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ABSTRACT
This paper investigates the social standing of båtsmän – Swedish navy seamen in the allotment 

system – who participated in the naval war against Russia in 1788–1790. The study examines the 

socioeconomic attainment and the social mobility among båtsmän recruited from two towns, 

Söderhamn and Hudiksvall.

The main purpose of the study is to compare the image of the båtsmän presented by both 

representatives of the town council in Gävle (magistraten) and admiral Carl August Ehrenswärd, 

with the actual social position of the båtsmän from Söderhamn and Hudiksvall during the war 

1788–1790.

A number of sources are used. Achival records from the navy and  the parishes are used to track 

the båtsmän and define their civilian social position before and after the war. The method is a 

demographic study based on family reconstruction. A comparison of the social structure of the 

båtsmän and the social structure of their parent generation is conducted, in order to discover any 

social mobility. A comparison between the inborn townsmen, the migrators born in the county, and 

the migrators born outside the county limit, is also conducted to detect any relationship between 

migration and social position.

To answer the overarching question, why båtsmän are described as peasants and vagabonds by 

authorities, archival records from the parishes, the Office of the Chancellor of Justice, and the 

Krigskollegiet are used. The method is close reading of the documents, with a theoretical 

perspective based on Foucault’s theories of power and discipline

The results of the study show a mismatch between the image presented by the authorities, and 

the social structure among the båtsmän. The majority of the 45 båtsmän had employment in the 

towns before they where enrolled. One third of the båtsmän where sailors before the war, a fact not 

noted in the General munster roll for 1788. There where also a number of manual workers and 

craftsmen, as well as some members of the bourgeoisie, who were enrolled.

In this study, the social mobility between the båtsmän and the prior generation is strong. Half of 

a cohort of 35 båtsmän had a lower social position in comparison to their fathers, at the time of the 

war. Peasant’s sons with temporary jobs in towns were a clear example of social decline.

The båtsmän that survived the war did not improve their occupational position when they 

returned to their civilian lives. Participating in the great victory at sea – the battle of Svensksund – 

1790 did not benefit the båtsmän's occupational position.

The image of the båtsmän as peasants and vagrants is based on the words of the navy and the 

bourgoise that has survived in the archives. It is the words of those in power, using  the label of 

vagrancy as a tool to solve problems. This image represents a power structure and the struggle for 

power.
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1. Inledning – Kungen, flottan och bönderna
Vårvinter 1788. Överamiral Carl August Ehrenswärd hade nåtts av rykten om Gustaf III:s hemliga 

planer på att låta den nyrustade svenska flottan slå till mot den ryska, som var upptagen med 

konflikter med Turkiet. Sedan 1782 hade rustningen av den svenska flottan pågått, med sex fartyg 

om året.1 Ehrenswärd tyckte inte alls om planen. Han författade en promemoria till Gustaf  III, där 

han målade upp en svart bild av tillståndet i den svenska flottan i allmänhet och bemanningen i 

synnerhet. Enligt honom var att grundproblemet för svenska flottan att den var bemannad av bönder 

i stället för sjömän.2 De få matroserna på handelsfartygen som kunde kallas in var något sällsynt 

undantag ett "...uselt och skrämt pack..."3. Underbalansen skulle kunna ha vägts upp av skickligt 

över- och underbefäl, men detta fanns inte heller. Han spådde sjöflottan "...en fullkomlig förlust 

i vilket sjökrig som helst."4 Ehrenswärd grämde sig särskilt över manskapets orsaker till värvning:

Om fattigdom och ett olyckligt gry delar folk till denna metie har varken kung eller land lycksalighet av ett 

amiralitet. Det är äran som skall få knekten till besvär och innan det sker kan aldrig Eders kungliga Majestät hoppas 

se flottan i stånd att slåss. Var förnuftig människa som kan välja sitt öde vänder ryggen åt en syssla som är utan ära, 

utan utkomst och utan tranqvilitet.5

Gustaf III tog inte till sig av varningen. Den 19 april fick Ehrenswärd order att rusta linjeskepp och 

fregatter till en inte vidare specificerad sjöexpedition.6 

Båtsmanshållet – en källa till konflikt 
Här kan det vara på sin plats att förklara vad det var för personer som bemannade den svenska 

flottan och som Ehrenswärd syftade på. En båtsman var flottans motsvarighet till knekt, en person 

som tjänstgjorde inom flottan som en del av manskapet.

Flottan hade sedan medeltiden haft en uppsjö av arrangemang, för att skaffa fram personal, till 

exempel genom rusthåll eller genom att värva sjövant folk från handelsflottan. Den bas som 

bemannade flottan under Gustaf III:s krig mot Ryssland under åren 1788–1790 bestod till största 

delen av meniga som togs till tjänst genom båtsmansroteringen, ett system motsvarande arméns "det 

ständiga knektehållet", även kallat indelningsverket. En grupp bönder, eller som i städernas fall, 

borgare, bildade en rote, som skulle bestå av tio man.7 Roten var ansvarig för att plocka fram en 

1 Bernes, Claes, 2008, Segelfartygens tid, Stockholm, Medströms bokförlag s.68.
2 Bernes, Claes, 2008 s.77–78. 
3 Ehrenswärd till K. Maj:t, 3 mars 1788, M1695 RA
4 Ehrenswärd till K. Maj:t, 3 mars 1788, M1695 RA
5 Ehrenswärd till K. Maj:t, 3 mars 1788, M1695 RA
6 Bernes, Claes, 2008, s. 78
7 Sweriges rikes sjö-artiklar, af kongl maj:ts och riksens lag-commission författade, samt riksens höglofl. ständers  

öfwerseende och stadfästande understäldte. 1755, Stockholm, Kungliga tryckeriet, kapitel VI, artikel 54.
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båtsman till tjänst i flottan, som de sedan beredde husrum och ersättning i form av lega och lön. 8 

1748 indrogs stadsbåtsmännens rotar mot en vakansavgift.9 När en rote var vakant innebär det att 

rotehållarna betalar en kontant uppgjord summa för att slippa underhålla en soldat eller båtsman.10 

Detta kunde ske i fredstid, men i krigstid skulle rotarna bemannas igen, och med dubbelt antal.11 

Staden hade ansvaret att hitta rekryten, medan det militära ansvaret, oftast utfört av kompanichefen, 

var att godkänna en stridsduglig rekryt. Ytterst ansvarig för att rotarna tog fram manskap var 

landshövdingen, som jagade på borgarna att uppfylla sitt åtagande.12

Relationen mellan flottan och städerna tycks ha varit kantad av konflikter. I "Båtmanshållets 

uppkomst" skrev Olle Törnbom om tidigt 1600-tal. År 1629 hade ett nytt kontrakt med städernas 

borgare skrivits. Städerna skulle förse flottan med ett stadigt antal båtsmän, mot att de slapp 

utskrivningar.13 Det dröjde dock inte länge förrän konflikterna var i gång. Borgarna klagade över 

skatterna och på att det var svårt att få tag i folk, eftersom båtsmännen rymde. Riksrådet var 

rasande. Rådet ansåg att de svenska borgarna var odugliga att sköta sina näringar och att de ljög. De 

få rymlingarna var "någre particular lättingar och illgerningsmän". Däremot bestod det krigsfolk 

städerna uppsatte, endast av "en hop drefftekarlar, som således purgeras ur städerna".14 Konflikten 

slutade med att var tionde man i städerna utskrevs, men Stockholm kom undan.15

1632 fick hela Norrlandutskrivningen fick göras om – eftersom det skickats en stor andel 

odugliga personer.16 Efter detta skrev Claes Fleming brev till landshövdingen i Norrland, Ernst 

Creutz. "Man hade meent att skrifna borgare sönner och mågar, ungt och dugligit folck såm icke 

förrymme, uthan stadigt för deras städer skulle tiena".17 Enligt Olle Törnbom var detta samman

fattningen i konflikten mellan borgare och flottan. Flottan undvika rymningar och en i staden 

etablerad person med familj och egendom skulle vara mindre rymningsbelägen. Borgarna å sin sida 

ville behålla sina söner för att deras näring inte skulle gå under. 18 

8 Karl XI formaliserade det roterade båtsmanshållet. Den 2 mars 1688, skrev han under ett avtal med allmogen om 
reglerna för Västernorrlands båtsmän. Se Kongl Maj:ts Confirmation på Afhandlingen emellan Allmogen och  
båtsmännen i Wäster Norrlanden / deras Stadia/ lön kläder och underhåll samt årserättningen på afgången  
angående. 2 mars 1688 Stockholm.

9 Grill, Claes Lorentz, 1988, Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket, band 2, del III Faksimilutgåva av 
Svenska släktforskarförbundet och Landsarkivet i Göteborg. s.82. 

10 Detta är specifikt för indelningsverket, till skillnad från de värvade trupperna. Se Guillemot, Agneta, 1986, Rask 
Resolut Trogen, diss Umeå universitet. s.67.

11 Grill, Claes Lorentz, 1988, s.61, 82. 
12 Ericson Wolke, Lars, 2004, Svenska knektar: Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred, ny utökad 

upplaga, Lund, Historiska media. s.146.
13 Törnbom, Olle, 1948, "Om båtsmanshållets uppkomst", Forum navale, nr 9, s.54.
14 Törnbom, Olle, 1948, s.54.
15 Törnbom, Olle, 1948, s.59.
16 Törnbom, Olle, 1948, s.61.
17 Törnbom, Olle, 1948, s.60.
18 Törnbom, Olle, 1948, s.60–61.
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Justitiekanslern fick den 25 juni 1788 en anmälan från Landshövdingen i Gävleborg, greve 

Fredrik Adolf Ulric Cronstedt. Denne skrev att han hade överhopats av klagande som hade 

anklagats för lösdriveri och tvingats till båtsmanstjänst av Gävle magistrat. Cronstedt skrev att flera 

olagligheter hade begåtts i rekryteringen och att han inte hade annat att göra "...än att upplösa dessa 

lagstridriga utslag".19 Cronstedt gav däremot högsta beröm till övriga länets rekryteringar:

Så mycket bråkas här med 25 båtsmän och lika många fördubblingars anskaffande, då de öfriga 2nne städer och länets 
till båtsmanshållet inroterade allmoge, på kortare tid, i största stillhet och wighet, samt nu med berömvärd 
wärksamhet, sig anskaffat mångdubbelt större antal utan någons förolämpande eller klagomål.20

Problemformulering
Den stora massan som bemannade flottans fartyg har här av överamiralen beskyllts för att vara ett 

dels ett pack, dels bönder som drevs in i tjänsten på grund av fattigdom. Borgarna i Gävle 

tvångsrekryterade genom att åberopa lösdriveri. Slutsatsen är att det fanns en stor efterfrågan på 

båtsmän, samtidigt som de som var båtsmän kritiserades. Gustaf III:s sjökrig mot Ryssland var 

Sveriges sista stora sjöslag och segern vid Svensksund har kategoriserats som en stor triumf.21 Att 

detta kunde genomföras med hjälp av en hoper olyckliga bönder utan sjövana är en paradox.

Ehrenswärds klagande om bönder gör stadsbåtsmännen extra intressanta – bönder är mer ett 

landsbygdsfenomen. Gävles tvångsrekrytering blev anmäld medan Söderhamn och Hudiksvall fick 

beröm. Därför handlar undersökningen om hur dessa tre städer genomförde uppgiften att bemanna 

Gustaf III:s flotta. Hudiksvalls och Söderhamns kyrkböcker gör det möjligt att undersöka 

båtsmännens sociala ställning, medan Gävle magistrat bidrar med sin bild av den lämplige rekryten. 

Syfte
Syftet med undersökningen är att jämföra den sociala ställningen hos 1788–1790 års båtsmäns för 

Söderhamn och Hudiksvall med den bild som målades upp av amiral Ehrenswärd och magistraten 

i Gävle.

Frågeställning
• Vilka var båtsmännen och vilken social ställning hade de?
• Hade båtsmännens sociala ställning förändrats sedan de föddes och i så fall hur?
• Fanns det något samband mellan geografisk rörlighet och social rörlighet?
• Var insatsen i kriget något som ledde till social rörlighet uppåt?
• Varför beskrivs båtsmännen som bönder och lösdrivare?

19 Justitiekanslern, Inkommande skrivelser 1788, diarienummer 692, RA.
20 Justitiekanslern, Inkommande skrivelser 1788, diarienummer 692, RA.
21 Galärflottan. http://www.ne.se/lang/galärflottan, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-09-24.
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Centrala begrepp
En besutten person på landsbygden var en bonde som ägde eller arrenderade jord och kunde 

försörja sig och sin familj sig på den. 22 Besuttenhet hänger ihop med begreppet hemman och 

skattesystemet. Reglerna för hemmansklyvning, att stycka gårdar i mindre enheter, lättade under 

mitten av 1700-talet, vilket gjorde att besuttenhetsmåttet omarbetades för att passa de nya 

förhållandena.

1827 kom en ny förordning om hemmansklyvning. Besuttenhetsbegreppet definierades då med 

att en åbo räknades som besutten om denne kunde betala skatten, om minst tre arbetsföra personer 

kunde underhållas av ägornas avkastning samt att en häst eller ett par dragoxar, två eller tre kor och 

fem eller sex getter eller får kunde livnära sig på betet.23

Tidigare hade liknande definitioner gjorts på olika håll i landet. Resolutionen för Gävleborgs län 

3 juli 1789 på begäran av länets riksdagsfullmäktige var att gränsen för att klyva ett skattehemman 

var att lotten minst skulle kunna underhålla en häst, fyra kor samt att det fanns ägor till utsäde, av 

två sorters spannmål, minst 1 ½ tunnor årligen.24

En obesutten person var en person som inte ägde tillräckligt med jord och som för sin 

försörjning måste arbeta åt andra.25 I städerna motsvarade en besutten person en person med 

besittningsrätt, den ägde mark, har en fastighet och bedrev näring som denne kunde försörja sig och 

sin familj på, en borgare.

Bakgrund
Befolkningsökning och arbetstvång
Sverige var under 1700-talet ett jordbruksland med en låg befolkningstäthet och där medelåldern 

1750 var 36 år. Endast tio procent av befolkningen bodde i städer perioden 1750–1850.26 Sveriges 

befolkning ökade från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet från 1,8 miljoner människor till 

22 "Besuttenhet, äldre svenskt mått på dels försörjningsunderlaget för ett hemman, dels dess skatteförmåga, eftersom 
grundskatter m.m. beräknades efter mantalet. Besuttenhet betecknar också att besittningsrätt föreligger, dvs. att 
någon antingen äger jord eller brukar jord som arrendator." Nationalencyklopedin, besuttenhet, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/besuttenhet, hämtad 2014-12-01

23 Wohlin, Nils 1912, Den svenska jordstyckningspolitiken, diss Stockholm, Norstedts och söner. s.213–214. 
24 Wohlin, Nils 1912, s.166.
25 "Obesutten, person i det förindustriella bondesamhället som inte ägde jord --- var bosatt i en stuga på ofri grund 

(s.k. backstugusittare), arbetade mot betalning på gårdar (antingen med eget hushåll som statare eller ingående i 
arbetsgivarens hushåll som dräng eller piga) eller bodde inhyst hos bönder utan att vara formellt anställd, som s.k. 
inhyseshjon." Nationalencyklopedin, obesutten, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/obesutten, hämtad 
2014-11-28

26 Gadd, Carl-Johan The Agricultural Revolution in Sweden, ca 1700–1900 (s.39–73) i Different paths to modernity: a  
Nordic and Spanish perspective, Magnus Jereck, Magnus Mörner, Gabriel Tortella och Sune Åkerman (red) Lund 
Nordic Academic Press, 2005. s.44.
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3,5 miljoner. Befolkningstillväxten skedde framförallt på landsbygden bland de jordlösa, de 

obesuttna.27 Mellan 1750 och 1850 var bönderna ungefär lika många under hela perioden, samtidigt 

som gruppen egendomslösa, daglönearbetare, backstugusittare och torpare på landsbygden växte 

fyra gånger.28 

Staten såg en befolkningsökning som ett bra medel till att få hjulen att snurra. Samtidigt fördes 

en sträng arbetslinje, där kontrollen av fångar, tiggare och lättingar ökade, i syfte för att få 

produktiviteten i landet att öka.29

Grunden i arbetsmarknadslagstiftningen under 1700-talets senare del var arbetstvånget, reglerat 

genom tjänstehjon- eller legostadgan.30 Vissa grupper i samhället hade plikt att ta anställning, det 

vill säga ha "laga försvar". Den som inte hade laga försvar – det vill säga var anställd – var 

försvarslös, vilket var ett underlåtenhetsbrott. En försvarslös riskerade att dömas till "allmänt 

arbete".31 De som kom undan detta var adel, präster, borgare, vissa bönder, och statstjänstemän. De 

kunde meddela laga försvar åt andra genom att ta dem i tjänst.32 

Gävleborgs födelse
År 1762 bildades länet Gävleborg ur det stora länet Västernorrland. Det gick till så att landskapen 

Hälsingland, Gästrikland och Härjedalen tillsammans bildade det nya länet. Västernorrland fortsatte 

att vara ett stort län där bland annat Jämtland ingick.33

I Gävleborg låg befolkningstillväxten vid rikssnittet i jordbrukssocknarna, medan städerna hade 

svagare utveckling är riket.34 Om man däremot ser till strukturen hos det växande antalet 

Gävleborgare var tillväxten hos obesuttna delen av befolkningen kraftigare än i riket. Nils Wohlin 

sammanfattar: Under perioden 1750–1860 blev bönderna i Gävleborg en tredjedel fler, antalet 

drängar och hemmasöner över 15 år fördubblades, backstuguhjonen och inhysesgruppen 

sjudubblades och torparna artondubblades.35

27 Wohlin, Nils, 1909, "Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751–1900, Statistisk demografisk studie på 
grundval af de svenska yrkesräkningarna", bilaga 9 i Emigrationsutredningen, Gustav Sundbärg (red), Stockholm, 
1907–1913 s. 37.

28 Nilsson, Roddy, 2003, Kontroll, Makt och omsorg. Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940, Lund, 
Studentlitteratur, s 110.

29 Nilsson, Roddy, 2003, s.35–38.
30 Nilsson, Roddy, 2003, s.112.
31 Nilsson, Roddy, 2003, s.125.
32 Nilsson, Roddy, 2003, s.125.
33 Jämtlands län bildades 1810, då bröts Härjedalen ut från Gävleborg och gick samman med Jämtland till ett nytt län. 

Se Gävleborgs län. http://www.ne.se/lang/gävleborgs-län, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-09-23.
34 Sundbärg, Gustav (red),1907–1913, Emigrationsutredningen s.452.
35 Wohlin ser att i Gävleborg ökade antalet bönder (han räknar bara män) under perioden 1763–1860 från 4 919 till 

7 018. Samtidigt blev backstugusittarna betydligt fler, från 523 till 3 489. Även torparna, som knappt fanns innan 
i Gävleborg ökade kraftigt, från 101 till 2 021. Se Wohlin, Nils, 1909, s.133.
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De tre städerna som undersökningen berör: Gävle, Söderhamn och Hudiksvall är alla kuststäder 

där hamnar för fiske och handel var viktiga. Bland många norrländska kusstäder blev också fiskare 

borgare: de tre huvudnäringarna i Hudiksvall var handel, hantverk och fiske.36 I Söderhamn var 

gevärsfaktoriet en statlig verksamhet vid tiden för kriget.37 Faktoriet var lite av ett eget samhälle 

med faktorn som högste chef.38 Faktoriets hantverkare behövde inte vara borgare för att bedriva 

hantverk i staden, något som annars var ett krav.39 Hallordningen från 1739 reglerade frihet från 

skråtvånget för manufakturerna.40 

Båtsmännens kompani och arbetet på båtarna
Båtsmansrotarna för Gävleborgs städer, Gävle, Söderhamn och Hudiksvall, ingick i Första 

Norrlands 1:a dels båtsmanskompani, som fylldes av Gävle och Gästriklands norra delar, 

Söderhamn och Hälsinglands södra delar och Hudiksvalls stad. I rullorna från 1795 för 1:a 

Norrlands 1:a var nummer 1–25 för Gävle, nummer 65–72 för Söderhamns stad och nummer 132–

141 var för Hudiksvalls stad.41 I och med krigsplanerna krävdes det fördubblingar, för Gävle var det 

sammanlagt 50 båtsmän som skulle inskrivas, i Söderhamn 16 och i Hudiksvall 20.

