöra ett problem. Den kan antingen vara ekonomisk eller befolkningsmässig 

eller bådadera. De ekonomiska svårigheterna kan bero på missväxt, att skörden har uteblivit 

eller andra orsaker.  Huruvida hemmanen verkligen övergivits av byborna och blivit obebodda 

är ofta oklart, men kan givetvis ha skett.
85

 För att utröna detta måste man ha tillgång till bland 

annat jordeböcker och ett mer tillförlitligt källmaterial än vad jag haft i denna sak. Vi ska 

dock komma ihåg, menar Peter Aronsson, att när vi läser eller forskar om bonden är det ofta 

bondehushållet vi menar eller den som vanligen företräder gården utåt, nämligen mannen: 

”Kvinnorna framskymtar ännu så länge framför allt i de fall då de är självständiga bönder, 

vanligen som änkor, eller då de uppträder i rätten.”
86

 

 

4.2 ANALYS 

 

När jag har studerat kyrkoböckerna och de noteringar över de avlidnas ålder som finns, har 

det slagit mig hur unga en del var. Jag blev då lite nyfiken på hur hög medellivslängden var i 

Gårdby socken mellan åren 1695-1721. Detta ligger egentligen utanför uppsatsens syfte och 

undersökning, men kan i sammanhanget vara intressant eftersom medellivslängden kan ha 

påverkats av det som undersöks i uppsatsen.  Undertecknad fick fram att medellivslängden 
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var 31,3 år. Siffran skall inte tas alltför vetenskapligt då den avlidnes ålder inte alltid bokförts, 

allra helst inte under peståren.  Jag är väl medveten om att medelåldern skulle bli lägre än i 

vår tid, eftersom det är välkänt att den var lägre förr i världen, livet i det agrara samhället var 

hårt. Ändå tycks siffran påfallande låg. Men så fick jag ändå belägg för mina siffror i Birgitta 

Odéns text i Bryta, bygga, bo – Svensk historia underifrån. Hon skriver: ”Medellivslängden 

har förskjutits från 37 år vid mitten av 1700-talet till närmare 80 i vår egen tid. Men vi 

glömmer lätt att dessa statistiska medelvärden uppstått som en följd av flera andra 

demografiska fenomen än längre levnadsålder: spädbarnsdödlighetens omfattning, 

fruktbarhetsmönstret och dödlighetsmönstret.”
87

 Till dessa demografiska fenomen bör man 

också, under ovan undersökta tidsperiod, tillägga krig och utskrivningar, anser jag. Odén 

skriver också att vi måste vara medvetna om att variationerna kring den statistiska 

medellivslängden var stora. Det fanns människor som uppnådde hög ålder även under 

perioder av låg medellivslängd. En sådan man stötte jag på i rullorna. Båtsmannen Erik 

Andersson Frisk i Nedre Ålebäck blev 95 år gammal. Han föddes 1678 och skrevs in som 

fördubblingsbåtsman år 1712, 34 år gammal. Han avancerade till ordinarie båtsman sju år 

senare, men avskrivs år 1721 och ersätts av näste båtsman Frisk. Erik Frisk överlevde både 

missväxtår, mässling- och pestepidemi samt krigets farsoter. När han dog 1773 hade Sverige 

bytt regent sex gånger. Han föddes i den karolinska stormakten, men dog i den gustavianska 

epoken.
88

  

 

Nedan följer ytterligare några båtsmansöden. 
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5. Några båtsmän  

I flottans rullor och socknens kyrkoböcker har jag stött på cirka åttio olika båtsmän, varav en 

del troligtvis tillhört Sandby socken. Somliga har endast ett fåtal gånger dykt upp i källorna, 

medan en del är mer frekvent återkommande. Ibland har jag fått pusslet att stämma med de 

olika källorna och ibland har jag fått ge upp. Förutom de båtsmän som vi tidigare fått ta del av 

kommer här några levnadsöden som författaren, med hjälp utav källorna, finner värda att 

återberättas.  