Sjöartiklarna noterar att det ska vara en"frisk och duglig karl" som blir båtsman.42 Det är också 

tydligt specificerat att "ingen dömd som ärelös eller som under skarprättarens hand varit, ska vara 

bland vårt sjöfolk".43 Det finns också utförligt beskrivet att trollkarlar eller avgudadyrkare inte har 

på båtarna att göra.44 I övrigt tycks det inte vara mer specificerat vad som utmärker en bra båtsman.

Mellan 1756 och 1823 tillhörde Västernorrlands båtsmanskompanier arméns flotta, 

Stockholmseskadern.45 I fredstid innebar det ett ofta rutinbetonat arbete på varven. Under kriget var 

båtsmännen satta att grovarbeta, bemanna kanoner eller ro.46 Den som hade sjökunskaper kunde få 

36 Lundbäck, Britt-Marie, 1982, En industri kommer till stan Hudiksvall och trävaruindustrin 1855–1876. diss 
Uppsala universitet, s. 47.

37 Flintenbergska samlingen, Vol./4 (1643–1796 odat) s.284. Se även Kungligt brev till artilleridepartementet den 
11 december 1786, nr 914, inkommande, artilleridepartementet, Krigskollegiet, KRA. 

38 Broman, Olof Johansson, Glysisvallur: och öfriga skrifter rörande Helsingland. (1676–1750 ) Olof Joh: Broman ; 
utgifna af Gestrike-Helsinge Nation i Upsala genom Karl A. Haegermarck och Anders Grape Uppsala, 1911–1954. 
s.248.

39 Söderhamns privilegiebrev, 1620, bilaga i Söderhamns Gevärsfaktori 1620–1813, Nils von Goës (red), Söderhamns 
museum, Hälsingerunor, 1988. 

40 Edgren Lars, 1989, Från skråhantverk till näringsfrihet, (s.13–21) i Hantverk i Sverige: om bagare, kopparslagare, 
vagnmakare och 286 andra hantverksyrken, Bengt Nyström, Arne Biörstad, Barbro Bursell, (redaktionskommitté), 
Stockholm, LT i samarbete med Nordiska museet. s.19

41 Grill, Claes Lorentz, 1988, s.61–62.
42 Sjöartiklar, 1755, kapitel VI artikel 53.
43 Sjöartiklar, 1755, kapitel VI artikel 48.
44 Sjöartiklar, 1755, kapitel 1 artikel 1
45 Höij, Patrik "Båtsmännen vid skärgårdsflottan" i Hans Norman, (red.) Skärgårdsflottan: uppbyggnad, militär 

användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824 Lund, Historiska media, 2000 s 256.
46 Bernes, Claes, 2008, s.15.
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mer avancerade uppgifter, nyckeln till att klättra i status var sjövanan. För att räknas som "sjövan" 

skulle man ha varit kommenderad minst sex månader till sjöss. För att klassas som "befaren" skulle 

man ha deltagit i minst två sjöexpeditioner om totalt 16 månader eller ha varit minst ett år till någon 

avlägsen destination. Man skulle ha arbetat till exempel som mastgast och vara befaren i lodande. 

Systemet var gjort för att gynna den som var duktig.47 

I sjöartiklarna för 1755 står det att den som utmärkt sig ska kunna avancera, alternativt belönas, 

för att uppmuntra de andra.48 Det är också angivet att befälen ska använda så mycket tid det bara går 

till att utbilda personalen. Om befälen försummar detta blir det löneavdrag, alternativt avsked.49

Den 17 juli 1788 sköt skeppet Hedwig Elisabeth Charlotta den första salvan och sjökriget mot 

Ryssland var officiellt i gång. Det var 70 år sedan Sverige varit i ett regelrätt sjöslag.50 Planen var 

att snabbt slå till och återskapa rikets forna glans.51 Så blev det inte.

Under tre år böljade sjöstriderna mellan Sverige och Ryssland fram och tillbaka, ofta tillbaka för 

Sveriges del. Vägen till den slutliga triumfen: Slaget vid Svensksund 9–10 juli 1790 var allt annat 

än spikrak.Ett av de största bakslagen var det som hände efter slaget vid Hogland den 17 juli 1788. 

Det ryska fartyget Vladislav blev krigsbyte. Förutom att skeppet var tungt bestyckad med kanoner 

så var det även fullt av löss som bar på bacillen Borrelia recurrens.52 När örlogsflottans båtar kom 

fram till stationen i Karlskrona hade redan en stor del av manskapet insjuknat. Det var början till en 

epedemi då tiotusentals människor miste livet. Farsoten gick under olika benämningar: Karls

kronafebern, hetsig feber, rötfeber och fäckfeber men smittan var den samma och orsakade död i en 

tyfusliknande farsot.53 I dag definieras sjukdomen som återfallsfeber.54 Under de två år som farsoten 

härjade vid örlogstationen och spreds till de städer dit manskapet skickades hem, noterades 5 300 

personer ha dött bara på sjukhusen i Karlskrona, tusentals andra dog i tältläger utanför staden.55 

Gustaf III ville inte låta sjukdomar stå i vägen när krigandet skulle dra i gång igen våren 1789. 

Vissa saker som Ehrenswärd tog upp i sitt PM tycks ändå ha landat. Behovet av kunnigt sjöfolk 

efterlyses genom en kungörelse den 4 mars 1789. Det utlovas fina förmåner och riklig lön. Sjömän 

som kan göra tjänst hos kronan som under- och överstyrmän, constaplar och överstyrmän och 

överskeppare får en månadslön på 10 riksdaler, så länge de är i rikets tjänst.56

47 Bernes, Claes, 2008, s.20.
48 Sjöartiklar 1755 VI artikel 48.
49 Sjöartiklar 1755 VI artikel 49.
50 Bernes, Claes, 2008 s.85, s.86.
51 Bernes, Claes, 2008 s. 81–82.
52 Af Hellström, Magdalena, 2007, En sjukdom av högt elakt släkte: återfallsfebern på Sveaborg och Karlskrona  

1788–1790, Helsingfors universitet Historiska institutionen. s.12
53 Bernes, Clas, Segelfartygens tid 2008 s.90–91. 
54 Af Hellström, Magdalena, 2007, s.12
55 Bernes, Claes, 2008, s.100–101. 
56 "Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Förmoner för them, som godwilligt antaga tienst på Kongl. Maj:ts 
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Tidigare forskning
Jan Glete har skrivit om flottans insatser i Gustaf III:s ryska krig som tar fasta på de deltagande 

flottornas organisation och taktiska grundelement. I texten från 1992 konstaterar han att det 

dåvarande forskningsläget är föråldrat och det finns luckor om inte bara krigets förlopp utan också i 

hur personalen rekryterades och utbildades. Kritiken han framför är att många etablerade 

uppfattningar om flottans 1700-talshistoria saknar stöd i källmaterialet och bristen på helhetssyn 

och internationellt perspektiv är tydligt.57 Glete tar upp att om båtsmännens yrkeskunskaper är en 

fråga som borde belysas närmare.58 En del av syftet med uppsatsen är just det, att se vad 

båtsmännen har för yrkesbakgrund.

Det finns inom forskningen flera undersökningar om båtsmän inför rätta och flera 

undersökningar om soldaters sociala bakgrund. Däremot finns det inte mycket forskning om 

båtsmännens ställning i civilsamhället. I stället nämns båtsmän ofta i en bisats i samband med annan 

forskning om militärt manskap eller städers strukturer. 

Lars Ericson Wolke i översiktsverket om militärt manskap i Sverige Svenska knektar: indelta  

soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred skildrat indelningverkets manskap genom de drygt 

tvåhundra år som det var i bruk, från 1680 till 1901 när den allmänna värnplikten infördes. Syftet 

med boken är att skildra knektarnas, båtsmännens och ryttarnas tillvaro och vardag. Han 

karaktäriserar soldatyrket som lockande för bondsöner och soldatsöner, medan värvarna för flottan 

hade mer problem att rekrytera eftersom båtsmännens status var lägre än soldaternas. Han kommer 

dock fram till att intresset för båtsmanstjänsten varierade kraftigt i landet.59

Bedömningen att båtsmansgebitet hade låg status, finns det andra exempel på. I avhandlingen 

Småstadens dynamik – Skänninge och Vadstenas befolkning och kontaktfält ca 1630 – 1630, som 

huvudsakligen handlar om andra saker än båtsmän, sorterar Claes Westling raskt in båtsmännen 

bland stadsbor med deklasserande titlar. 

Titeln båtsman är naturligtvis inte nedsättande i sig, men det är känt att detta gebit inte var lockande och att städerna 
lät skriva ut illa ansedda män till båtsmän, något som flera exempel från Skänninge och Vadstena visar.60

Här snuddar forskarna vid båtsmännen och konstaterar att det inte var ett lockande gebit och att 

båtsmännens status var lägre än soldaternas. När båtsmännen hamnar i fokus möter vi dem i rätten.

Örlogsskepp och Fartyg, wid then nu förestående Siö-Expedition. Gifwen Stockholms Slott then 4 Martii 1789." 
Sverige. Kungl. Maj:t Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1789. 

57 Glete, Jan, 1992, "Kriget till sjöss 1788–1790" i Gustav III:s ryska krig, Gunnar Artéus (red,) Stockholm, Probus, 
s.111.

58 Glete, Jan, 1992, s.135.
59 Ericson Wolke, Lars, 2004, Svenska knektar: indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred, ny utökad 

utgåva. Lund, Historiska media, s.155.
60 Westling, Claes, 2002, Småstadens dynamik – Skänninge och Vadstenas befolkning och kontaktfält ca 1630–1660. 

diss, Linköpings Universitet. s.72. (not Folke Lindberg 1946. Linköpings historia II)
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AnnaSara Hammar undersöker maktstrukturer och social status bland flottans manskap 

sinsemellan i Mellan kaos och kontroll - Social ordning i svenska flottan 1670–1716. Syftet med 

avhandlingen är att "undersöka hur flottans sociala ordning skapades och upprätthölls samt vad 

denna ordning fick för konsekvenser för olika individer och grupper". Den sociala ordningen 

analyserar hon med hjälp av Michel Foucaults maktteorier.61 Hon ser en flotta som var beroende av 

att upprätthålla strikta hierarkier för att kunna agera, samtidigt som arbetet på båtarna krävde en 

samspel mellan de överordnade och underordnade.62

Hammar ger perspektiv på båtsmännens brott och relationen till makten. Men för att komma åt 

frågorna om vilka som blev båtsmän och deras roll i civilsamhället, krävs det andra typer  av 

undersökningar. 

Lars Ericson Wolke stödjer sig till viss del på Agneta Guillemots avhandling från 1986, Rask 

Resolut Trogen om soldater i Västerbottens fältjägarekår/regemente mellan åren 1860 och 1901, när 

han säger att soldatyrket var lockande. Syftet med hennes studie är att belysa "knekthållets sociala 

betydelse i 1800-talets agrarsamhälle.63 Hon har undersökt social position hos både soldater från 

städer och från jordbruksbygder och finner att soldatyrket är ett splittrat socialt sammansatt yrke.64

Hennes avhandling visar att soldaternas sociala ställning i förhållande till samhällets övriga 

sammansättning var ofta var god. Guillemot noterar att den största delen av de rekryterade 

tillhörde det övre skiktet, bondeskiktet, vilket i jämförelse med andra grupper, ska ses som en hög 

status.65 Andelen ökade och minskade under perioden, men den grupp som ansågs vara den grupp 

med lägst status, var aldrig störst.66

Christer Winberg ser i sin avhandling Folkökning och proletarisering från 1975 en tydlig 

nedåtgående social rörlighet hos böndernas barn under perioden 1751–1860.67 Winbergs syfte är att, 

utifrån ett sociekonomiskt perspektiv undersöka varför befolkningen ökade och varför den 

proletariserades.68 Winberg ser förändringar inom de sociala strukturerna, innan 1850 (då 

folkökningen tog fart), där utflyttningen är i centrum. Söner till frälsebönder och självägande 

bönder blev i stor utsträckning torpare eller soldater.69

61 Hammar, AnnaSara, 2014, Mellan kaos och kontroll - Social ordning i svenska flottan 1670-1716, diss, Umeå 
Universitet, Lund, Nordic Academic press, s.16

62 Hammar, AnnaSara, 2014, s.260–261.
63 Guillemot, Agneta, 1986, Rask, Resolut, Trogen:de indelta soldaterna i det svenska agrarsamhället: Västerbotten  

1860-1901, Avhandling, Umeå universitet, Stockholm, Almqvist & Wiksell International. s.12
64 Guillemot, Agneta, 1986, s.183–184.
65 Guillemot, Agneta, 1986, s.129.
66 Guillemot, Agneta, 1986, s.131.
67 Det är en demografisk studie som bygger på familjerekonstruktioner i tre socknar i Dala pastorat under perioden 

1751–1860. Se Winberg, Christer, 1975, Folkökning och proletarisering Kring den sociala strukturomvandlingen  
på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen, diss, Göteborgs Universitet. s.265. 

68 Winberg, Christer, 1975, s.64.
69 Winberg, Christer, 1975, s.261–262.
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Enligt Leo Lucassen i "Eternal Vagrants? State Formation, Migration, and Travelling Groups in 

Western Europe, 1350–1914" så låg ekonomiska och strukturella förändringar inom arbets

marknaden bakom utvecklingen av en repressiv hållning hos både stater och lokala myndigheter 

mot individer som var rörliga. Lucassen ser termen vagabond – eller lösdrivare – som en till största 

delen konstruerad kategori. Lucassen menar att etiketten gick att applicera på alla sorters rörliga 

individer, beroende på vad myndigheternas policys.70 

Thomas Magnusson, som synar hur tvångsrekryteringen till de värvade kompanierna gick till 

mellan 1721–1772, studerar bland annat i regementskrigsrätten i Göteborg, i sin avhandling Det 

militära proletariatet – Studier kring den värvade armén, arbetsmarknadens kommersialisering och 

urbaniseringen i frihetstidens västsvenska samhälle.71 Syftet med avhandlingen är att belysa 

växelspelet mellan konservatism och nytänkande i samhällsutvecklingen samt att spegla den roll 

tvångsvärvningen hade i detta. Han kommer fram till att i stället för att hotet från värvarna skulle få 

de rörliga individerna att stanna på en plats och arbeta flitigt under en husbonde, skapade 

värvningen en möjlighet till att röra på sig och arbeta där man ville. Enligt Magnusson bidrog de 

värvade regementena till utvecklingen av en kommersiell arbetsmarknad.72 

Andra forskningsresultat visar på rörlighet som en positiv aspekt för individers sociala ställning. 

Margaretha Eriksson Sune Åkerman skrev 1974 artikeln ”Geografisk och social rörlighet – resultat 

från Trestadsstudien” i Scandia.73 Syftet med deras studie var att klargöra sambandet mellan 

migration och social mobilitet och att undersöka ”i vilken utsträckning sociala mål för individerna 

kunnat realiseras genom geografisk rörlighet”.74 Eriksson och Åkerman fann att geografisk rörlighet 

var en faktor som påverkade social rörlighet uppåt.75

Tidigare forskning om befolkningsstrukturer och arbetsmarknad säger dock ingenting om vilka 

båtsmännen i den här studien var. Soldater tycks ha kommit från olika sociala bakgrunder och att de 

hade rörlighetsbenägenheten som gemensam nämnare. Frågan är dock om det är så stor skillnad på 

båtsmän och soldater. En liknade undersökning av båtsmännen kan ge svar på detta.

70 Lucassen, Leo, 1999 "Eternal Vagrants? State Formation, Migration, and Travelling Groups in Western Europe, 
1350–1914" i Migration Migration History History, Jan Lucassen, Leo Lucassen (red) 2 reviderade upplagan, 
Berne. s.228.

71 Magnusson, Thomas, 2005, Det militära proletariatet - Studier kring den värvade armén, arbetsmarknadens  
kommersialisering och urbaniseringen i frihetstidens västsvenska samhälle, Avhandlingar från Historiska 
institutionen i Göteborg; 48, e-bok ny omarbetad version av Proletär i Uniform Studier kring den värvade armén,  
arbetsmarknadens kommersialisering och urbanisering i frihetstidens västsvenska samhälle. 1987 diss Göteborgs 
universitet. s.91.

72 Magnusson, Thomas, 2005, s. 298.
73 De har undersökt 344 män som varit bosatta i Västerås 1894–1898 som då var i 20-årsåldern och har följt gruppen 

till 1930. Studien gjordes i samarbete med forskare som arbetade på liknande sätt med personer i Örebro och i 
Halmstad. Eriksson, Margaretha, Åkerman, Sune, 1974,”Geografisk och social rörlighet – resultat från 
Trestadsstudien” i Scandia, vol 40 häfte 2. Lund s.273–274.

74 Eriksson & Åkerman, 1974, s.273. 
75 Eriksson & Åkerman, 1974, s.283.
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Material och källkritik
För att komma fram till vilka som var städernas båtsmän under den här tiden har rullor från flottans 

arkiv använts. De förvaras på Krigsarkivet, men finns också i digital version hos Svar, vilka använts 

för den här undersökningen. Informationen i rullorna är inte fullständig och inte heller alltid 

korrekt. Det kan påverka resultatet. Bortfallet kommer att redovisas mer i detalj i samband med 

undersökningen, men också i metoddelen.

För att undersöka båtsmännens och deras familjers sociala ställning har kyrkböcker från födelse- 

och vistelseorter använts. Husförhörslängder, födelseböcker, vigselböcker och död-och 

begravningsböcker är digitaliserade hos Svar, och det är dessa som använts i undersökningen. 

Att lyckas hitta personer som har flyttat långt från sina födelseorter via kyrkoböckerna hänger 

på att rätt ort och rätt födelseår har nedtecknats i vistelseortens kyrkobok, vilket inte alltid skett. Ett 

kriterium för att bli ordentligt noterad i kyrkboken tycks ha varit att individen hade hunnit vistas i 

orten ett tag. I flera fall är det osäkert om båtsmännen bott i staden. Jag kommer att redogöra för 

detta bortfall mer i detalj i metoddelen.

En annan viktig sak för att lyckas hitta båtsmännen i städerna är in- och utflyttningslängder. 

Hudiksvall kyrkbok har relativt noggranna utflyttningsanteckningar. Året 1789 saknas dock i den 

andra delen (B) av husförhören och registreringen är högst sporadisk i första delen (A). Däremot 

finns det under 1788, i första delen en hänvisning till sista sidan i boken för tolv utflyttade båtsmän 

som attest den 6 april 1789, men sista sidan i boken saknas, den finns inte skannad i allafall.76 Detta 

har gjort arbetet att återfinna båtsmännen betydligt svårare.

För att bygga en klassificeringsmodell och för att göra en bakgrundsbild att jämföra 

båtsmännens sociala ställning med har uppgifter från Tabellverket som lagrats i Den demografiska 

databasen i Umeå använts. 

Tabellverket på nätet är sökfunktionen till Den demografiska databasen. Databasen innehåller 

statistiskt material insamlat mellan åren 1749 och 1859. Prästerna i socknarna hade i uppgift att 

fylla i statistiska formulär om befolkningen som de sedan skickade in till Tabellkommissionen.77 

Uppgifternas tillförlitlighet hänger på hur prästerna har lyckats fylla i de förtryckta tabellerna och 

det är inte alla gånger glasklart hur de tänkt. Bland annat överskrider antalet personer i kolumnerna 

den uppgivna folkmängden, vilket leder till problem att tolka uppgifterna.

Under perioden 1785–1800 och perioden 1805 och framåt spaltar Tabellverket upp statistiken på 

två olika sätt. Befolkningsmängden och åldersstrukturen står sig i övergången mellan de två 

76 Hudiksvalls kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/5 a (1786–1795) s. 89.
77 Www.ddb.umu.se/tjanster/tabellverk/  . Hämtad 2014-11-30.
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systemen, men den sociala och ekonomiska indelningen skiljer sig åt. Efter 1805 finns en tydlig 

indelning i både stånd och hushållens ekonomiska bärkraft. Innan dess är ståndsindelningens mer 

styrande, och uppgifter om hushållens ekonomi saknas. 

Den förtryckta blanketten innan 1805 har en avdelning "C" som vikt för in- och utflyttningar, 

men den avdelningen är högst sporadiskt ifylld, samtidigt som det i kyrkböckerna vimlar av in- och 

utflyttare. Efter 1805 så är flyttningarna däremot tydligt angivna, mellan drygt 200 och drygt 300 

personer sågs flytta ut och in ur de respektive städerna under en femårsperiod. 

Under avdelning A finns kategorierna a – r. Båtsmännen finns i samma kategori, A.ff, som 

Under-Officerare, Volontairer, och Militaire- Reserve-karlar i Städerne. Det går inte att utgå från 

den skiktningen när båtsmannens sociala position i samhället ska ringas in. Den militära hierarkin är 

tydlig och en underofficers sociala position även i det civila är högre än en båtsmans. 78 

Sammantaget har det statistiska underlaget lett till en hel del ställningstaganden och problem, 

vilka redogörs för i metoddelen. Tyvärr finns det inte mantalslängder för städerna under krigsåren, 

vilket gör det svårt att vikta Tabellverkets uppgifter. Ett alternativ är att gå igenom husförhörs

längderna från pärm till pärm, men det är ett alltför omfattande arbete för en C-uppsats. Lösningen 

på detta källproblem är att använda uppgifterna sparsamt och med reservation för bristerna.

Konflikten mellan landshövdingen och Gävle magistrat finns dokumenterad i justitiekanslerns 

arkiv som inkommande ärenden. Justitiekanslerns arkiv finns bevarad på Riksarkivet.

Uppgifterna angående Gevärsfaktoriet i Söderhamn och dess hantverkare finns hos två olika 

arkivbildare. Det finnns handlingar under Krigskollegiet, hos artilleridepartementet, hos kansliet 

och i en egen avdelning bland faktorierna. Här verkar dock den utgående posten hos artilleri

departementet saknas för vissa av åren, till exempel 1781–1782. I undersökningen har framförallt 

uppgifter från inkommande handlingar använts, hämtade från olika avdelningar hos arkivbildaren.

Ett annat arkiv är Flintenbergska samlingen består av historikern Johan David Flintenbergs 

(1762–1819) efterlämnade anteckningar, brev, avskrifter och utdrag av handlingar rörande 

Hälsingland. Flintenberg gjorde en avhandling om södra Hälsingland på latin, medan hans bevarade 

underlag är på svenska och finns inskannat på Svar. Orginalhandlingarna förvaras på landsarkivet 

i Härnösand. Här finns 16 sidor om gevärsfaktoriet, och några av uppgifterna här tycks vara från 

saknade brevconcept och memorialer hos Krigskollegiet.79 Eftersom Flintenbergska samlingen är en 

andrahandskälla har jag till största delen använt mig av artilleridepartementets och faktoriets 

inkommande handlingar. De handlingar som dock återfunnits hos Krigskollegiet har överensstämt 

med Flintenbergs anteckningar.

78 Sjöartiklar 1755 IV art 33.
79 Arkivbeskrivning, Flintenbergska samlingen, NAD, www.riksarkivet.se/nad. Hämtad 2014-11-30.
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Metod
I den historiematerialistiska historiesynen är ekonomiska och sociologiska strukturer grunden till 

hur människor agerar och tänker.80 Den här undersökningens metod utgår från den synen. För att ge 

en bild av båtsmännen och det samhälle de befann sig gäller det att analysera var de befann sig 

i arbetsorganisationen som samhället utgjorde.81 Genom att utgå från båtsmännen arbeta i allt vidare 

cirklar är målet att också belysa det allmänna, att få social historia att bli samhällshistoria.82

För att komma tillrätta med det vetenskapliga problemet, varför båtsmännen var utskällda 

samtidigt som det fanns ett stort behov av dem, krävs flera angreppsätt. Sociala grupper, såsom 

båtsmän, skapar inga egna arkiv och källor måste därför sättas samman från alla möjliga håll för att 

återskapa en social struktur.83 Undersökningen består därför av flera delar som sätts samman till en 

helhet i analys och avslutande diskussion.

För att kunna analysera den sociala ställningen hos de personer som skrevs in som stadsbåtsmän 

i Första Norrlands 1:a båtsmanskompani och som deltog i sjökriget 1788–1790 krävs det först att 

hitta dem. Genom att jämföra flottans manskapsrullor med kyrkböckerna spåras båtsmännen. 

Undersökningen av den sociala ställningen fokuserar på båtsmännen för Hudiksvall och 

Söderhamn, eftersom den tredje staden som ingick i Första Norrlands båtsmanskompanis 1:a del, 

Gävle, har mycket få uppgifter i kyrkböckerna för den här tiden.

I städerna fanns mängder med sjöfolk som deltog i kriget, men om de inte har registrerats 

i flottans rullor under stadens båtsmansnummer så är de inte med i undersökningen. Kyrkböckerna 

beteckar personer som stadens båtsman fast de utgick för andra orter. De har också valts bort.

Under slutet av 1700-talet var de sociala såväl som de ekonomiska, strukturerna i det samhället 

baserade på ståndstillhörigheten. Samtidigt höll samhället på att förändras. Studier av social 

rörlighet kan vara ett sätt att få syn på strukturförändringar.84 Båtsmännens sociala ställning jämförs 

med fädernas, för att se om den sociala positionen hade förändrats jämfört med föräldra

genarationen. På samma sätt analyseras också hur utvecklingen för båtsmännen efter kriget.

För att analysera social ställning och social mobilitet görs en demografisk undersökning med 

hjälp av familjerekonstruktion.85 Båtsmännen klassificeras utifrån yrken och familjebakgrund. 

80 Liedman, Sven-Eric, 1993 Från Platon till kommunismens fall, Stockholm, Bonnier Alba AB/Månpocket, s.204.
81 Liedman, Sven-Eric, 1993, s.198.
82 Tosh, John, 2000, Historisk teori och metod, tredje reviderade upplagan, Lund, Studentlitteratur, 2000, s.172–173.
83 Tosh, John, 2000, s.114.
84 Tosh, John, 2000, s.113.
85 För att ringa in båtsmännens sociala ställning kommer dessa parametrar undersökas: Om personen var besutten 

eller inte, vad individen hade för ålder, yrke eller titel, om denne var gift, om denne har barn. Även faderns yrke 
och titel kommer att studeras, om föräldrarna levde när båtsmannen skrevs in till krigstjänst och om föräldrarna var 
gifta, samt vilken placering båtsmannen hade i syskonskaran. Slutligen ska båtsmännens sjövana innan kriget 
undersökas. Alla uppgifterna förs in i ett formulär för att sedan kunna analyseras.
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Guillemot delar i sin avhandling in soldaterna i tre olika sociala grupper, de som äger jord, de 

som brukar jord de inte äger och de som saknar tillgång till jord.86 Det är ett smidigt sätt, men 

hennes studie rör jordbrukssocknar medan den här undersökningen handlar om städer, vilket gör 

indelningen problematisk för det här arbetet. Den här demografiska undersökningen är i stället gjord 

med liknade metod som Björn Furuhagen använt i Berusade bönder och bråkiga båtsmän – Social  

kontroll vid sockenstämmor och ting under 1700-talet. Furuhagen använder sig av Tabellverkets 

kategorisering för att skapa en social indelning och han ser en skiljelinje mellan om individen är att 

betrakta som besutten eller inte.87Klassificeringen i den här undersökningen utgår på samma sätt 

från Tabellverkets indelning efter stånd och yrkesgrupper, och på liknade sätt delas befolkning och 

båtsmän i två grupper, en övre social ställning och en lägre, utifrån besuttenhet. På samma sätt 

klassificeras båtsmännens fäder.

Att göra en social skiktning av befolkningen i Hudiksvall och Söderhamn under den här tiden 

innebär att röra sig i en gråzon. Det fanns knappt någon adel överhuvudtaget och det andra ståndet 

var inte heller särskilt tilltaget. Återstår borgare och övrig arbetsför befolkning. Det fanns också en 

grupp människor som inte var arbetsföra – vilket nog kan ses som samhällets bottenskikt. 

I undersökningen är borgarna och hantverksmästarna definierade som tillhörande den högre 

sociala ställningen, tillsammans med övriga ståndspersoner. Borgarna hade burskap, kunde köpa 

mark och hade visst politiskt inflytande. Mästarna hade uppnått en hög yrkesskicklighet, hade 

verkstad och kunde ha anställda. Hos Tabellverket innan år 1800 är det som korrelerar till det tredje 

ståndet, borgarna, avdelningen "3:tio" en sammansättning som spänner från grosshandlare till 

vargeringskarlar, inklusive deras fruar och barn. Avdelningen har 16 kategorier, som kan ses som en 

fallande skala i ekonomisk och social skiktning. Kategorierna 3.1–3.6 till samt 3.9 och 3.10, räknas 

här till borgare.88 Dessutom finns det personer som kanske inte tillhörde borgarklassen men som 

ändå kan ses som välbeställda och socialt ansedda, som till exempel vissa uppsatta militärer eller 

tjänstemän. Hos Tabellverket är de tre kategorierna under avdelning Aa–c de kategorierna jag ser 

som tillhörande den övre sociala ställningen 89 I den här studien hamnar både arbetsförhindrade och 

friskt och arbetsfört tjänstefolk i det lägre skiktet. Det hela går att sammanfatta med: alla andra.90

86 Guillemot, Agneta, 1986, s.128.
87 Furuhagen, Björn Berusade bönder och bråkiga båtsmän – Social kontroll vid sockenstämmor och ting under  

1700-talet, 1996, Brutus Östlings bokförlag Symposion, Stockholm s.47.
88 Här finns 3.1 Borgerskapet som handlar i Gross.3.2 Minuthandlande Borgerskapet. 3.3 Borgerskapets öfrige 

handlande Ledamöter 3.4 Fabriques Idkare i allmänhet.3.5 Af sig komne Ledamöter af Borgerskapet. 3.6 Skrå- 
Ämbets- och Handtvärksmän. 3.9 Ämbetsmän och Stånds-personer, som idka Borgare-näring. 3.10 Privilegierade 
Handvärkare i Städerne.

89 Det är: A.a Kronones i tjenst varande högre och lägre Civile Ämbetsmän i Städerne utom Clereciet. A.b Kronones i 
tjenst varande högre och lägre Militaire Ämbetsmän i Städerne. A.c Mgistrats-personer och Städernes hedeligare 
Betiening såsom Secreterare, Notarier, Kamererare, Kämnärer, Assistenter, &c.

90 Det rör sig om: B.a Lytte och bräklige, af alla Stånd i Städer och på Landet, såsom galna, blinda, döfva, dumba, 
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Tabellverkets uppgifter från Den demografiska databasen i Umeå från åren 1785 till 1800 

används också för att sammanställa en grov redogörelse av städernas befolkningsstruktur, vilket 

redovisas i bilaga 1. Från 1805 samlas statistiken in på ett annat sätt och det finns betydande 

svårigheter att sätta samman uppgifterna i de olika formulären så att de ger ett bra underlag. Därför 

kommer undersökningen att bara jämföra 1785–1800 års befolkningsstruktur med båtsmännen. 

Tabellverkets statistik för 1785–1800 är dock inte helt tillförlitlig. Ett problem är att skeppare 

och sjömän listas som en kategori, samtidigt som gruppen kan innehålla både välbeställda skeppare 

och borgare såväl som fattiga sjömän.91 Lösningen har därför blivit att särredovisa kategorin.  

Ett värre problem är att antalet personer i statistiken överstiger folkmängden, vilket innebär att 

den procentuella fördelningen i befolkningskategorierna är osäker. Överskottet varierar från stad till 

stad och från femårsperiod till femårsperiod. Statistiken för 1785 för Hudiksvall har en skillnad på 

33 personer. I Söderhamn är skillnaden 175 personer, vilket är en stor del av de 1 412 personer som 

utgör befolkningen, enligt Tabellverkets egna uppgifter. 

För att kringgå statistikproblemet har användningen av Tabellverkets uppgifter dragits ner till ett 

minimum. En fylligare redogörelse för materialet om städernas befolkningsstruktur finns i bilaga 1.

Diagram 1. Bortfallet bland båtsmännen
Bortfallet i undersökningen består av två delar. Totalt antal båtsmän var 52 stycken. Identifierade män där 
födelseort registrerats var 45. Av dessa 45 har den sociala ställningen fastställts i 41 fall.

Källa:Undersökningen, Hudiksvalls och Söderhamns kyrkböcker, Flottans rullor, 1788–1795.

som til arbete äro oskickeliga, eller af ålder vanföra och A.f Rätters, Staters och öfrige publique Värkens i Städerne 
och på Landet ringare Betiente, såsom Vaktmästare, Pedeller, Klockare, Kammardrängar &c samt 3.11 Föregående 
Handlandes, Fabriqueurers och Stånds-personers Contoirs- Bod- Fabriques- och i allmänhet all deras Handels 
Betjening.och 3.15 Friskt och Arbetsfördt Inhyses-folk, eller frie Arbetare i Städerne.

91 Kategorin 3.13 Skeppare och Siömän i Städerne.
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Undersökningens bortfall består av två delar (se Diagram1), först är det sju båtsmän av 52 som inte 

gått att identifiera eller att återfinna i kyrkböckerna med födelseort. Eftersom födelseort är en viktig 

parameter för undersökningen och genom att flottans uppgifter inte är tillförlitliga har dessa 

båtsmän valts bort, förutom i Tabell 3, där de icke identiferade räknas som nyinflyttade. De var trots 

allt båtsmän för staden.

Nästa bortfall har skett när den sociala ställningen skulle fastställas. Av 45 båtsmän är det fyra 

där en social ställning inte har kunnat definieras. Dessa båtsmän finns dock med i undersökningen, 

redovisade som bortfall. Genom att sortera bort båtsmän som finns i flottans rullor men som inte 

gått att hitta i kyrkboken blir det ett snävare underlag. En särskild svårighet har varit att spåra 

individer i gruppen båtsmän som flyttat långt. Bortfallet påverkar resultatet, särskilt eftersom 

undersökningen bland annat syftar till att jämföra de rörligaste individerna med befolkningen 

i allmänhet och de mer platsbundna båtsmännen mer i synnerhet. Det finns dock flera rörliga 

individer som gått att spåra, samtidigt som en del mer stationära båtsmän också lyckats undkomma 

granskningen. Det blir då en mer "rättvist" bortfall. 

Klassificering innebär att dela in verkligheten i skikt, vilket alltid leder till kompromisser. Ett 

exempel är att en hantverksmästare på en manufaktur inte behöver vara borgare för att agera inom 

sitt hantverk. Att vara mästare innebär ändå en framstående position inom ett yrke, och 

i undersökningen räknas hantverksmästare till den övre sociala ställningen. 

En annan problematik har med ungdom att göra. Borgares och bönders barn och tjänstefolk 

finns i en slags flytande social sfär. Furuhagen poängterar att både barn till allmogen och pigor/ 

drängar senare i livet kunde bli besuttna, då de tog över familjegården.92 Borgares barn skiljs ibland 

ut i kyrkböckerna, det är en statusmarkör att tituleras "borgareson" och "borgaredotter". Likadant är 

det med bondsöner och bonddöttrar. Dessutom räknar Tabellverket borgarnas barn som borgare. 

Här är en åldersgräns lämplig. En person över 26 år, eller var gift, bedöms utifrån eventuell 

yrkestitel, medan yngre, titellösa personer definieras genom föräldrarnas sociala ställning. Åldern 

26 är bestämd utifrån källmaterialet, ingen äldre har i kyrkböckerna definierats som "borgareson".

Ett annat exempel på klassificeringsproblem uppstår när en förälder som var soldat eller 

båtsman räknas som obesutten: Undersökningen syftar ju till att ta reda på båtsmännens sociala 

ställning. Men här är tidsperioden som stadsbåtsmannen var i tjänst tre år. Undersökningen tittar på 

individernas sociala position och sociala rörlighet i deras civila liv. 

För att se om geografisk rörlighet påverkade den sociala ställningen delas båtsmännen in i tre 

grupper utifrån om de var infödda, om de var födda inom länet och om de var födda utanför länet.

92 Furuhagen, Björn Berusade bönder och bråkiga båtsmän – Social kontroll vid sockenstämmor och ting under  
1700-talet, 1996, Stockholm, Brutus Östlings bokförlag Symposion, s.47.
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Uppsatsens andra del utgörs av textanalyser av anteckningar dels i kyrkböcker och dels 

i handlingar hos justitiekanslern och Krigskollegiet. Här har relationer mellan staten, kronan och 

lokala representanter lämnat spår i form av brev och anteckningar. Här finns också spår från 

båtsmännens liv. Med hjälp av modellen som byggts upp i teoridelen analyseras Gävle magistrats 

syn på några personer som var utsedda att bli båtsmän och Krigskollegiets syn några som senare 

blev det. Syftet med detta är att ge en djupare bild av maktstrukturerna som genomsyrade 

båtmännens, magistratens och flottans tillvaro. Analysen syftar också till att ge en bättre bild av hur 

de som blev båtsmän egentligen hade det. Textanalyserna söker svar på den övergripande frågan: 

Varför beskrivs båtsmännen som bönder med olyckligt gry och lösdrivare?

Teori – Den hotfulla rörligheten
För att få en övergripande bild av de strukturer som fanns i båtsmännens omgivning behövs ett 

teoretiskt ramverk. Michel Foucault bygger teorier om makt. I Övervakning och straff visar han hur 

samhället under 1700-talet genomgick en genomgripande förändring i synen på individen.93 Han 

finner att makten flyttar fokus från kollektiv till individ i samband med samhällsförändringarna som 

sker i spåren av befolkningstillväxten. Disciplinen är det rationella verktyg som makten använder 

för att upprätthålla underordning och kontroll i förändrat samhälle.94

Foucault beskriver förändringen med exemplet med dokumentation. I gamla tider var texter som 

dokumenterar individen något som bara kungar och stora ledare förärades med. I den nya tiden blir 

individen något som dokumenteras, men som en led i övervakningen, individen blir ett fall: ”ett fall 

som på en gång blir ett kunskapsobjekt och hållpunkten för en makt".95 Det är här vi möter 

båtsmännen, i rullorna, registren och kyrkböckerna, i resterna från maktens kontrollsystem.