 

Nils Lilja 

Nils Persson föddes 1685. Vid tjugo års ålder mönstrades han in som ordinarie båtsman vid 

Carlskrona station år 1705 och fick av kaptenen båtsmansnamnet Lilja och nummer 15. Han 

tillhörde då Gårdby socken och hade förmodligen sitt torp där. År 1707 erlade han sin första 

”båtsmansskatt”, 12 öre i silvermynt, till församlingen. Det året vet vi alltså att han befann sig 

hemma på landsorten. Efterföljande år saknas notering i kyrkoräkenskaperna. Befann han sig 

då möjligen på ett skepp eller i Karlskrona? 1708 föder hans hustru Elin deras första barn, 

dottern Elisabet. Olyckligtvis dog både hustru och barn i pesten år 1710. Båtsman Lilja gifte 

om sig med Ingeborg år 1711 och erlade, förutom den vanliga avgiften, en extra avgift på 24 

öre till kyrkan efter deras vigsel. Sedan betalade han 15 öre vid sin hustrus kyrkogång. 

Tillsammans fick de fem barn, varav en, sonen Per, dog i koppor fyra år gammal år 1724. 

Sonen Anders dog som spädbarn år 1714. Nils Liljas båtsmansliv verkar också varit kantat av 

en del svårigheter. År 1717 noterades i rullorna att han förflyttades till nr 103 emedan roten 

var utfattig. År 1720 verkar han dock vara tillbaka i församlingen och år 1724, det år sonen 

Per dog, bodde han i Övre Ålebäck enligt kyrkans räkenskaper. Lilja finns upptagen i 

mantalslängderna som ordinarie båtsman fram till 1740, under åren 1737 och 1738 finns 

notation om att hustrun är sjuklig. 1743 har han ersatts av en Börje Lilja och skulle då vara 58 

år.
89

 Vad som därefter hände med Nils Lilja vet jag inget om. 

  

Anders Fritalig och hans efterträdare 

Egentligen har jag inte lyckats få fram så mycket om Anders Fritaligs militära liv. Han var 

båtsman, troligtvis ordinarie med nummer 22, och stationerad vid Carlskrona station. Hans 

hustru vet jag inte namnet på, men år 1703 fick de sonen Per och var då boende i N. Ålebäck. 
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Fjärde advent 1705 upptogs Anders och hans hustru som döda i kyrkoboken. Vad som hände 

med den då tvåårige sonen har jag inte lyckats ta reda på. År 1706 finns det upptaget 24 öre i 

kyrkans räkenskaper noterat som: ”I testamente efter Anders Fritalig och hans hustru”.
90

 Hans 

efterträdare på posten blev Lars Mattsson Fritalig, inskriven i rullorna 1705, 26 år gammal. I 

en senare rulla finner jag i marginalen noteringen ”af extra ord stat af 1708 års expeditions 

folk”. Samma år i december stod han fadder, tillsammans med båtsmannen Jöns Sparring, vid 

dopet av Mattis Eriksson Bojas dotter Elisabet. Endast ett år erlade han avgift till kyrkan, 

nämligen år 1713, då han noterades ha betalat 15 öre. År 1716 är hans plats vakant i flottans 

rullor och vad som hänt med Lars Fritalig vet jag inte, men det sista jag finner om honom är 

noteringen ”Lars Mattson Fritalig död 18 martii 1731 i Baraquerna”. Hans ersättare blev Nils 

Månsson Fritalig som i 1719 års rulla står upptagen som båtsman på linjeskeppet Skåne. Som 

vi läst tidigare så noterades han död under hemmarschen från Stockholm i december 1719.
91

 

 

Mattis Eriksson Boj 

År 1706 gifte sig Mattis Eriksson Boj med Elin Persdotter och två år senare fick de dottern 

Elisabet. Som vi såg ovan stod två båtsmän faddrar vid dopet, nämligen Fritalig och Sparring. 

Lyckan blev dock kortvarig, 1710 noterades i kyrkobokens räkenskaper: ”Mattis Boj i 

testamente efter sin salig hustru och dotter: 12 öre”.
92

 Hur och var han vistades hemma på 

landsorten är oklart, eventuellt tillhörde han Gårdby rote, men år 1717 står det i rullan: ” 

drunknad i Calmare sund in jan 1717”.
93

 Huruvida han befann sig på flottans skepp eller var 

civil vid tillfället förtäljer inte historien i nuläget. 