Mer än hundra år innan Ehrenswärd skrev sitt klagobrev till Gustaf III fanns det problem med 

rekryteringen för flottan. Enligt Törnbom pågick det en dragkamp mellan flottan och borgarna – där 

båda sidor ville ha de stabila borgarsönerna. Det borgarna däremot kunde avvara var lösdrivare – 

något de till flottans förtret skickade till båtsmanssysslan.96 

Foucault skrev Övervakning och straff med franska revolutionen i centrum. Det är 

borgerlighetens tidevarv som under 1700-talet tog över från den gamla tidens härskarsystem.97 

Under den här perioden blir kroppen, enligt Foucaults sätt att se det, föremål för politisk makt, via 

93 Foucault, Michel, 2003, Övervakning och straff Fängelsets födelse Lund, Arkiv förlag, s.192
94 Fredriksson, Johannes och Larsson, Esbjörn (red), 2007, Att rätt förfoga över tingen: Historiska studier över  

styrning och maktutövning, Uppsala, Uppsala Universitet, s. 38
95 Foucault, Michel, 2003, s.192
96 Törnbom, Olle, 1948, s.60–61.
97 Fredriksson, Johannes, 2007, s.38

17



olika maktmekanismer. Foucault utgår från kroppen som en produktionskraft knuten till ett 

ekonomiskt såväl som politiskt system. Kroppen är inlemmad i ett politiskt kraftfält, där 

"maktförhållandena äger ett direkt grepp om den."98 Om kroppen används som arbetskraft så deltar 

den automatiskt i ett tvångssystem, där ett politiskt instrument utnyttjar den, skriver Foucault.99  

Både kungamakten, företrädd av flottan och den lokala makten, det vill säga borgerskapet, 

delade ett ideal. Deras drömmars man var den gode, välväxte och lojale borgarsonen, rotad i staden 

och utsedd att ta över faderns näring och föräldrahem. En kontrollerad man.

Motbilden till detta var lösdrivaren. Lösdrivaren representerade allt det både flottan och 

borgarna inte önskade i sin värld. Det var en individ som utan styrning flöt in i staden eller i flottans 

tjänst, oönskad, flyktigt förbiskvalpande, opålitlig. Lösdrivaren var också ett politiskt problem: 

i form av sin kropp var det en kraft som makten inte hade kontroll över. Lucassen ser lösdrivaren 

som en konstruerad kategori, skapad utifrån maktens behov, som användes till att stämpla oönskade 

personer med.100 

Foucault förklarar sin teori om politisk teknologi med att kroppen blir inte en användbar kraft 

om den inte samtidigt är produktiv och beroende.101 Enligt denna teknologi var lösdrivaren inte bara 

onyttig, den kunde också vara skrämmande och farlig.

Foucault kategoriserar den disciplinära makten genom dressyren. Disciplinen dresserar för att 

beröva makt och göra kroppen nyttig och effektiv. Det är en teknik där individen skapas både till 

verktyg för och föremål för makt.102 

Flottan var beroende av att manskapet lydde order. Både den personliga säkerheten och skeppets 

säkerhet var beroende av att manskapet kunde sina saker och var disciplinerat.103 Sjöartiklarna 

föreskrev hårda straff för lydnadsbrott, dödsstraffet var en av påföljderna i många fall.104 Men 

flottan ville helst att lydnaden skulle komma självmant. Ehrenswärd skrev att "det är äran som ska 

få knekten att slåss".105

Enligt Foucault skiljer sig disciplinen från slaveriet genom att den inte behöver ta till våld, men 

att den ändå lyckas kontrollera kropparna mer med minst lika stor nytta.106 Disciplinen skapar 

skickliga, fogliga kroppar som riktar sina krafter åt rätt håll.107

98 Foucault, Michel, 2003, s.31.
99 Foucault, Michel, 2003, s.31.
100 Lucassen, Leo, 1999, s.228.
101 Foucault, Michel, 2003, s.31.
102 Foucault, Michel, 2003, s.171.
103 Hammar, AnnaSara, s.71–72.
104 Sjöartiklar, 1755, kapitel V. 
105 Ehrenswärd till K. Maj:t 3 mars 1788, M1695, RA
106 Foucault, Michel, 2003, s.139.
107 Foucault, Michel, 2003, s.140.
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2. Undersökning
Stadsbåtsmännen rekryteras
Enligt generalmantalslängen för 1788 så var det 368 personer som i juni skrevs in som båtsmän för 

Första Norrlands kompanis 1:a del. Av dessa båtsmän var det 86 stadsbåtsmän för städerna 

Söderhamn, Hudiksvall och Gävle.108 Alla inskrivna 1788 står antecknade som "obefaren". 

Rekryteringen tycks ha gått mer eller mindre smidigt till i de olika städerna. Ett 20-tal drängar, 

sjömän och hantverkare i Gävle hade tvångskommenderats till båtsmanstjänsten och klagade därför 

hos landshövdingen. Cronstedt rev upp besluten och sedan anmälde han Gävle magistrat till 

justitiekanslern, början till en infekterad strid mellan magistat och landshövding.

Cronstedt listade övertrampen. Personer med laga försvar hade beskyllts för att vara lösdrivare, 

ovilliga hade tvingats och sjuka hade krävts på intyg. Han beskyllde också magistraten för att ha 

agerat i egen sak."Trenne borgare är själva delaktiga i båtsmanhållet och värnar sin frihet...".109 

Mot anklagelserna från landshövdingen värjde sig magistraten med att den hade tidsbrist och att det 

i staden fanns stora mängder med dels sysslolösa, dels onyttiga arbetare, lösdrivare som borde vara 

skyldiga att göra båtsmanstjänst, hellre än borgarna, som betalade skatt. 110

Rådmannen Sam Valley lade till att det fanns en rättviseaspekt i det hela:
Har en stadens försvars-karl större frihet i samhället än borgaren? Det är: att han ska ej gå om han ej vill, men 

Borgaren skall gå då han ej kan skaffa Karl i sitt ställe, blifer väl förmodligen helt ojämt, Borgaren contribuerar både 

genom rörelse och taxeringen, dagsverkskarlen lefwer på Borgarens näring och pung, contribuerar så godt som intet 

torda således billigt få anses med sin person biträda till rikets försvar... 111

Justitiekanslern begärde in protokollen från magistraten och i dem får vi en bild av hur 

rekryteringen gick till. Ordern att 50 båtsmän skulle utskrivas kom den 30 maj 1788. Den 21 juni 

skulle uppdraget vara slutfört. Den 11 juni visar protokollet att 13 båtsmän hade rekryterats. För att 

fylla antalet 50 stycken så hade borgerskapet gjort räder i sjömanshuset för att via liggaren 

lokalisera de sjömän som inte hade varit inskrivna de senaste åren. Dessa hämtades in. Stadsfiskalen 

hade också beordrats till den närliggande socknen Valbo för att rekrytera.112

Borgarna hade också hittat tolv bränneridrängar att sätta in i båtsmanstjänsten. Det var inte 

svårt, eftersom borgerskapet ägde bränneriet.113 Men bränneridrängarna klagade hos Cronstedt.114

Överlag tycks borgarna i Gävle ha tittat sig omkring bland bekantskapskretsen för att hitta 
108 Flottans arkiv, Stockholm station. Manskap, XIII c/180 (1788: I).
109 Justitiekanslern, Inkommande skrivelser 1788, diarienummer 692, RA.
110 Justitiekanslern, Inkommande skrivelser 1788, diarienummer 783. RA
111 Justitiekanslern, Inkommande skrivelser 1788, diarienummer 783. Sam Valleys egna skrivelse.RA
112 Protokollen inkom 14 juli och är daterade från den 11,14 och 17 juni. Se Justitiekanslern, Inkommande skrivelser 

1788, diarienummer, 783, RA.
113 Kriström, Ulf, "Bränneriet gav Gävle välstånd", Gefle Dagblad, 2008–09–07.
114 Justitiekanslern, Inkommande skrivelser 1788, diarienummer 692, RA.
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lämpliga kandidater. Till exempel hade rådet fått veta att murmästaren Dan Lundqvist berättat att 

hans anställda ville bli båtsmän, vilket fyllde på båtsmanskvoten med fyra personer.115

Enligt Lars Ericson Wolke så fanns det i grunden för den militära rekryteringen en tydlig 

bestämmelse att om inte vakanserna i roten kunde fyllas så skulle den bäste, (i det här fallet då, 

borgaren,) väljas ut.116 Det hotet fick borgare och magistrat i Gävle att agera snabbt. Med att med 

stöd av tjänstehjonsstadgan från 1739 åberopades lösdriveri hos de ovilliga kandidaterna.117

Grälet mellan landshövding Cronstedt och magistatet i Gävle kan visa på flottans vision av att 

äran skulle vara det som skulle locka till krigstjänst. Det var den fria viljan som skulle vara grunden 

för rekryteringen, enligt landshövdingen. Greve Cronstedt hade släktingar inom flottan, bland dem 

sjöofficeren Carl Olof Cronstedt, som arbetade direkt under amiral Ehrenswärd.118 Om 

landshövdingens kontakter influerat honom är svårt att veta, men Cronstedt och Ehrenswärd tycks 

ha liknande idéer om vad som bör sporra till båtsmanstjänst, äran och den fria viljan.

Frågan om den hårda lagstiftningen inom arbetsmarknaden hör ihop med behovet av militiärt 

manskap har debatterats av många. Fattigvården och behovet av manskap inom flottan hänger 

samman med repression av rörliga individer, enligt Lucassen.119 Enligt Thomas Magnusson hade 

värvningsreglerna lättats upp i Sverige redan innan tiden för Gustaf III:s sjökrig mot Ryssland. 

Magnusson ser att i kapitulationsreglementet från 1752 framträder en ny syn på krigstjänsten, och i 

förklaringen till reglementet från 1756 framhölls att ingen skulle påläggas att bli soldat som straff. 

"Krigstjänst för fosterlandet skulle ses som ett ärofullt värv"120. Att avgöra att någon var utan laga 

försvar var endast statens lokala representant som kunde avgöra, i det här fallet landshövdingen som 

rev upp besluten.121 Tvångsvärvningen upphörde dock inte med kapitulationsreglementet från 1752 

påpekar Magnusson.122 Guillemot poängterar att fram till 1824 kunde man i Sverige spåra upp folk 

utan laga försvar för att sätta dem i krigstjänst.123 

I Gävle bestämde borgarna vilka som var lösdrivare som ett sätt att lösa ett hotande problem. Att 

individerna som utsetts påstod sig ha laga försvar var inte tillräckligt, eftersom magistraten ansåg att 

den hade kunskapen om vem som var sysslolös och vem som inte var det.124

115 Justitiekanslern, Inkommande skrivelser, 1788, diarienummer 783, RA.
116 Ericson Wolke, Lars, 2004, s.146.
117 Justitiekanslern, Inkommande skrivelser, 1788, diarienummer 783, RA.
118 Carl Olof Cronstedt, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15696, Svenskt biografiskt lexikon (art av Herbert Lundh.), 

hämtad 2014-11-07.
119 Lucassen tar upp att i 1600-talets Tyskland fungerade centralmaktens repressiva lagstiftning som ett medel för vissa 

distrikt att fånga in individer och tvinga dem till krigstjänst, medan i andra områden, de som inte kunde använda de 
oönskade elementen till krigstjänst, där avrättades till personer utan rättegång se Lucassen, Leo, 1999, s.235.

120 Magnusson, Thomas, 2005, s.27–28.
121 Magnusson, Thomas, 2005, s.50.
122 Magnusson, Thomas, 2005, s.49.
123 Guillemot, Agneta,1986, s.56. jfr dock Nilsson, Roddy, 2003, s.126.
124 Justitiekanslern, Inkommande skrivelser 1788, diarienummer, 783, RA.
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Hur tvisten mellan landshövding och magistraten slutade är oklart. Ingen av de tvångs

rekryterade finns med i rullorna hos flottan, men samtidigt är det flera av dem som i protokollen 

sagt ja till båtsmanstjänst som inte heller syns till som båtsmän för Gävle stad senare.

Landshövdingen lyfte fram Hudiksvall och Söderhamn som ett föredöme i rekryteringsfrågan.125 

Det är ett retoriskt grepp, men troligtvis har rekryteringen gått lugnare till i de två städerna, 

eftersom landshövdingen inte nämner några klagande båtsmän från dessa städer. Här finns dock ett 

geografiskt hinder, som kan ha bidragit till det till synes fridsamma rekryteringsarbetet: De 

missnöjda i Gävle kunde promenera till landshövdingens residens, medan en båtsman som hade 

tvångsrekryterats i Söderhamn eller Hudiksvall och ville klaga hade ett betydligt längre avstånd. 

Dessutom är det också oklart exakt vad landshövdingen hade för motiv till sin ridderlighet gentemot 

de tvångsrekryterade, kanske hade han något otalt med borgarna i en annan fråga.

Lars Ericson Wolkes och Claes Westlings beskrivningar av båtsmanstjänsten hade låg status och 

att städerna lät utskriva illa ansedda män har redan blivit aktuella.126 I det här fallet är det tydligt att 

rådmännen och borgarna stämplade personer som lösdrivare för att lösa ett akut problem. 

Lantisar i stan – guldgruva för rekryterare
Hur det än gick för magistraten att hitta folk efter att landshövdingen "hindrat deras nitälskan" så 

blev resultatet, enligt flottans rullor för 1788 års rekrytering i Gävle, att av 50 båtsmän var endast 

fyra infödda Gävlebor. Resten av manskapet hittades lite varstans, många kom från Valbo socken, 

ytterligare en hel del kom från Dalarna, många står inskrivna som födda i Falun. Överlag var 

rekryterna födda på landsbygden runtom Gävle, även om en och annan kom från avlägsna städer 

som Wasa och Stockholm.127 

Eftersom den "hetsiga febern" skördade offer under vintern 1788–1789, var det en del luckor 

som behövde fyllas. I rullorna för Gävle stad för 1789 ser vi att det skedde en rejäl kompetens

ökning, i alla fall på pappret. Flottan hade då valt att skriva in yrkestitel. I stället för epitetet 

”obefaren” finner vi att 14 sjömän och en dräng antog båtsmanstjänst på Gävle stads vakanta 

platser.128 Även Söderhamn och Hudiksvall fyllde på leden. Söderhamn bidrog enligt rullorna med 

tre drängar, tre sjömän och en borgare. I Hudiksvall tillkom en torpare, två utan titel och en sjöman. 

Totalt skrevs 102 nya båtsmän in för Första Norrlands båtsmanskompanis 1:a del, sjömännen 

dominerade för städerna, medan landsortsrotarna bidrog med i huvudsak drängar.129

125 Justitiekanslern, Inkommande skrivelser 1788, diarienummer 692, RA.
126 Westling, Claes, 2002, s.72; Ericson Wolke, Lars, 2004, s.155.
127 Flottans arkiv, Stockholm station. Manskap, rullor, 036/XIII c/180 (1788: I).
128 Flottans arkiv, Stockholm station. Manskap, rullor, 036/XIII c/180 (1788: I).
129 De övriga rotarna inom Första Norrlands båtsmanskompanis 1:a del bidrog med 58 drängar, 18 titellösa, 7 sjömän 

och 1 torpare. Se Flottans arkiv, Stockholm station. Manskap. Rullor, 036/XIII c/183 (1789: I).
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Rullorna säger inget om huruvida båtsmännen bodde i staden när de rekryterades, eller om 

båtsmännen verkligen var det titlarna i rullorna påstod. För att få veta mer om detta krävs mer 

information än vad flottans rullor och Gävles kyrkböcker kan erbjuda. Därför fokuserar 

undersökningen på Söderhamn och Hudiksvall.

I dessa städer var det 52 båtsmän som skrevs in i rullorna under perioden 1788–1790. Av de 

52 har totalt 45 båtsmän gått att identifiera och födelseort har lokaliserats via i kyrkböckerna. Hos 

41 av 45 har det gått att fastställa en social ställning, antingen genom titlar eller andra anteckningar 

i kyrkböckerna.130

Enligt rullorna var de som var födda utanför länet från orter på varierande avstånd från 

länsgränsen, från Njurunda till Köpenhamn. Av 52 båtsmän är det sju vars födelseort inte har gått att 

spåra i kyrkböckerna, och vilkas identiteter är oklara.131 Det kan bero på att båtsmannen har ett 

vanligt patronymikon och att uppgifter i in- och utflyttningslängder inte finns, men det kan också 

bero på brister i rullornas anteckningar.

Diagram 2. Söderhamns och Hudiksvalls båtsmän, 1788–1790, ursprung
Andel infödda, födda inom länet och utom länet födda, procentuell fördelning.
Rullornas uppgifter Korrigerat efter kyrkböckernas uppgifter

Avser 52 båtsmän, uppgifter ur manskapsrullor. Avser 45 båtsmän, med födelseorten korrigerad efter kyrkbok.
Källa: Flottans arkiv, Stockholms station, KRA. Källa: Flottans arkiv, Kyrkböcker, via Svar.

Flottans uppgifter om födelseort är osäkra, framförallt efter 1789. Rullföringen brast under 

brinnande krig trots att sjöartiklar och kungörelser påpekade att rullorna måste skötas.132Flera av 

båtsmännen som betecknas som infödda enligt rekryteringsrullan för år 1789 var födda på helt 

andra orter, visar en jämförelse med kyrkböckerna. Ett exempel är ordinarie 139 Carl Henrik 

Flygare, enligt rullan 16 år och infödd Hudiksvallsbo.133 

Enligt reseattesten hos prästen i Enånger (dit han senare flyttade) hade han vuxit upp i Stock

holm och kom till Hudiksvall 1789, när borgerskapet i Hudiksvall hade lyckats värva honom som 

båtsman. Carl Henrik Flygare hade tidigare i Njutånger berättat för prästen att hans far var 

130 Här är det främst unga ogifta borgar- eller mästersöner som avses, vars status fastställts genom faderns yrke.
131 Bland de totalt 36 båtsmän som skrevs in med titeln ”obefaren” (det vill säga skrevs in 1788) är det 28 som gått att 

spåra en social ställning och yrkestitel hos. Mellan åren 1789 och 1790 rekryterades 16 båtsmän och totalt av dessa 
är det tolv där yrke och social ställning kunnat spåras.

132 Allmän kungörelse den 2 april 1791. Landshövding Cronstedt uppmanar de förhyrda sjömän som deltagit 
i sjöexeditionen att komma till länsstyrelsen eftersom ingen rulla dykt upp. Länskungörelser, Gävleborgs län 
1791–1816.

133 Flottans arkiv, Stockholm station. Manskap, rullor, 036/XIII c/180 (1788: I) s.44. (bild 56 via Svar)
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klädesvävare och att föräldrarna dog i Stockholm när han var åtta år.134 Berättelsen stärks av att han 

finns i registret för Allmänna barnhuset i Stockholm, där det står att han har lämnats i tjänst 

i februari 1785 till överskepparen Fredrik Berg vid det kungliga Jaktvarvet.135 

Eftersom rullornas uppgifter är osäkra så är en lösning att bara titta på de båtsmän som har gått 

att återfinna i kyrkböckerna och där födelseorten är fastställd, 45 stycken. Skillnaden blir påtaglig 

(se diagram 2). I stället för att hälften var ”infödda”, visar det sig att den största delen rekryter har 

var födda på landsbygden inom länet, i allt från grannbyar till orter i Härjedalen och Gästrikland. 

Det rör sig om nästan hälften av alla båtsmän, 18 stycken.136 

Under hela krigsperioden 1788–1790 var värvningen ganska jämnt fördelad mellan infödda, 

födda inom länet och födda utanför länet i de bägge städerna (se Diagram 3). 

Genom att dela in manskapet i tre grupper, infödda i den staden de blir båtsmän för, födda inom 

länet och födda utanför länsgränsen, går det att få en översiktsbild av hur rörliga båtsmännen var. 

Diagram 3. Hudiksvall och Söderhamns båtsmän 1788–1790, ursprung
Andel infödda, födda inom länet och utom länet födda, procentuell fördelning.

Båtsmännen totalt Söderhamns båtsmän Hudiksvalls båtsmän

Undersökningen rör 45 båtsmän av totalt 52 inskrivna mellan 1788 och 1790. 24 båtsmän är från Söderhamn och 
21 är från Hudiksvall. Sex Hudiksvallsbåtsmän och en Söderhamnsbåtsman har inte gått att hitta identifiera. 

Källa: Kyrkböcker, via Svar.

Tretton av båtsmännen var infödda i städerna, 18 var födda inom länet medan 14 var födda utanför 

länet. En stor del av rekryterna var födda utanför länsgränsen, åtminstone i jämförelse med de 4,4 

procent av soldaterna som Guillemot uppger vara ett riksgenomsnitt under perioden 1860–1910.137 

Hudiksvalls värvning tycks ha skett utifrån ett vidare geografiskt område. Bara 14 av 27 

båtsmän har gått att fastställa som etablerade Hudikbor innan värvningen (se Diagram 4). De 

övrigas vistelse i staden är antingen inte noterad, eller så har de anlänt i samband med 

båtsmanstjänsten eller året innan. Söderhamn har hittat manskap inom stadsgränsen i större 

utsträckning. Totalt under perioden tycks 4 av de 25 båtsmännen ha anlänt i samband med 

värvningen. Resten har bott i staden i flera år (se Diagram 4).

134 Enångers kyrkoarkiv, Bilagor till in- och utflyttningslängden, /H II/1 (1786–1824 Odat). (bild 149–150 via Svar.)
135 Stockholms stad, Allmänna barnhuset, barnrullor, A/D 2 A/9 (1779–1784) (bild 210, Svar.)
136 Båtsmannen Sederström från Jämtland har räknats som född utanför länet trots att när han föddes 1753 tillhörde 

Jämtland och Hälsingland samma län, det vill säga Västernorrlands län. 1762 bildades Gävleborg av Gästrikland, 
Hälsingland och Härjedalen medan Jämtland då hamnade utanför länsgränsen – fortfarande tillhörande 
Västernorrlands län.

137 Guillemot, Agneta, 1986, s.119.
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Diagram 4. Andelen etablerade stadsbor respektive nyanlända som rekryterades
Avser 25 båtsmän för Söderhamn och 27 båtsmän för Hudiksvall. Procentuell fördelning. 
Söderhamns båtsmän Hudiksvalls båtsmän

Etablerade avser personer som bott i staden två år eller längre. De sju båtsmännen som inte gått att hitta i 
kyrkböckerna för staden räknas som nyinkomna i diagrammet.

Källa: Söderhamns och Hudiksvalls kyrkböcker, via Svar.

De många nyinflyttade båtsmännen i Hudiksvall gör att misstankar väcks om att de skulle ha varit 

ett lätt byte för borgerskapet när de skulle rekrytera, lite av principen "sist in först ut". Sedan mitten 

av 1700-talet hade magistraten i Hudiksvall börjat tillåta att personer utan burskap kunde bosätta sig 

i staden, mot att man stod till tjänst med dagsverken.138

Under äldre tider hade borgarna själva, enligt Britt-Marie Lundbäck, fått svara för att underhålla 

städer broar, gå brandvakt och annat. Det värsta var ändå att de var tvugna att  ställa upp med 

båtsmän.139 Med en mer flexibel arbetskraft än borgare tillhanda så fanns det också en 

manskapsreserv när kronan kallade. Begreppet "laga försvar" var töjbart, visar exemplet från Gävles 

rekrytering: Det var borgarna, vilka skulle ordna båtsmän, som också hade makten att ge laga 

försvar. Men, vid tiden för Gustaf III:s krigsrustning, fanns det risk för bakslag om tvång användes. 

Om även Hudiksvall och Söderhamn använt tvångsrekryering går inte att svara på med detta 

källmaterial. Det som går att konstatera att alla tre städer i undersökningen gärna rekryterade 

personer födda på andra orter, dryga två tredjedelar av båtsmännen var inte infödda. Söderhamn 

rekryterade i störst utsträckning bland etablerade stadsbor, men även här var de infödda i minoritet. 

Det finns bevis, Carl Henrik Flygares reseattest, för att Hudiksvall och Gävle arbetade i andra 

orter med att få tag i båtsmän. Däremot är det inte klart hur många av de utomsocknes födda 

båtsmännen som rekryterades i städerna och hur många som hittades på andra orter. 

Det som också går att notera är att rullornas födelseorter inte alltid stämmer. Vad exakt H-infödd 

betyder är höljt i dunkel. 

Thomas Magnusson ser de värvade knektarna som rörlighetsbenägna individer från flera olika 

samhällsklasser.140 Även Guillemot ser ett yrke där den sociala ställningen var mycket varierad.141 

Hittills går det att konstatera att båtsmännen för Hudiksvall och Söderhamn överlag var en rörlig 

samling individer.

138 Lundbäck, Britt-Marie, 1982, s.61.
139 Lundbäck, Britt-Marie 1982, s.61.
140 Magnusson, Thomas, 2005, s.145–146.
141 Guillemot, Agneta, 1986, s.184.
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Tabell 1. Båtsmän i Hudiksvall och Söderhamn 1788–1790, social ställning
Antal och procent. 45 båtsmän klassificerade efter yrkestitlar och andra benämningar 
i kyrkoböckerna och indelade i ett övre och ett lägre socialt skikt. Sju båtsmän som inte har 
identifierats i kyrkböckerna är borträknade. Tårtdiagrammet visar fördelningen upp till 45.

Antal Procent

Återfunna båtsmän 45 100
Fastställd social ställning 41 91
Tillhör övre sociala skiktet 7 16
Tillhör lägre sociala skiktet 34 76
Ej fastställd social ställning 4 9

Källa: Kyrkböcker, via Svar.

Båtsmännens sociala ställning
Om man jämför båtsmännen med Hudiksvalls och Söderhamns befolkning så var det betydligt färre 

båtsmän som kvalade in i kategorin övre sociala skiktet än befolkningen i stort. De flesta rekryter, 

76 procent, kom från det lägre skiktet (se Tabell 1). 

1785 tillhörde cirka 60 procent av befolkningen i Hudiksvall det övre skiktet, något som höll 

i sig under perioden 1790–1800, enligt Tabellverkets uppgifter.142 Båtsmännen var däremot i stor 

utsträckning från det lägre, endast en tillhörde det övre skiktet. (se Tabell 2).

Om man jämför Söderhamns båtsmän med Söderhamns befolkning så var dessa mer represen

tativa. Dels var det fler infödda båtsmän, dels var deras sociala ställning mer lik övriga befolk

ningens (se Tabell 3). I Söderhamn var det under perioden 1785–1790 mellan 40 och 60 procent av 

befolkningen som kunde räknas in till det övre skiktet, enligt uppgifterna från Tabellverket.143 

Tabell 2. Båtsmän Hudiksvall 1788 – 1790, social ställning
Antal och procent, 21 båtsmän. Av totalt 27 båtsmän är det sex som inte har återfunnits 
i kyrkböckerna med födelseort och som därmed är inte är med i jämförelsen.

antal procent
Båtsmän 21 100
Fastställd social ställning 17 81
Övre sociala skiktet 1 5
Lägre sociala skiktet 16 76
Ej fastställd 4 19

Tabell 3. Båtsmän Söderhamn 1788 – 1790, social ställning
Antal och procent. Av totalt 25 båtsmän är det en som inte har återfunnits 
i kyrkböckerna och som är borträknad.

antal procent
Båtsmän 24 100
Övre sociala skiktet 6 25
Lägre sociala skiktet 18 75
Ej fastställd - -

Källa: Kyrkböcker, via Svar.

142 Folkmängd, Hudiksvall, 1785, 1790, 1795, 1800, Tabellverket, Demografiska databasen, Umeå universitet. Se 
bilaga 1, Tabell A, Tabell B.

143 Folkmängd, Söderhamn, 1785, 1790, 1795, 1800, Tabellverket, Demografiska databasen, Umeå universitet. Se 
bilaga 1, Tabell D, Tabell E.
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Grovarbetare, hantverkare och sjöfolk
Båtsmännens yrken innan kriget kan sägas vara uppdelade i tre större kategorier: grovarbete, 

hantverk och sjöfart (Se tabell 4). I Söderhamn och Hudiksvall hade de flesta av båtsmännen en 

annat yrkestitel innan kriget, av de 45 undersökta var det 21 i Söderhamn och 15 i Hudiksvall som 

hade en yrkestitel.144 Totalt under perioden var det 7 av de 41 båtsmännen som kunde räknas till det 

övre sociala skiktet i de bägge städerna, medan en dominerande del tillhörde det lägre, 35 stycken. 

Tabell 4. Vanligaste yrke innan båtsmanstjänsten
Avser 45 båtsmän för Söderhamn och Hudiksvall, perioden 1788–1790, antal och procent.
Två av sjömännen har dubbla titlar, men har enbart räknats till sjöfolket.

Yrke Antal procent 
Sjöfolk 13 29
Dräng, arbetskarl 11 24
Hantverkare 8 18
Övriga 4 9
Hemmaboende son 5 11
Ej fastställt yrke 4 9
Totalt 45 100
Fyra båtsmän saknar yrkestitel i kyrkböckerna och uppfyller inte heller kriterierna för att räknas som son som bor 
hemma. De sju båtsmännen som inte gått att återfinna med födelseort eller andra uppgifter är inte medräknade.

Källa: Kyrkböcker, via Svar

Nästan var tredje båtsman av de 41 med yrkestitel eller annan förklaring i kyrkboken har någon 

form av yrkesbakgrund inom sjöfart, 13 stycken. Det är tio som är omnämnda i kyrkoböckerna som 

sjömän, matroser eller skeppare. Bland de 13 räknas också in en avskedad marinvolontär, som bör 

ha haft någon form av erfarenhet av marint slag, och även en så kallad matros för kronans räkning, 

som hade seglat sedan 1786.145 Förutom dessa båtsmän så finns det ytterligare en som står som 

sjöman i rullorna för 1789, men denne räknas inte med här.146

Bland de båtsmän med erfarenhet av arbete till sjöss var den övervägande delen infödda, eller 

hade bott i respektive stad länge. De två som hade sjöerfarenhet och samtidigt var födda utanför 

länet var två personer i Hudiksvall, den avskedade volontären Allberg och den föräldralöse 

Backman, som båda hade kommit till staden en god tid innan kriget.147 De sjömän som skrevs in 

1788 har dock i likhet med sina ej seglande kolleger antecknats som "obefaren" i flottans rullor. 

Glete såg båtsmännens yrkeskunskaper som en fråga som skulle behöva undersökas närmare. 

Glete resonerar om att huvuddelen av båtsmännen inte torde varit professionella sjömän vana vid 

144 Kyrkoarkiv från Härnösands landarkiv, Uppsala landarkiv och Östersunds landsarkiv, via Svar.
145 Hudiksvalls kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/5 b (1786–1795) s.69; Dödbok, 1789 års döda och begravda, ingår i 

Födelse- och dopböcker, C I/1 (1716–1801).
146 Han finns med i kyrkbokens utflyttningslängd, men bara rullans anteckning om att han är "H-infödd" finns att tillgå 

i övrigt, vilket kan betyda vadsomhelst. Se Flottans arkiv, Stockholm station. Manskap, XIII c/180 (1788: I); 
Hudiksvalls kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/5 a (1786–1795) utflyttningslängd, s.89.

147 Hudiksvalls kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/5 b (1786–1795) s.19; Husförhörslängder, A I/5 a (1786–1795) s.7.
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stora råsegelriggade skepp och borde ha varit mer lämpade att tjänstgöra på skärgårdsflottans 

mindre skepp. Glete skriver att båtsmännen däremot kan ha varit skickliga artillerister, baserat på 

erfarenherna från 1788–1790.148 Den här undersökningen rör väldig få av flottans alla båtsmän, men 

bland just dessa båtsmän var en tredjedel professionella sjömän vana vid liknade skärgårdsmiljö 

som Gustaf III:s sjökrig utspelade sig. Det var rutin att båtsmännen från samma kompani fördelades 

på olika skepp.149 Under andra slaget vid Svensksund fanns Hudiksvalls och Söderhamns båtsmän 

utspridda på galärer, slupar och jollar över hela slaglinjen, visar handlingarna från Kommitterade av 

arméns flottas prismedelfördelning. Ofta tycks de ha bemannat årdrivna galärer, till exempel 

Serafimerorden, Hälsingland, Svärdsorden och Wrede.150 Sjömännen borde ha varit ett bra tillskott 

för Ehrenswärds flotta, bland alla artillerister. Det var dock inte säkert att  yrkeskunskaperna 

uppmärksammades, eftersom alla 1788 års rekryter skrivits in som "obefaren"151.

Av de 41 båtsmännen där den sociala ställningen innan kriget har gått att fastställa var det också 

flera hantverkare, totalt var det åtta som hade titlar som har med hantverk att göra. Två var 

hantverksmästare innan kriget, enligt kyrkböckerna och enligt rullor från gevärsfaktoriet 

i Söderhamn. Bland hantverkarna fanns även en gatuläggare och en stads-timmerman, där det är 

oklart om de var mästare eller inte och de sorteras in i det lägre skiktet.152 Två båtsmän var gesäller 

och tre var lärlingar. 

Tio av de 41 båtsmännen hade enbart titeln dräng. Alla med titeln drängar var födda utanför 

städerna. Förutom olika hantverksyrken och marina titlar fanns det båtsmän som var arbetskarl, 

dagsverkskarl, brandvakt och även en avskedad trumslagare från Majorens kompani i Forsa.153

Av de 41 båtsmännen fanns det tre som innan kriget hade noteringar i kyrkböckerna om att de 

har varit i något klammeri med rättvisan. En av båtsmännen, tidigare dräng, tycks ha fått plikta med 

offentlig kyrkoplikt för att ha försummat skriftermål.154 En annan, en sjöman, ska fått liknande 

straff, dock oklart för vad.155 De tredje var en avskedad marin volontär med en not om "otrohet".156 

Alla båtsmän i undersökningen var alltså inte fläckfria , men det är långt ifrån något övergripande 

148 Glete, Jan, 1992, s.135.
149 Hammar, AnnaSara, 2014, s.75.
150 Förteckning över personer i Gefleborgs län som anmält sig till echerade andel uti kungliga armens flotta under 

Sjökriget, Kommitterade av arméns flottas prismedelsfördelning 1788–1790, år 1790, volym 43,  serie VIII, 
ansökningar och uppgifter om prismedel volym 2. KRA.

151 Flottans arkiv, Stockholm station. Manskap, XIII c/180 (1788: I)
152 Stenhuggare rekryterades ofta bland den egendomslösa befolkningen på landsbygden. Timmermännen hade en inte 

särskilt gynnsam social eller ekonomisk ställning, något som förändrades under 1700-talet. Vid sidan av ett 
välorganiserad skråämbete fanns självständigt arbetande timmermän. Se Orviste, Erik, 1989, Stenhuggare; 
Palmqvist, Lena A, Timmerman; Ingår i Hantverk i Sverige s.289, s.328.

153 Norrbo kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker C / 3 (1769–1843) (bild 196, Svar)
154 Söderhamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, AI / 7 (1785–1791) 68. Svar.
155 Söderhamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder,A / 7 (1785–1791) s.102 Svar
156 Hudiksvalls kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I / 5 b (1786–1795) s.19. 
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mönster, som beskrivs i tidigare forskning.157 Trots att två av båtsmännen var tidigare avskedade 

från krigsmakten, gick det tydligen bra att ta båtsmanstjänst när flottan skrek efter arbetskraft.

Det går att konstatera att även borgarståndet har fått bidra med båtsmän. Fyra av båtsmännen är 

i undersökningen kategoriserade som borgare. Av dessa är två ogifta, unga borgarsöner utan några 

andra titlar i kyrkböckerna. Två är borgare enligt kyrkböckerna, en är färgare/borgare och en 

skeppare/borgare, som skrevs in 1789 och 1790.158 Här är det tydligt att de borgare som hamnade 

i tjänst som båtsmän inte tillhör den rikaste eller den mest inflytelserika delen av borgarna 

i städerna, som handlarna, vilka ofta var tungt representerade i magistaten eller andra styrande 

instanser.159 De båtsmän som tillhörde borgerskapet var hantverkare, skeppare och fiskarborgare. 

Om värvningen av borgare var frivillig eller om borgerskapet hade misslyckats med att hitta 

någon (frivillig) kandidat och därför själva tvingats till krigstjänst går inte att svara på med det 

källmaterial som den här undersökningen omfattar. Ett litet bakslag drabbades dock Söderhamns 

magistrat av. Om man ser till vad magistraten önskat, så ivägskickades 1789 en båtsman för 

fördubbling 71 Dahlin, hattmakarlärlingen Per Persson från Berg i Jämtland, men denne ratades av 

flottat på grund av sin kortväxthet.160 I samma veva som lärlingen fick attest av prästen fick också 

skepparen och borgaren Erik Ersson Lind och sjömannen Jonas Ulf attester.161 Senare skrevs Erik 

Lind in som Dahlin. Ett möjligt scenario är att Lind har fått rycka in när förstahandsvalet ratades. 

Thomas Magnusson hittar två huvuddrag i sin undersökning hos den formellt frivilliga 

värvningen i de värvade regementena i Västsverige. Den ena kategorin kan sorteras, enligt 

Magnusson, in under ett slags strukturellt tvång. Det är de rekryter som tidigare varit 

fängelsekunder, tidigare soldater som övertalats att ta värvning på nytt, eller rent av utländska 

krigsfångar. Den andra kategorin ser han som "genuint frivilliga värvningar".162 I några av exemplen 

tycks armod och hunger ha varit en drivkraft, något som kan tänkas vara en motivation. Det finns 

också fall där rekryter på besök hemma i bygden lockade med folk tillbaka till garnisonen. I andra 

exempel ligger sociala faktorer bakom att ta värvning, så som dålig arbetsgivare, tungt jobb eller 

helt enkelt äventyrslusta – en rekryt angav som skäl till värvning "ungdoms yrhet".163

Kungörelsen som utgick 1789 visar att kronan jobbade hårt för att få folk till flottan, genom att 

erbjuda ett batteri av förmåner.164 Det kan ha bidragit till att även borgare lockades till krigstjänst. 