 

Två otåliga båtsmän 

Om två människor, som tänkt gifta sig, hade sexuellt umgänge före vigseln, fick de böta en 

extra avgift på 6 riksdaler till kyrkan för ”otidigt sängelag”. Denna notis stöter man då och då 

på i kyrkoböckerna vid 1700-talets början, inte sällan i samband med båtsmän. Två som fick 

böta för denna synd var båtsmännen Gumme (Gudmund) Ivarsson Hwitlock i Torp och 

Anders Torstensson Lund i Ullevi.  
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Båtsman Lund föddes troligtvis i Gårdby år 1682 som nummer tre i en syskonskara på sex 

barn. År 1708 finner jag de första noteringarna om erlagd avgift till kyrkan, den som 

båtsmannen betalade då han vistades hemma i landsorten. Två år senare, år 1710 är de sex 

riksdalerna för otidigt sängelag bokförda. Året därefter gifte han sig med Britta och de fick 

sedan tre barn.
94

  

        

Rotebåtsman Gumme Hwitlock gifte sig år 1701 med pigan Annika Olofsdotter i Torp. 

Tillsammans fick de tre barn, Anna, Maria och Olof. I samma kolumn som den i pest avlidne 

Sissela är två av Gummes barn bokförda som döda, utan namn och dödsorsak, så även hans 

hustru Annika. I kyrkans räkenskaper för år 1711 står det att Gumme Ivarsson Hwitlock i 

testamente efter sina 4 döda ”gifvit” 1 riksdaler och 28 öre. Han har med andra ord förlorat 

hela sin familj. Gumme gifte sedermera om sig med Ingrid Olofsdotter i januari 1712.  

Samma år fick en Gumme, med oläsligt efternamn, i Torp en son vid namn Olof. Det är 

möjligt att det är vår Gumme som är fadern. I april 1714 fick han dock helt säkert en son vid 

namn Mattis. En märklig notering är att han år 1715 betalar 6 riksdaler i böter för otidigt 

sängelag. Har hans andra hustru också dött? Är det hans tredje hustru som fick ett för tidigt 

sängbesök eller hade han inte möjlighet att betala sina böter förrän då? Han fick ju eventuellt 

en son samma år som han gifte sig med Ingrid år 1712. Samma år som han betalar sina böter 

erlade han inte någon kyrkoavgift. Befann han sig då i Karlskrona eller på något skepp? År 

1715 slutar mina spår efter Gumme Hwitlock.
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 Kyrkoarkivalier Gårdby socken, födelse- och dopböcker, Räkenskaper för kyrkan 1667-1716, C:1, VaLa.  
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 Kyrkoarkivalier Gårdby socken, födelse- och dopböcker, Räkenskaper för kyrkan 1667-1716, C:1, VaLa.  
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6. Avslutning 

 

6.1 DISKUSSION 

 

Min analys utgår, som jag nämnde i inledningen, från en historiematerialistisk syn med 

influenser från Annalesskolan. Jag har en kliometrisk approach på avhandlingsdelen men 

också mentaliteten i åtanke. Huruvida jag har lyckats eller ej är upp till läsaren att avgöra. Det 

är dock fascinerande att se hur mycket man kan få fram ur historiska data, siffror och 

tabellariska uppgifter. Dessa omvandlade jag sedan till egna tabeller och egen statistik innan 

det verkliga skrivarbetet satte fart. Min önskan var ju att få fram hur livet levdes i Gårdby 

under 1700-talets första år genom att studera källorna. De militära rullorna berättade en hel 

del för mig om båtsmännen. Allt har dock inte kommit fram i denna uppsats då vissa uppgifter 

inte gagnat mina frågeställningar.  

       De båtsmän som mönstrades i Gårdby socken var som vi har förstått representativa på 

flera sätt, men samtidigt inte på andra. En aspekt som inte fanns med i mina frågeställningar 

var om båtsmännen upplevdes som en egen klass och hur det i så fall visade sig. Det hade 

varit intressant att undersöka detta vidare. Funderingarna rörande klassaspekten har varit svår 

att undvika och mina tankar kring klass väcktes tidigt i uppsatsarbetet. Båtsmännen stod lägst 

på den indelta militärens rangordning (även inom båtsmansskrået fanns en rangskala som man 

kunde arbeta sig uppåt i). De i Gårdby var inget undantag även om det tycks som om 

båtsmännen vid sitt avsked från flottan fått en del framstående uppgifter i socknen, såsom 

åldermän i sockenstämmor och liknande. Vi har även läst om paraderande båtsmän med 

blanka knappar som pinnstyva visades upp för byborna. I mångt och mycket kan det ha varit 

en fasad. Blanka knappar gav troligtvis inte mera mat på bordet, men kanske gjorde det livet 

lite lättare att uthärda under svåra år både för båtsmannen själv och för hans familj. Det fanns 

en stolthet, förmodar jag, över att bära flottans uniform. Detta visar på det dubbla liv som 

båtsmannen levde, ett liv som strävsam torparbonde och ett annat som kronans karl. Frågan 

kvarstår dock om det ena eller andra livet stod högre än det andra vad det gällde anseende och 

klass. Båtsmän boende på landsbygden i övriga riket verkar dock ha levt under likartade 

villkor. Annat var det med båtsmännen i städerna som inte roterades utan rustades av stadens 

borgare och hade andra sysslor än ”bondebåtsmännen” när de vistades hemma. Det hade 

också varit intressant att jämföra borgaren mot rotebonden för att kunna se hur de lyckades 

försörja båtsmannen i jämförelse med tillgångar och så vidare. Karl Bergman tar i artikeln 
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”Bröd och brännvin. Örlogsflottans försörjning och tidigmodern produktion” upp frågan på ett 

intressant sätt. Bergman har studerat hur mötet mellan det civila och militära skedde och togs 

emot i staden och omlandet. Berman har också studerat hur Karlskrona stads borgare löste 

försörjningsproblematiken när stadens alla militärer skulle förses med varor och 

förnödenheter. Det skulle vara intressant att göra motsvarande undersökning på Öland, vars 

invånare ofta kom i konflikt med Kalmar stad och dess stadsprivilegier. Ölänningarna hade 

dessutom hade Djurgårdsinrättningens vedermödor att tampas med. 

        

Slutord 

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att många är de frågeställningar som dykt upp i mitt 

huvud under arbetets gång och på många sätt känns det som jag bara skrapat på ytan av vad 

som skulle kunna komma fram i ämnet. Jag trivdes ohyggligt bra på krigsarkivet och hade 

kunnat stanna där en lång tid för att ta del av mer av deras material. Sista gången jag var där 

fick jag fram två kosthållsrullor från 1701. De var tillsammans cirka 70 centimeter tjocka och 

innehöll tabeller och uppställningar över båtsmännens kost och logi vid Carlskrona station 

månad för månad. Jag försökte spåra ”mina båtsmän” i dessa rullor. Det visade sig vara svårt 

då alla öländska båtsmän var uppräknade utan vare sig rote eller nummer. Men jag stötte på 

annat som jag skulle vilja undersöka vidare, till exempel försörjningsfrågan. Något annat som 

hade varit intressant att undersöka är den reform som Karl XII, efter visst motstånd från 

adelsgrupper, lät genomföra under slutet av sin regeringstid för att försöka fördela bördorna 

efter bärkraften. Den gick ut på att alla hemmansräntor skulle betalas i pengar istället för med 

naturapersedlar. Skattetrycket växte ju under krigsåren och reformen gick ut på att förenkla 

grundskatterna. Frågan är hur den tillämpades och påverkade människor i det verkliga livet. 

Jag vet att det tillsattes en kommission i Kalmar som skulle se till att reformen efterlevdes. 

Även den kommissionens arbete hade varit intressant att studera. 