157 Westling, Claes, 2002, s 72; Törnbom, Olle, 1948, s. 54.
158 Flottans arkiv, Stockholm station. Manskap, XIII c/180 (1788: I) s 47; Flottans arkiv, Stockholm station. Manskap, 

XIII c/186 (1790: II) 
159 Brismark, Anna, 2008, Mellan producent och konsument Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-

talets Hälsingland, diss Uppsala Universitet. s.105.
160 Söderhamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/7 (1785–1791) 1785-1791, s 193, s.100.
161 Söderhamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/7 (1785–1791) (bild 222 via Svar).
162 Magnusson, Thomas, 2005, s. 139.
163 Magnusson, Thomas, 2005, s. 144–145.
164 Kungörelse 4 mars 1789, Kung: Majt, Stockholm.
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Utifrån vad båtsmännen har för titlar och andra uppgifter om dem i kyrkböckerna går det att 

konstatera några saker. Först och främst är det en stor del av båtsmännen som har erfarenhet av sjön 

innan de blir båtsmän. För Gävles del, där uppgifterna i kyrkböckerna är få, går det ändå att 

konstatera att bland det första magistraten gjorde var att genomsöka sjömanshuset för att hitta 

lämpliga kandidater till båtsmanstjänsten. Det indikerar att sjömän var högvilt när det kom till 

rekrytering av stadsbåtsmän, i alla fall för Första Norrlands 1:a kompani vid tiden för Gustaf III:s 

krig mot Ryssland. Detta borde ha förnöjt Ehrenswärd och flottan, som dock inte före 1789 lyckats 

registrera sjömännen på annat sätt än "obefaren".

Det andra som går att notera är att den övervägande delen båtsmän tillhörde städernas lägre 

skikt. Däremot är det få (3 av 41) som har noteringar av något slag i kyrkböckerna som skvallrar om 

att de skulle ha ställt till det för sig. De allra flesta står antecknade utan prickar i marginalen. 

Visserligen kan båtsmännen ändå vara illa ansedda och de kan också ha hamnat i rätten utan att det 

registrerats i kyrkboken. Men att städerna systematiskt skulle ha letat upp de mest opålitiga och 

besvärliga personerna för att bli av med dem finns inte belägg för i den här undersökningen.

Även borgarståndet har bidragit med båtsmän. En dyster förklaring kan vara att borgarna hade 

tvingats att dryga ut listan, det hot som Gävles borgerskap värjde sig från genom att tvångs

rekrytera. Det kan också vara så att borgarna som blev båtsmän ställt upp frivilligt. Det här 

källmaterialet kan inte ge svar på enskildas skäl till att ta båtsmanstjänst. Tidigare forskning har 

visat att skälen till värvning var högst skilda. Kungörelsen från 1789 visar att flottan lockade med 

flera förmåner, något som kan ha inverkat.165

Det går att se på Ehrenswärds promemoria om flottans problem med bemanningen och hans 

drömmar om ära utifrån Foucaults tanke om disciplin som ytterst en konst att hantera 

människokroppen.166 En person som redan var inne i ett maktsystem, som en borgare i staden, eller 

en sjöman i handelsflottan, kunde ses som mer lydig och därmed nyttig, mottaglig för den drill som 

krävdes. För att få ett manskap som är nyttigt och fogligt krävdes individer som var redo att bli 

maktens verktyg. AnnaSara Hammars avhandling visar på manskapet som rörliga individer som 

snabbt måste kunna interagera socialt i nya grupper, samtidigt som blind lydnad av överordnade var 

ett måste. Dugligheten var också avgörande för alla på skeppen, för allas överlevnad.167

Resultaten i den här studien visar att männen som blev båtsmän 1788–1790 överlag var både 

rörliga och ur en social synvinkel en varierad grupp individer. Men flottan borde inte ha alltför 

många synpunkter, här fanns erfarna sjömän, hantverkare och borgare att bemanna skeppen med.

165 Kungörelse 4 mars 1789, Kung: Majt, Stockholm.
166 Foucault, Michel, 2003, s.139–140.
167 Hammar, AnnaSara, 2014, s.260–261.
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Fäderna överglänste sönernas karriärer
De 45 båtsmännens familjebakgrunder som har kunnat definieras, 38 stycken, domineras av fyra 

yrkeskategorier: hantverkare, bönder, sjömän och militärt manskap (se Tabell 5). Trots att bortfallet 

i familjebakgrunder är stort (sju familjer, 16 procent) visar undersökningen ändå att båtsmännens 

fäder överlag hade en bättre social ställning än sina söner (se Tabell 6). 168 

Tabell 5. Fädernas yrken
Avser 38 fäders yrkeskategorier, antal och procent, avrundat. Bortfallet består av sju familjebakgrunder som inte har 
gått att definiera, förutom de sju båtsmännen som inte gått att återfinna i kyrkböckerna.

Antal procent
Totalt 38 100
Hantverkare 11 29
Bönder 8 21
Soldater/ båtsmän 7 18
Sjömän 6 16
Dubbla titlar 3 8
Övriga 3 8

Källa: Kyrkböcker, via Svar.

Av 38 fäder var det elva som hade hantverksyrken, vilket var den vanligaste yrkeskategorin. Av 

fäderna var nio titulerade mästare. Åtta båtsmän är bondsöner. Sex av båtsmännens fäder var civila 

sjöfarare i någon form. Soldat- och även båtsmansfamilj var också en vanlig uppväxtmiljö, två av 

båtsmännen kom från båtsmansfamilj medan fem båtsmän kom från soldatfamiljer.169 

Tabell 6. Familjebakgrund för båtsmännen, social ställning
Avser 45 båtsmäns familjebakgrunder. Antal och procent, avrundat. 
De sju båtsmännen vars födelseort inte har återfunnits i kyrkböckerna är inte med 
i jämförelsen. Bortfallet i tabellen är sju familjebakgrunder som inte kunnat fastställas.

Antal  Procent
Båtsmännens fäder 45 100
fastställd 38 84
Övre sociala skiktet 26 58
lägre sociala skiktet 12 27
Ej fastställd 7 16

Källa: Kyrkböcker och mantalslängder, via Svar.

Vi såg tidigare att få båtsmän, (7 av 41) hade yrken som kvalade in i det övre sociala skiktet. Om 

man däremot ser på deras fäders är det omvänt, de flestatillhörde den högre sociala kategorin (se 

Tabell 6). Om man jämför båtsmännens föräldrar och städernas befolkningsstruktur så tillhörde 

föräldrarna det övre skiktet av befolkningen i liknande utsträckning som vad folk i allmänhet 

gjorde.170 

168 Bortfallet består av fem båtsmän som det inte gått att hitta föräldrar till, samt av två båtsmän vars föräldrar har gått 
att hitta, men vars sociala ställning inte gått att definiera. 

169 De övriga är är en bokhållare, en hyttedräng, en kolare. 
170 Folkmängd, Söderhamn och Hudiksvall, 1785, 1790, 1795, 1800, Tabellverket, Demografiska databasen, Umeå 

universitet. Se bilaga 1, Tabell A, Tabell B, Tabell D, Tabell E.
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Resultatet är tydligast för Söderhamns båtsmän, där det totala bortfallet är minst. Av 21 

fastställda familjebakgrunder för Söderhamns båtsmän, oberoende av födelseort, var det 15 av 

fäderna som räknades till borgare, bönder, ämbetsmän eller hantverksmästare, det vill säga två 

tredjedelar, snäppet mer än vad befolkningen i stort gjorde.

Av Hudiksvalls båtsmän och Söderhamns båtsmän var det en majoritet som tillhörde det lägre 

skiktet av befolkningen, men drygt hälften av de båtsmän vars familjebakgrund kunnat fastställas 

föddes in i det övre skiktet av befolkningen. Här är den sociala rörligheten nedåt tydlig.

Hos 35 båtsmän har både faderns och sonens sociala ställning kunnat definieras.171 Under

sökningen visar att hälften av båtsmännen, 18 av 35 jämförda hade en sämre ställning än sin far (se 

Tabell 7). Det var 17 individer som innan kriget behållit sin sociala ställning de fötts in i, elva 

föddes i det lägre skiktet och var kvar där när de rekryterades som båtsmän. Sex båtsmän var innan 

kriget tillhörande det övre skiktet, som sina fäder. 18 av männen hade en sämre social ställning än 

sin far, det vill säga de hade sjunkit ner i det lägre skiktet. Ingen av båtsmännen hade yrkesmässigt 

lyckats bättre än fadern, det vill säga rört sig från det lägre skiktet till det övre (se Tabell 7).

Tabell 7. Social rörlighet för båtsmännen innan kriget
Jämförelse av 35 båtsmän och deras fäder, social ställning

båtsmän
övre skiktet lägre skiktet summa fäder

far övre skiktet 6 18 24
lägre skiktet 0 11 11
summa söner 6 28 35

Källa: Kyrkböcker, mantalslängder, via Svar.

Infödda båtsmän hade det lite bättre
Enligt undersökningen var de infödda båtsmännen i något högre grad födda inom det övre sociala 

skiktet jämfört med de inflyttade båtsmännen. Här är dock bortfallet en faktor som påverkar. 

Skillnaden mellan inflyttade och de infödda syns tydligast bland båtsmännens egna yrken 

(se tabell 8).

De infödda båtsmännen vars familjebakgrund har fastställts hade ofta fäder som var 

hantverksmästare, men bland de infödda båtsmännen själva var sjöfartsyrken det absolut vanligaste 

innan kriget. Sjöfartsyrken var också det vanligaste för de fem borgarfamiljer som senare fick se 

(om föräldrarna levde då) sina söner i båtsmanstjänsten. De infödda borgarsönerna kommer från 

mindre bemedlade borgarfamiljer, fiskare, sjöfarare och hantverkare.172 

171 Tre av de 38 båtsmännen har själva inte en definierad social ställning och ingår därför inte i jämförelsen.
172 Hudiksvalls kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/4 b (1777–1785) s.76; Söderhamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, 

A I/7 (1785–1791) s.191; Söderhamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/4 (1766-1769) s.30; Söderhamns 
kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/5 (1769–1777) s.152

31



Tabell 8. Båtsmännen, utifrån geografisk och social härkomst
45 båtsmän för Söderhamn och Hudiksvall 1788–179. Inflyttade båtsmän avser både födda inom länet och födda 
utanför länet. sju båtsmän som inte återfunnits i kyrkböckerna är inte medräknade. Antal och procent, avrundat

Infödda båtsmän, social ställning Inflyttade båtsmän, social ställning
Antal procent Antal Procent

Båtsmän 13 100 Båtsmän 32 100
Fastställd 13 100 Fastställd 28 88
Övre skiktet 5 38 Övre skiktet 2 6
Lägre skiktet 8 62 Lägre skiktet 26 81
Ej fastställd - - Ej fastställd 4 13

Infödda båtsmän, social ställning Inflyttade båtsmän, social ställning

Infödda båtsmäns familjer, social ställning Inflyttade båtsmäns familjer, social ställning

Familjebakgrund, infödda båtsmän Familjebakgrund, inflyttade båtsmän
Avser 13 familjer, antal och procent avrundat. Avser 32 familjer, antal och procent avrundat.
Alla 13 familjebakgrunder fastställda. Sju familjebakgrunder ej fastställda.

Antal procent Antal procent
Familjer 13 100 Familjer 32 100
Fastställd 13 100 Fastställd 24 75
Övre skiktet 10 77 Övre skiktet 16 50
Lägre skiktet 3 23 Lägre skiktet 9 28
Ej fastställd - - Ej fastställd 7 22

Källa, Kyrkböcker, mantalslängder, via Svar.

Agneta Guillemot klassificerar befolkning och båtsmän i tre grupper i sin undersökning, vilket gör 

att resultaten kan vara svåra att jämföra i detalj.173 Guillemot använder sig av socknen och inte länet 

som skiljelinje för flyttarna, vilket också gör det svårt att jämföra resultat.174 Guillemots resultat för 

stadssocknen Umeå, var att en stor andel av de infödda soldaterna som kom från det lägsta sociala 

skiktet, en högre andel av soldaterna var till exempel födda av ensamstående mödrar. 

Av de som var födda i andra socknar var det ungefär lika många som kom från de lägsta sociala 

skikten som de som var infödda, 42 procent jämfört med 40,9 procent av de infödda i Umeå. 

Däremot visade det sig att bland de med större geografisk rörlighet fanns det nästan lika många som 

tillhörde det högsta sociala skiktet, 39,8 procent. Få tillhörde det sociala mellanskiktet.175

173 Guillemot, Agneta, 1986 s. 128–129.
174 Guillemot, Agneta, 1986 s. 121.
175 Guillemot, Agneta, 1986 s. 133–134.
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I den här studien har alla uppspårade båtsmän fötts inom äktenskapet, men det som är mer 

intressant att jämföra är att i den här tycks de infödda stadsborna ha haft en högre social ställning än 

de inflyttade, om båtsmannens familjebakgrund och yrken jämförs.

Bland de infödda var det 5 av 13 som kan sorteras in i det högre skiktet strax innan de blev 

båtsmän. Bland de utomsocknes födda båtsmännen, tillhörde inte ens var tionde det övre skiktet.176

Av de 13 infödda båtsmännen var det 10 som hade fötts in i det övre skiktet. Motsvarande siffra 

för de utomsocknes födda var 16 av 32, halva styrkan. Här är dock bortfallet stort, sju familje

bakgrunder har inte gått att fastställa. Gemensamt för både inflyttade och infödda är dock den 

sociala rörelsen nedåt.

I den här studien är det tydligt att de som har flyttat långt och gått att hitta i kyrkböckerna själva 

inte tillhör den övre sociala ställningen. Bland de båtsmän som hade flyttat in från ett annat län var 

det ingen de elva båtsmännen som kunde sägas tillhöra det övre skiktet. Dock är bortfallet en post 

som till stor del slår mot de långflyttande båtsmännen. Sex av de sju familjebakgrunderna som 

fattas hos de 45 båtsmännen som gått att spåra tillhör de långflyttande båtsmännen. 

Guillemot ser att i hennes studie var det ofta bondsöner från andra socknar som bidrog till 

bemanningen för stadssocknarna.177Den här undersökningen når ett liknande resultat. Det flesta 

inflyttade båtsmän från bättre familj, åtta av tolv, var bondsöner.

Böndernas barn hade alla flyttat inom länet på varierande avstånd. Här skulle man kunna se en 

parallell till Ehrenswärds "bönder med olyckligt gry". Ingen av bondsönerna hade fortsatt sina 

föräldras bana och de flesta står registrerade i kyrkboken som "dräng" i tjänst hos någon borgare. 

Ett undantag kan sägas vara gatuläggaren Olof Skoglund, som blev ordinarie 69 Modin.178 En sak 

som komplicerar Ehrenswärds tes är dock att tre av bondsönerna har försörjt sig som sjömän.179

Eriksson och Åkerman fann i sin studie som rör sent 1800-tal och tidigt 1900-tal att geografisk 

rörlighet var en faktor för social rörlighet uppåt. Särskilt gynnsamt tycktes långdistansflyttar vara 

för att ge en skjuts i karriären.180 I den studie som Eriksson och Åkesson gjorde om sambandet 

mellan migration och social rörlighet gick det att se en liknande nedgång i social ställning för 

många i början av yrkeslivet, till exempel var det ett vanligt scenario att bondsöner började en ny 

yrkeskarriär i städerna med att vara grovarbetare.181 Utvecklingen därefter var att många sedan 

176 Det vill säga två båtsmän av 28. Bortfallet är här fyra individer av 32 inflyttade båtsmän som har gått att spåra 
i kyrkböckerna med födelseort.

177 Guillemot, Agneta, 1986 s. 133–134.
178 Segersta kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/2 (1780–1792) s.8, samt Skogs kyrkoarkiv (Gävleborgs län), 

Husförhörsböcker, A I/2 (1760-1787) s.81.
179 Söderhamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/5 (1769–1777) s.44;  Enångers kyrkoarkiv, Utflyttningslängd, 

1785, ingår i Födelse- och dopböcker, C/3 (1756–1800) bild 247 (via Svar); Hudiksvalls kyrkoarkiv, 
Husförhörslängder, A I/5 a (1786–1795) s.83.

180 Eriksson &Åkerman, 1974, s.283.
181 Eriksson &Åkerman, 1974, s.287–288.
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jobbade sig upp till samma eller högre social ställning som sin föräldrageneration182

I den här studien är bondsönerna i varierande åldrar. Här behövs det dock mer än välvilja för att 

få dem till att vara i början av sina yrkesliv, som till exempel 38-årige fördubbling 72 Hullberg, som 

försörjde sig som matros, eller den 37 årige gatuläggaren Skoglund i Söderhamn.

Flera av bondsönerna hade äldre bröder som tagit över gården, eller kunde förväntas göra det. 

Det finns dock undantag, att den äldste sonen ryckte ut som båtsman. Till exempel ordinarie 132 

Jacob Nordal, 34 år, bondson från Norrbo. Innan han skrevs in som Ordinarie 132 Hellsing för 

Hudiksvall hade han titeln dräng.183

Enligt Guillemot så fanns det en tendens att bondsöner i jordbrukssocknar som stod i tur med att 

ta över familjegården kunde försörja sig som soldat en period, i väntan på att ta över hemmanet.184

Till skillnad från Eriksson och Åkessons studie, tycks bondsönerna i den här undersökningen ha 

stagnerat karriärmässigt, inga tecken på jordägande syns till, varken före eller efter kriget. 

Eriksson och Åkerman såg hur bönder som flyttat in till stadsmiljön i Västerås haft liknande 

chanser som infödda stadsbor att avancera karriärmässigt.185Detta öppna läge på arbetsmarknaden 

för bönder i staden tycks inte slagit igenom i Hudiksvall och Söderhamn vid tiden för Gustaf III:s 

ryska krig. Antalet individer i den här studien är dock väldigt litet, vilket gör det svårt att komma 

med definitiva påståenden. Men, som i Guillemots studie syns, inte heller i den här studien något 

positivt samband mellan social och geografisk rörlighet.186

Att många båtsmän kommit in till städerna från landsbygden runtom städerna hänga ihop med 

en förändrad befolkningsstruktur på landsbygden. Just i Gävleborg var ju befolkningstillväxten 

bland de jordlösa på landsbygden högre än riksgenomsnittet.187 Christer Winberg ser en tydlig 

nedåtgående social rörlighet hos böndernas barn under perioden 1751–1860.188 Efterfrågan på 

arbetskraft inom jordbruk ökade, allt fler försörjde sig på lönearbete, vilket bidrog till en 

framväxande grupp jordlösa, enligt Winberg.189 Winberg kategoriserar mitten av 1800-talet som den 

tiden de sociala strukturerna förändrades, men han ser också förändringar innan 1850, där 

utflyttningen är i centrum. Många söner till frälsebönder och självägande bönder flyttade bort från 

sin födelseort och blev torpare eller soldater i andra orter.190 Detta resultat passar in på många av 

båtsmännen.

182 Eriksson &Åkerman, 1974,s. 283.
183 Norrbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/2 (1766–1778) s.40
184 Guillemot, Agneta, 1986, s183.
185 Eriksson &Åkerman, 1974, s. 290–293.
186 Guillemot, Agneta, 1986, s.178.
187 Wohlin, Nils, 1909. s.133.
188 Winberg, Christer, 1975, s.265. 
189 Winberg, Christer, 1975, s.269.
190 Winberg, Christer, 1975, s.261–262.
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Bland båtsmännen från hantverksfamiljer var det en större variation i geografisk härkomst. Fem 

av båtsmännen med fäder som var hantverksmästare hade flyttat in till städerna. Det som kan sägas 

vara gemensamt bland de rörliga hantverkarsönerna är att deras fäder utövade sitt hantverk antingen 

inom manufakturer eller i bruksmiljö.

Bland de 38 fäderna fanns det också sju som varit i krigstjänst, antingen som soldater (fem) eller 

båtsmän (två). Det är en uppgift som tycks harmoniera väl med Guillemots undersökning, där 30 

procent av soldaterna hade nära släktingar inom det militära.191 Eftersom den här undersökningen 

endast tittat på fäder, är det högst sannolikt att antalet soldater/båtsmän bland familjebakgrunderna 

skulle stiga om urvalet utökades.

Det som går att konstatera i den här studien är att båtsmännen i många fall kom från en god 

bakgrund, ett liknade resultat som Guillemot kommit fram till i sin studie av soldater. Men det som 

är tydligt här är den sociala rörligheten nedåt. 18 av 35 båtsmän, drygt hälften, hade innan kriget en 

lägre social ställning än deras fäder. Ingen av männen hade innan de blev båtsmän lyckats bättre 

i sina karriärer än sina fäder eller lyckats kravla sig upp till en högre social ställning. 

Undersökningen har inte hittat något positivt samband mellan geografisk rörlighet och social 

rörlighet. Resultatet visar i stället att de inflyttade båtsmännen generellt sett hade en sämre ställning 

än de infödda. Bondsöner som blev drängar och sjömän är ett tydligt exempel på social rörlighet 

nedåt. Den förändrade befolkningsstrukturen på landsbygden där böndernas barn fyllde på de 

jordlösa lönearbetarskarorna, kan ha bidragit till att dessa bondsöner flyttade in till städerna för att 

ta påhugg. Där blev de sedan lämpliga kandidater när borgerskapet såg sig om efter båtsmän. 

Drängarna och arbetskarlarna fanns, som Focault ser det, i ett politiskt kraftfält.192 

Arbetskarlarna användes som arbetskraft i ett tvångssystem, där ett politiskt instrument, det vill 

säga först borgerskapet och sedan flottan utnyttjade deras kroppar.193

Bilden mörknar
Söderhamns båtsmäns familjebakgrunder tycks vid en första anblick ha varit god. 15 av 21 familjer 

tillhörde den övre sociala ställningen. Men flera av fäderna med mer framstående titlar var i själva 

verket döda vid tiden för kriget, nio av fäderna avled flera år innan kriget och av dem var det fyra 

som dog innan sönerna hade fyllt 15 år.194 Ett exempel är borgaren Nils Ulfstas, sjömannen Jonas 

Ulfs far, som dog redan 1765, då sonen var tio år.195 Att mödrar har tagit hand om söner som änkor 

191 Guillemot, Agneta, 1986, s.138.
192 Foucault, Michel, 2003, s.31.
193 Foucault, Michel, 2003, s.31.
194 Kyrkböcker, Husförhörslängder, dödböcker, Njutånger, Lindesberg, Söderhamn, via Svar.
195 Död- och begravningsböcker, Söderhamns kyrkoarkiv, Döda 1765, F I/1 (1739–1857) 
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var ingen ovanlig situation när medellivslängden var 36 år 1750. Men det var en faktor som 

försvagade det sociala skyddsnätet. Liknande strukturer fanns också hos Hudiksvalls båtsmän. 

Sturska och skuldtyngda arbetare
Tre båtsmän hade familjefäder som arbetat på Flor.196 Både Flor linnemanufaktur och Söderhamns 

gevärsfaktori, statligt dirigerade manufakturer, tycks ha varit goda leverantörer till flottan. 

Under 1700-talet och fram till 1800-talets början var merkantilismen på modet. En del i merkan

tilismen var att att få igång den inhemska produktionen med hjälp av en stark centralmakt – och här 

spelade manufakturerna en stor roll.197 Efter en omsvängning i politiken 1760 blev det kärvare tider 

för de statligt subventionerade manufakturerna. Ett exempel var textilbranschen, där antalet 

vävstolar sjönk med nästan hälften och arbetarantalet med drygt en tredjedel.198 Flor drabbades, 

så också familjen Broman.199 Prästen i Hudiksvall hade hållit ögonen på tröjvävarmästaren Olof 

Broman, far till fördubbling 136 Broman. När fadern avled 1788 skrev prästen en utförlig epitaf 

i dödboken. Fadern arbetade på Flors linnemanufaktur och blev mästare 1764. Men familjen 

tvingades att flytta till Hudiksvall 1773 för tidernas skull, "det saknades förlag, arbete och 

utkomst"200 Tröjvävarmästaren "var nog benägen till fylleri, det han dock uppriktigt ångrade".201 

Prästen noterade att mäster Broman bett troget om nåd och barmhärtighet för sitt drickande och 

flikar in att Broman hade åtta barn och hade levat i mycken fattigdom.202

Att vara mästare kunde alltså ekonomiskt sett vara knapert. Det gick inte heller att undgå den 

sociala kontrollen. För sonen, 21 år vid faderns död, gällde det troligen att tidigt se till att skaffa 

försörjning.203 Andra exempel kan hämtas från Gevärsfaktoriet i Söderhamn.

Fem av de 45 undersökta båtsmännen är direkt länkade till Gevärsfaktoriet i Söderhamn, 

antingen genom sin familj eller genom sitt yrke innan kriget (se Tabell 9).

Tabell 9. Båtsmännen och fäderna knutna till gevärsfaktoriet
Båtsman Namn Fader
1788 O 68 Berg Olof P Hierta,50, låssmedsgesäll Pär Hierta, matros
1788 F 68 Bjur Jonas E Bjur, 46, pipslagare Erik Bjur, pipslagarmäster
1788 O 70 Modig Lars S Hullberg, 22, sjöman Swen Hullberg, slipare/sjöman
1789 O 66 Strandberg Olof O Dahlin, 22, sjöman Olof Dahl, beredare
1789 O 68 Berg Olof S Falk, 22, laddstockslärling Sigfrid Falk, bajonettsmed

Källa: Söderhamns kyrkböcker.

196 Mo kyrkoarkiv, Gävleborgs län, Husförhörslängder, (1762–1772) s.137; (1743–1756 (1783)) s.116, s.90.
197 Nilsson, Roddy, 2003, s.35–38.
198 Heckser, Eli,1937, "De svenska manufakturerna under 1700-talet" (s.153–221) Ekonomisk Tidskrift, Årg. 39, häfte 

6, s.172.
199 Heckser, Eli, 1937, s.176–177.
200 Hudiksvalls kyrkoarkiv, Dödbok, döda 1788, ingår i Födelse- och dopböcker, C I/1 (1716–1801) s.383.
201 Hudiksvalls kyrkoarkiv, Dödbok, döda 1788, ingår i Födelse- och dopböcker, C I/1 (1716–1801) s.383.
202 Hudiksvalls kyrkoarkiv, Dödbok,döda 1788, ingår i Födelse- och dopböcker, C I/1 (1716–1801) s.383.
203 Hudiksvalls kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/5 a (1786–1795) s.41.
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Gevärsfaktoriet hade åter förstatligats 1778 efter att det sedan 1750-talet drivits i privat regi.204 En 

professor Melin hade en tid efter detta inspekterat verksamheten på uppdrag av Krigskollegiet och 

hade funnit "fattiga, håglösa och gäldtyngda hantverkare"205. Professorn föreslog bot på problemen 

genom att Krigskollegiet försåg arbetarna med "jämt och stadigt" arbete och bidrog med 200 tunnor 

spannmål till hantverkarna årligen. 206

Men enligt Krigskollegiet så hade hantverkarna sig själva att skylla om de inte hade ständig 

förtjänst, då "...fela dessa hantverkare allena dess egna flit och skicklighet."207 För att hantverkarna 

skulle få ta del av något spannmål måste de visa "...mera flit och skickligare uppförande...".208 

Krigskollegiet ville sortera ut de individer som spjärnade emot genom att neka dem mat, men 

låta de som var lydiga få den hjälp de behövde. Ett exempel på maktutövning via dressyr, som 

Foucault beskriver det.209 

I hantverksrullorna som rör Söderhamns gevärsfaktori hos Krigskollegiet fördes anteckningar 

om vilka som var "goda arbetare" och vilka som var "lata, försumliga och upproriska".210 Till 

exempel hade Jonas Bjurs far Erik Bjur, också pipsmed, bedömts som en flitig arbetare 1749 medan 

han 1758 räknades in bland de "försumliga och upproriska".211  

Övervakningen, katalogiseringen och jämförandet av individer i syfte att effektivisera 

produktionen är enligt Foucault grunden i det disciplinära systemet som fungerar både på 

verkstäderna, och militären. Den här utvecklingen leder till ett nät av övervakning och kontroll där 

varje individ är utbytbar.212 Steget från faktoriet till flottan, från en kontrollerande överhet till en 

annan, var inte långt för båtsmännen. 

Handlingar hos Krigskollegiet visar också att den ekonomiska situationen inte var god. 

Krigskollegiet löste en inteckning i den tidigare direktörens dödsbo och tog över hantverkarnas 

skulder. Nu blev hantverkarna skuldsatta hos kronan.213 Enligt en sammanställning från faktorn var 

faktoriarbetarna tillsammans skyldiga drygt 1 694 riksdaler.214 

204 Flintenbergska samlingen, Volymförteckning, Vol./4 (1643–1796 odat) s.284. Se även Kungligt brev till 
artilleridepartementet den 11 december 1786, nr 914, inkommande, artilleridepartementet, Krigskollegiet, KRA. 

205 Brev från Krigskollegiet till faktoriet den 13 augusti 1781, Handlingar ang. organisation, byggnader med mera 
1620-1812, Söderhamns gevärsfaktori, faktorier, artilleridepartementet, Krigskollegiet. KRA.

206 Brev från Krigskollegiet till faktoriet den 13 augusti 1781, Handlingar ang. organisation, byggnader med mera 
1620-1812, Söderhamns gevärsfaktori, faktorier, artilleridepartementet, Krigskollegiet. KRA.

207 Brev från Krigskollegiet till faktoriet den 13 augusti 1781, KRA.
208 Brev från Krigskollegiet till faktoriet den 13 augusti 1781, KRA.
209 Foucault, Michel, 2003, s.171.
210 Hantverksrullor 1749, 1758, Söderhamns gevärsfaktori, faktorier, artilleridepartementet, Krigskollegiet. KRA.
211 Hantverksrullor 1749, 1758, Söderhamns gevärsfaktori, faktorier, artilleridepartementet, Krigskollegiet. KRA.
212 Foucault, Michel, 2003, s.146–148.
213 Kungligt brev 29 augusti 1786 till artilleridepartementet, Nr 871, Kungliga brev och resolutioner, 1777–1788, 

Inkommande, artilleridepartementet, Krigskollegiet, KRA; Se även Om gevärsfaktoriet, Volymförteckning, Vol./4 
(1643–1796 odat) Flintenbergska samlingen, s.284.

214 Brev från faktor Charling 15 mars 1786, Handlingar ang. organisation, byggnader med mera 1620–1812, 
inkommande, Söderhamns gevärsfaktori, faktorier, artilleridepartementet, Krigskollegiet. KRA.
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Flera av föräldrarna till de båtsmännen och även blivande båtsmännen själva var skuldsatta, 

vissa över taknocken. Beredaren Olof Dahl, far till blivande båtsman Ordinarie 66 Strandberg, var 

skyldig drygt 101 riksdaler, Beredarens fasta egendom var intecknad till ett värde av 66 riksdaler 32 

shilling. Blivande båtsmannen Lars Swensson Modigs mamma, Swen Hullbergs änka, var skyldig 

drygt 15 riksdaler och här fanns inte egendom som kunde svara mot skulden. Blivande båtsman 

Jonas Bjur var skyldig 32 riksdaler 28 shilling sedan november 1782 och blivande båtsman 

ordinarie Berg, Olof Hierta, dåvarande låsmedsgesällen, hade en skuld på 4 riksdaler.215

Arbetarna ansökte om att få skulderna avskrivna, men såväl kung som Krigskollegie ansåg att 

den bästa lösningen var att skulderna skulle betalas av genom löneavdrag.216

Båtsmannen Jonas Bjur, tidigare pipsmed, avled 1790 i sviterna av "hetsig feber".217 

Bouppteckningen visar att hans skuld från 1782 fanns kvar vid hans död. Båtsmannen ägde en halv 

gårdstomt värderad till 26 riksdaler och en kålhage värd 6 riksdaler. Jordens sammanlagda värde 

nådde knappt upp skulden till kronan på 32 riksdaler 28 shilling.218 Här lyckades kronan få ut det 

mesta av dess undersåte, från vaggan till graven. 

Men det var inte så att faktoriet hade hantverkarna helt i sitt grepp. Det fanns en 

konkurrenssituation mellan borgerskapet och kronans faktori – mellan den lokala makten och 

kronan. Faktoriet och stadens borgerskap stred om både sidoinkomster och marktillgångar – 

konflikterma hade letat sig fram till riksdagen 1752, där borgareståndet höll fast vid kungens 

resolution från 1747 att faktoriets anställda inte fick köpa mark i staden med mindre än att de svor 

borgareden och blev borgare.219 

Men burskap var också en möjlighet. Missnöjda eller avskedade hantverkare kunde bli borgare 

och därmed bli konkurrenter till faktoriets anställda, vilka fick sidoinkomster genom vapen

tillverkning för civilt bruk. Om jobbet på faktoriet inte passade kunde hantverkarna starta eget 

i Söderhamn eller någon närliggande ort. Hantverkarna hade viss säkerhet genom sitt kunnande.220

Det centrala i den här situationen är att det fanns en maktstrid om vem som ska få ut mest 

fördelar: faktoriarbetaren, borgerskapet eller kronan. Hantverkarmästarna, som Krigskollegiet ville 

dressera, kunde själv utöva viss makt genom att burskapet fanns som en utväg.

215 Sammanställning om skulder från Söderhamns rådstugurätt, den 27 januari 1786, med utdrag från protokoll hos 
Krigskollegiet 4 juli 1785, Inkomna handlingar, Handlingar ang. organisation, byggnader med mera 1620–1812, 
Söderhamns gevärsfaktori, faktorier, artilleridepartementet, Krigskollegiet. KRA.

216 Kungligt brev, 29 augusti 1786. Nr 871. inkommande , artilleridepartementet, Krigskollegiet, KRA
217 Söderhamns kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, F I/1 (1739–1857) 
218 Nr 105, 1791, Jonas Bjur, Bouppteckningar och arvskiften, Söderhamns stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv, 

F II/4 (1785–1791)
219 Bilaga 30, Borgarståndets extraktprotokoll angående Söderhamns gevärsfaktori, i Borgarståndets riksdagsprotokoll 

1751–1752, på Riksdagens uppdrag utgivna av Riksdagsförvaltningen genom Nina Sjöberg. Stockholm 2008. 
s.383.

220 Ödmjukt memorial från faktor Charling 25 maj 1782, nr 1546, inkommande, artilleridepartementet, Krigskollegiet, 
KRA.
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Samtidigt var faktoriarbetaren något annat än borgaren. I jämförelse med borgarsönerna och 

mågarna, var faktoriarbetaren en mycket god kandidat till båtsmanstjänsten ur borgerskapets 

perspektiv – ingen borgare och dess näring och framtid blev drabbad. För flottans del borde de ha 

varit bra manskap, om det inte var så att de var "lata, försumliga och upproriska", som 

arbetsgivarens registering antyder. Här är det dock viktigt att betona att det är maktens ord som 

bevarats. Hur de båtsmän som kom från faktoriet var som personer går inte att svara på. 

Det som bevarats i arkiven visar på att de inte hade gott det ställt. Om båtsmännen gick direkt 

från faktoriet till flottan eller om de fått avsked innan har inte heller gått att fastställa.

Däremot hade faktoriets arbetare ett yrkeskunnande som kunde ha varit gynnsam för 

krigsorganisationen. Jan Glete nämner "skickliga artillerister".221 De kunde ha haft nytta av kolleger 

som kunde sköta ett vapen. Om detta uppmärksammades är dock inte säkert, de två hantverkarna 

har registrerats i rullorna som "obefaren" och laddstockslärlingen som "dräng".222

Båtsmännens karriärer efter kriget
Det var i grunden det roterade systemet som Ehrenswärd kritiserade när han skrev brevet till 

kungen. Han skrev att Gustaf III har hjälpt mekaniken och flottans ledning, "huvudbefälet" ur 

villervallan sedan 1780, det som återstår är hela den delen som utgör kroppen "att sätta på andra 

fötter.223 I andra länder, bland annat Danmark, fanns ett system där hela handelsflottan kunde kallas 

in i händelse av krig, en hel sjöfarande nations professionella sjömän.224 En tolkning av 

Ehrenswärds brev är att han ville se äregiriga proffs på båtarna.

Vi har sett att en tredjedel av båtsmännen från Söderhamn och Hudiksvall hade sjövana. En 

annan stor del av båtsmännen var hantverkare, vissa med yrken som gagnade flottan, som 

vapensmeder och timmermän. Även borgare var med bland båtsmännen. Vi har också sett att det 

borgerskap som tvingade personer att bli båtsmän riskerade att landshövdingen rev upp besluten.

Mycket av Ehrenswärds visioner förverkligades i Första Norrland 1:a kompani, och han borde 

ha varit nöjd, även om en och annan av i båtsmansskaran kunde räknas in som "bönder med 

olyckligt gry". Men det är tydligt att ära, utkomst och tranquilitet inte var belöningen för 

båtsmännen i den här undersökningen.

När kriget var över vakanssattes stadsrotarna igen. Enligt rullorna fick de allra flesta 

båtsmännen avsked med kungligt brev den 25 november 1790.225 Men, som vi tidigare sett så 

221 Glete, Jan, 1992, s.135.
222 Flottans arkiv, Stockholm station. Manskap, XIII c/180 (1788: I) 1788 års rekrytering, s.14, s.15; 1789 års 

rekrytering s.47.
223 Ehrenswärd till K. Maj:t 3 mars 1788, M1695, RA
224 Glete, Jan, 1992, s.135–165. 
225 Flottans arkiv, Stockholm station. Manskap, XIII c/196 (1795: I) 
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fungerade inte rullföringen optimalt. Flera av de som fått det eleganta avskedet var redan döda. Av 

Söderhamns båtsmän var det fyra av de 16 båtsmännen som skrevs in den 16 juni 1788 som hade 

överlevt kriget. Åtta av de totalt 25 inskrivna Söderhamnsbåtsmännen var vid liv året efter freden 

14 augusti 1790.226 

I anteckningarna hos flottan och i Söderhamns kyrkbok är det bara en av båtsmännen, Olof 

Sigfridsson Falk, ordinarie 68 Berg, som står som stupad i strid (Andra slaget vid Svensksund). En 

överväldigande majoritet av båtsmännen avled av "hetsig feber". 

Båtsmännen som lyckades ta sig hem trots att de var sjuka lyckades också smitta ner andra. 

1789 kom Olof Sundsten hem till Hudiksvall och både modern och fadern smittades och dog. I 

anteckningen vid faderns namn står det "Har haft god hälsa men insjukande i rötfeber som hans 

hemkommande som från Carlskrona införde i huset, varaf alla smittades, bägge föräldrarna och sju 

syskon."227 Det är noterat vid moderns dödsdatum att hon har varit förnöjd i sin fattigdom och med 

sina många barn.228 Ytterligare ett exempel på att burskap inte betydde ekonomiskt oberoende.