       Efter en höst tillsammans så känns det nästan som om jag känner mina båtsmän. Även om 

de inte har blivit levande för läsarna av den här uppsatsen så har de blivit det för mig. Likaså 

kompaniskrivaren vid Carlskrona station har väckts till liv i min fantasi när jag har följt hans 

bläckplumpar och snirkliga skrivstil. Vad kände de öländska ynglingarna när de stod framför 

honom och kaptenen och fick sina namn inskrivna i rullan? Det får vi antagligen aldrig veta… 
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7. Sammanfattning 

 

Under åren 1695-1697 rådde missväxt i stora delar av sydliga Sverige som vållade landsnöd 

och en större del av Karl XI:s sparade behållning i statskassan gick åt för att bekosta 

nödhjälpsåtgärder. Det var med en försvagad statsekonomi och en av näringsbrist illa hanterad 

befolkning som Sverige drevs in i det Stora Nordiska kriget - Rysslands, Polens och 

Danmarks gemensamma militäraktion mot Sverige mellan 1700 och 1721 - med avsikt att 

omfördela makten i Östersjöområdet. Under den undersökta perioden försågs Sverige med 

soldater och båtsmän med hjälp av indelningsverket som gick ut på att fyra bönder bildade en 

rote som försåg armén eller flottan med en soldat mot skattelättnad. Roten hade i stället vissa 

förpliktelser gentemot båtsmannen. Enligt en förordning från år 1690 skulle varje rote erlägga 

8 daler silvermynt, 2 tunnor råg, 2 lass hö och 20 kärvar halm per år samt huslega efter 

överrenskommelse till den ordinarie båtsmannen. Dessutom skulle roten utrusta båtsmannen 

med en vadmalskostym, 2 skjortor, 2 par ullstrumpor och 2 par skor vart tredje år då 

båtsmännen kommenderades till Karlskrona för tjänstgöring och mönstring. Dessutom skulle 

de vid var tredje kommendering få en kapprock, rya, hängmatta och hatt av roten. I krigstider 

skulle de bestå med utrustning varje år. På Öland fanns två båtsmanskompanier, Gårdby 

socken tillhörde Ölands andra. I samband med mönstringen erhöll männen särskilda 

båtsmansnamn efter sitt patronymikon till exempel Boj, Lund och Skoster. Båtsmanshållet 

blev en börda för det redan tyngda rotehållet. Även båtsmanshustrun fick extra bördor då 

mannen var på övning eller i krig. Hon fick ensam sköta torpet och det lilla jordbruk som höre 

till.  

       Kriget fördes i främmande länder, men utskrivningar och kontributioner prövade 

befolkningen som också drabbades av andra hemsökelser. Sommaren 1710 kom den 

orientaliska pesten till Stockholm och bredde ut sig längs Östersjökusten. Öland var särskilt 

illa härjat av pesten. I Gårdby socken förlorade man 127 invånare i pesten på bara några 

månader. Troligtvis var de fler än så.  

       Landet hade dessutom drabbats av missväxt under flera perioder, bland annat 1695-1697. 

Därefter följde några år av god eller normal skörd fram till 1704. 1705 var skörden knapp, 

1706 och 1707 sämre än normalt och åren 1708 och 1709 betecknas som svåra nödår. Sedan 

var skördarna goda eller av normal storlek fram till 1716, 1717 och 1718, då landet åter 

drabbades av felslagna skördar.        
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I den här uppsatsen har jag undersökt hur de olika faktorerna krig, pest och missväxt påverkat 

Gårdby socken på Öland mellan åren 1695-1721. Med hjälp av flottans rullor, kyrkoböcker 

och mantalslängder har jag studerat hur representativt Gårdby var i jämförelse med övriga 

riket under samma period. Jag har också tagit del av det som rullorna berättar för oss om 

båtsmännen och vävt samman det med informationen vi får i kyrkans räkenskaper och 

födelse- död- och begravningsböcker. Jag kom fram till att pesten påverkade socknen mer 

långsiktigt än vad krigstillståndet gjorde. Antagligen för att de flesta indelta på Öland var 

båtsmän och inte knektar samt att sjukdomen tog så många arbetsföra och i fertil ålder under 

så kort tid. Det tog många år för socknen att återhämta sig, först femtio år senare hade antalet 

hemman ökat igen. 
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