Det manskap som var vid den Svenska eskadern hade chans att ta del av prispengar efter slaget 

vid Hogland och slaget vid Svensksund, som båda räknades som segrar. Även om slaget vid 

Hogland var mer av oavgjort enligt de flesta forskare, till exempel Jan Glete.229 Från Gävleborg 

strömmade breven in till kommittén som skulle sköta prismedelsfördelningen, efter kungörelser 

(där det även erkändes att rullorna inte var kompletta).230 Här redogjorde präster för fattiga änkor 

och kyrkgående båtsmän.231 Det tycks inte ha varit alltför många som fick ta del av pengarna, det 

var inte säkert att båtsmännen fanns antecknade i skeppsmönsterrullorna med namn och det var inte 

alltid klart vilka skepp båtsmännen varit på. I verifikationerna hos kommittén tycks det bara tre från 

hela Första Norrlands 1:a del som har noterats som mottagare av prispengarna, drygt 4 riksdaler.232 

Efter kriget så var det många överlevare som passade på att gifta sig, åtta av 18 överlevare gifte 

sig mellan 1789 och 1792. I flera fall gifter de sig med änkor efter sjömän, soldater eller andra 

båtsmän Till exempel gifte sig Jon Ulf med sjömansänkan Stina Jonsdotter, änka efter 

segelmatrosen Jon Norstedt.233

Guillemot letade efter "proletära giftermål" i sin undersökning av soldaters sociala ställning. Det 

innebär sena giftermål där hustrun har hög ålder med en lång fertilitetsperiod bakom sig. Hon fann 

226 Söderhamns kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, döda 1788–1791, F I/1 (1739–1857) 
227 Hudiksvalls kyrkoarkiv, Dödbok, ingår i Födelse- och dopböcker, C I/1 (1716–1801) (Bild 384 via Svar.)
228 Hudiksvalls kyrkoarkiv, Dödbok, ingår i Födelse- och dopböcker, C I/1 (1716–1801) (Bild 384 via Svar.)
229 Glete, Jan, 1992, s.145.
230 Allmän kungörelse den 2 april 1791. Vardagstryck Länskungörelser, Gävleborgs län 1791–1816.
231 Kommitterade av arméns flottas prismedelsfördelning 1788–1790 år 1790 volym 43 serie VIII ansökningar och 

uppgifter om prismedel volym 2. Förteckning över personer i Gefleborgs län som anmält sig till echerade andel uti 
kungliga armens flotta under Sjökriget

232 Verifikationer, år 1790, Volym 29, 1788–1790, Kommitterade av arméns flottas prismedelsfördelning, KRA. 
233 Söderhamns kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, E I/1 (1739–1861) (bild 91 via Svar.)
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detta i staden Umeå men inte bland landortssocknarna.234 Den här undersökningen visar ett liknade 

äktenskapsmönster, de som var ogifta innan kriget gifte sig med mogna kvinnor.

Enligt AnnaSara Hammars avhandling om social status inom flottan på 1700-talet så var ålder 

och civilstånd en viktig faktor för om den enskilde kunde utöva makt inom kollektivet, i det här 

fallet bland de meniga inom flottan. Att gifta sig och bilda familj var att lämna barndomen bakom 

sig – något som gav en skjuts uppåt i hierarkin.235 Det kunde vara bra för de båtsmän som fortsatte 

i flottans tjänst, när kriget var över var det några av männen som fortsatte som båtsmän i andra 

socknar några år, vissa blev sjömän senare. Flera av överlevarna står som sjömän i kyrkböckerna 

några år efter kriget, men ganska snart har de andra jobb – eller har dött i tjänsten, som exemplet 

Gredberg.236 Överlag så tycks båtsmännens karriärer ha stagnerat efter kriget. 

I exemplet Söderhamn så tycks ingen av de åtta överlevande lyckats skaffa sig burskap eller 

mästartitel. Det bör tilläggas att ingen av överlevarna från Söderhamn har varit noterade som 

gesäller eller lärlingar inom något hantverksyrke innan kriget. Däremot var sjömannen och infödde 

Söderhamnsbon Jonas Ulfs far sjöman och borgare, vilket kanske kunde ha inspirerat sonen. Men 

krigshjälten Jonas Ulf höll en låg profil på fattighuset tillsammans med sin familj i ett drygt 

decennium, tills han började jobba som tornväktare i samband med hustruns död 1804.237  

Av de 19 överlevarna som har hittats hade 16 båtsmäns familjebakgrunder definierats. Av dem 

var det åtta vars föräldrar tillhörde den övre sociala ställningen, medan åtta tillhörde den lägre. 

Endast en som hade fötts i det övre skiktet klarade att hålla sig kvar där, Olof Sundsten, vars familj 

strök med i kriget.238 Samtidigt måste det förtydligas att de flesta överlevande som flyttar iväg 

tappas bort i undersökningen efter några år. Ett exempel är den unge stockholmaren Axel Svensson, 

som rekryteras som fördubbling 66 Sederström år 1790. Efter kriget gjorde han några år som soldat 

i Delsbo, innan han fick avsked för "obotliga sår på båda benen". Prästen i Delsbo har därefter 

antecknat: "Flyttar till annan ort".239 Där slutar spåren.

De flesta av de överlevande båtsmännen som gått att spåra tycks ha jobb som inte kräver mycket 

yrkesutbildning, förutom den de redan skaffat som båtmän. I undersökningen så har följande titlar 

hittats: båtsman, fördubblingsbåtsman, sjöman, brandvakt, tornväktare, borgare och fiskare, ringare, 

arbetskarl, dagsverkskarl, orgeltrampare,kyrkvaktare gardist/avskedad gardist, soldat, dräng, 

husman, avskedad båtsman.

234 Guillemot, Agneta, 1986, s184.
235 Hammar, AnnaSara, 2014, s.78.
236 Söderhamns kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, döda 1791, F I/1 (1739–1857) 
237 Söderhamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/7, (1785–1791) s.193; Söderhamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, 

A I/10 (1807–1812) s.38.
238 Husförhörslängder, A I/9 b (1819–1824) s.58.
239 Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, 689 (1792–1796) (bild 200 via Svar), (bild 511 via 

Svar); Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/6 b (1795–1801) s.187.
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Tornväktaren Jonas Ulf liv slutade bekymmersamt. År 1811 straffades han med böter alternativt 

fyra par spö för att han misskött tornväkteriet och lämnat sin post innan klockan fyra om 

morgonen.240 Samma år dog han i rödsot och efterlämnade två söner som hamnade under 

förmyndarskap hos en skeppare.241 Enligt bouppteckningen ägde Jonas Ulf, förutom skruvstäd och 

filklaff, ett skrin med diverse järnskrot, tre filar utan skaft, två skrin utan lås, en hatt och en peruk 

värderade till 4 riksdaler.242

Bland de inflyttade båtsmännen var de överlevandes karriärer efter kriget var av högst 

blygsamma mått, men här finns undersökningens enda exempel på en överlevande som kommit från 

en ringare bakgrund och sedan fått ett uppsving i social ställning. Det var fördubblingen 134 

Hellberg, som kom in till Hudiksvall från Njurunda (det vill säga utanför länsgränsen) i samband 

med att han skrevs in som båtsman. Hans far var båtsman. 1791 gifte han sig med ordinarie 137 

Skytts (Melins) änka, Catharina Walquist, brandvaktens dotter.243 Exakt när han blev borgare är 

oklart, men någon gång mellan 1807 registrerades han i husförhörslängden som borgare och 

fiskare.244

Eriksson och Åkermans bild av migration som lyckosamt för den sociala ställningen kan sägas 

stämma i ett fall av de 13 överlevande båtsmän som var födda utanför staden.245 Eriksson och 

Åkerman såg att en annan tungt vägande faktor för social rörlighet uppåt var giftermål, gärna 

sent.246 Även om båtsmännen i den här studien ofta gifte sig efter kriget syns det ingen positiv effekt 

på dessas karriärer.

Undersökningen visar att krigstjänsten inom flottan inte var den sociala spångbräda som 

sjöartiklarna insinuerade, att dugligt manskap skulle belönas.247

En förklaring av detta fenomen utifrån Foucaults maktteorier är att båtsmannen blev ett redskap 

för både borgerskapet och flottan när de inträdde i båtsmanstjänsten. När båtsmännen kom tillbaka 

till städerna efter kriget var de fast i ett maktsystem där de var underordnade. Borgerskapet hade 

från början använt båtsmännen som kroppar i dess ställe. Åter i städerna fortsatte städernas elit att 

använda kropparna som nyttiga redskap. 

 

240 Förteckning över personer som för gjorde förbrytelser vid Söderhamns rådhusrätt blivit tilltalade och dödmda år 
1811, Söderhamns kyrkoarkiv, Bilagor till husförhörslängderna, H I/1 (1749–1885) (bild 14 via Svar.)

241 Söderhamns kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, F I/1 (1739–1857) bild 77
242 Söderhamns stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv, Bouppteckningar och arvskiften, F II/7b (1810–1813) (bild 

235 via Svar); Bouppteckning 1812. F11:7b Nr.120.
243 Hudiksvalls kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/5 b (1786–1795) s.19
244 Hudiksvalls kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I/7 b (1807–1812) s.366
245 Eriksson & Åkerman, 1974, s.283.
246 Eriksson & Åkerman, 1974, s.298, s.302.
247 Sjöartiklar 1755 VI artikel 48.
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3. Avslutande diskussion och sammanfattning
Den här undersökningen handlar till stor del om makt, konkurrens och ekonomiska strukturer i ett 

ståndssamhälle under tryck. Beroende på i vilket sammanhang en aktör befinner sig, finns det olika 

bilder av vad som är en nyttig båtsman. Om man ser på dessa bilder med hjälp av Foucaults 

maktteorier så ger de samtidigt en återspegling av lokalsamhället och flottan. Det pågick en 

maktsttrid som har gjort avtryck i arkiven. 

Det politiska maktsystem som båtsmännen befann sig i var till att börja med staden, där 

borgarna satte agendan. Borgarna hade sin gemenskap, vilken grundade sig i att de svurit 

borgareden. Det gav både åtaganden och privilegier. Borgarna var fast i sin stad och sin näring, men 

att vara borgare innebar samtidigt att få makt genom ägande och politiskt inflytande. Samtidigt 

fanns det en misstänksamhet mot rörliga personer.

Borgarna kunde använda sin makt för att underordna de som inte var som dem, de skrålösa, 

arbetskarlarna, manufakturernas arbetare och drängarna fick rätta sig efter dem. Borgerskapet ansåg 

sig ha mandat att avgöra vilka som skulle göra båtsmanstjänst. För att skydda sig själva var det 

lämpligt att hitta någon annan fick göra jobbet och då fanns stadens flexibla arbetskraft, till exempel 

drängarna, som en nyttig resurs. 

Flottan drömde å sin sida om ett professionellt manskap som lockades av äran. Den ville 

framförallt ha båtsmän från borgerskapet, rotade i staden, för att undvika rymningar.

Det fanns skillnader i rekryteringsmönstret mellan de tre städerna. Det första som går att 

konstatera är att Gävles magistrat misslyckades med sin tvångsrekrytering, i och med bråket med 

landshövdingen, som delade krigsmaktens åsikt om att krigstjänst skulle ingås frivilligt. Gemensamt 

för de tre städerna var att sjömän tycks vara det första borgerskapet riktade in sig på i sökandet efter 

båtsmän. Att se sig om efter arbetsfolk som kunde avvaras hos borgarna var en annat. Ett tredje sätt 

var att söka på landsbygden utanför staden. Det som är tydlig i den här undersökningen är att 

tvångsrekrytering inte längre var en lönsam väg för städerna att ta.

Båtsmännen var en heterogen grupp. Många av båtsmännen var etablerade i städerna innan 

kriget, samtidigt som majoriteten var födda på andra orter. Undersökningen visar att andelen 

infödda, inom länet födda och andelen födda utanför länet var ganska jämt fördelad hos 

stadsbåtsmännen. 

Den fördjupade undersökningen av Söderhamn och Hudiksvall visar en skillnad i geografisk 

härkomst bland städernas rekryter. Söderhamn hade hittat sina båtsmän bland infödda och 

etablerade i staden, medan Hudiksvall hade letat i ett betydligt vidare geografiskt område. 

I Hudiksvall finns också det största bortfallet bland manskapet, flera är kom från orter långt 
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bortifrån och det är ibland tveksamt om dessa personer ens har befunnit sig i staden när de 

rekryterades. Även för Hudiksvall och Söderhamns del var det rörlighetsbenägna personer som var 

annorlunda jämfört med borgerskapet som tog båtsmanstjänst. Om de blivit tvingade eller om de 

valt jobbet frivilligt går inte att svara på med det här källmaterialet. Landshövdingen lyfte dock 

fram de bägge städerna som ett föredöme.

I den här undersökningen är det tydligt att det var en socialt varierad skara som ansluter sig till 

båtsmanstjänsten, ett resultat som överensstämmer med tidigare forskning om soldater.248 

Undersökningen visar att många av båtsmännen var listade i kyrkböckerna med yrkestitlar innan de 

blev båtsmän. Tre yrkeskategorier dominerar, det var sjömän, hantverkare och grovarbetare.

Sjömännen var till övervägande delen infödda stadsbor. Vid inskrivningen 1788 noterades inte 

deras yrkeskunnande. Det pekar på att intresset för båtsmännens yrkeskunskaper var lågt, trots 

Ehrenswärds utgjutelser om att bönder med olyckligt gry bemannade flottan i stället för sjömän.

Medan Hudiksvall har letat över ett större område hade Söderhamn en källa till båtsmän 

i gevärsfaktoriet, som under en längre tid varit på fallrepet. Dåliga förhållanden vid faktoriet och 

krav på effektivisering från Krigskollegiet kan ha gjort att hantverkare och deras söner sökt andra 

sysselsättningar, alternativt blivit av med jobben.

Den sociala rörligheten nedåt tydlig. 18 av 35 hade sjunkit i social ställning i förhållande till 

sina fäder innan kriget. Ingen av båtsmännen hade lyckats bättre än sin far karriärmässigt. Flera av 

männen som sedan tog båtsmanstjänst hade en ekonomiskt utsatt situation, men deras familje

bakgrunder visar att de kom från relativt ordnade förhållanden och föräldragenerationen uppvisar en 

liknade struktur som städernas övriga befolkning. Resultatet för föräldragenerationen liknar det 

Guillemot kommit fram till för soldater från Västerbottens fältjägarekår nästan 100 år senare, 

medan merparten av båtsmännen i den här undersökningen, även de som kategoriserats som 

tillhörande det övre skiktet, levde under enkla förhållanden.

Däremot pekar det här resultatet på att de i städerna infödda båtsmännen hade en något bättre 

ställning än de inflyttade, något som skiljer sig från Guillemots studie, där landsortssocknarnas 

soldater hade det överlag bättre. 

Underlaget är för litet för att kunna säga något definitivt om det fanns någon skillnad mellan de 

inflyttare som föddes utanför länet och de som föddes inom länet. Bland de elva båtsmän som var 

födda utanför länet var det dock ingen som kunde räknas till den högre sociala ställningen. Däremot 

går det att konstatera, vilket skiljer sig från Erikssons och Åkermans resultat, att båtsmännen 

mycket sällan gjorde någon social rörelse uppåt, trots att de hade flyttat.

Till skillnad från Erikssons och Åkermans studie, där många individer startade som grovarbetare 

248 Magnusson, Thomas, 2005, s. 145–146; Guillemot, Agneta, 1986, s.184.
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i yrken som inte krävde mycket förkunskaper men sedan rörde sig uppåt socialt, strandade de 

uppspårade båtsmännens karriärer efter kriget, med några få undantag.

Det pekar på att den förändrade arbetsmarknaden som blev markant i början av 1800-talet redan 

hade börjat slå igenom. En stor del av stadsbåtsmännen var födda i jordbruksområden inom 

Gävleborg, där antalet jordlösa under den här tiden hade ökat. 

De rörliga personerna fyllde ett behov av tillfällig arbetskraft i städerna, samtidigt som 

borgerskapet, åtminstone i Gävle, såg dem som mindre värdefulla och nyttiga än de själva. När 

kungen kallade på båtsmän blev arbetskarlarna, sjömännen och drängarna en utmärkt biomassa att 

fylla ut flottans rullor med.

När båtsmännen antog krigstjänsten klev de samtidigt in i ett tvångssystem, där borgarna 

utnyttjade deras kroppar i deras ställe och staten utnyttjade deras arbetskraft i kriget. Båtsmannen 

blev en "produktiv kraft"249, det vill säga, blev nyttig för makten, både för flottan och staden. 

Samtidigt blev båtsmannen beroende av systemet för sitt uppehälle. Borgarna försedde båtsmannen 

med uppehälle och lön så att denne klarade livhanken, men inte så mycket mer. I gengäld satte 

båtsmannen sitt liv på spel. Båtsmannen kontrollerades genom den "politiska teknologi" som 

Foucault beskriver.250

Mönstret höll i sig efter kriget för de få som hade turen att överleva. Av åtta överlevande födda 

i det övre skiktet var det en som lyckades behålla sin sociala postion. En av de åtta överlevande 

född i det lägre skiktet, en inflyttande båtsmansson, lyckades också avancera till att bli borgare. 

För övriga båtsmän blev yrkeslivet av liknande karaktär som innan kriget, grovarbete, ofta 

i stadens tjänst. De som fortsatte som sjömän gick i land efter några år och arbetade med 

okvalificerade uppgifter som brandvakter, orgeltrampare och dagsverkskarlar. Att de deltagit 

i Sveriges största seger till sjöss var inget som gav en social språngbräda. Kriget skapade nyttiga 

kroppar i ett system som utnyttjade dem tills kropparna inte var användbara. 

I Gävle löste borgerskapet och magistatet rekryteringsproblemet genom att peka ut ovilliga 

personer som lösdrivare. Att individerna som tvångsrekryterats påstod sig ha laga försvar var inte 

tillräckligt, eftersom magistraten ansåg att den hade kunskapen om vem som var sysslolös. 

Både flottan och borgerskapet delade ett ideal i form av den rotade borgaren. Motbilden till 

detta ideal var lösdrivaren, en kraft som makten inte hade kontroll över. Denna motbild blev till 

redskap när borgerskapet i Gävle fick akuta problem att lösa båtsmansbemanningen. 

Landshövdingen tog fasta på den fria viljan och rev upp magistratens beslut. Här utspelades en 

maktkamp där också båtsmännen agerade. Etiketten lösdrivare visade sig gå att riva av.

249 Foucault, Michel, 2000, s.31.
250 Foucault, Michel, 2003, s.31.
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Flottan ville ha en ny sorts manskap, äregiriga och sjövana. Samtidigt verkade den inte 

uppmärksam på båtsmännens individuella kunskaper. Något avancemang inom flottan för de 

överlevande båtsmännen som varit med vid triumfen i Svensksund båtsmän tycks inte ha varit 

aktuellt, trots att duglighet skulle löna sig, enligt sjöartiklarna.

Den här undersökningen har inte lyckats spåra alla båtsmän. Det är de som var mest rörliga och 

de som flyttat långt som inte gått att definiera. Det betyder inte att de var lösdrivare, men den 

systematiska kontrollen, så uppskattad av makten, har i allafall inte lämnat tillräckliga spår.

Det är maktens bild av båtsmän som har hittat sin väg in i historieskrivningen, men som den här 

undersökningen pekar på är en bild som behöver uppdateras.251 

Det den här undersökningen inte kunnat svara på är hur det såg ut för alla båtsmän i Första 

Norrlands båtsmanskompanis 1:a del. Den kan inte heller säga något om hur det såg ut för alla 

båtsmän som deltog i Gustaf III:s ryska krig. Var det så att det på andra orter fanns fler sjömän 

bland båtsmännen än vad rullorna avslöjade? En annan fråga som vore intressant att undersöka är 

huruvida Gustaf III:s propagandainsatser hade någon effekt på rekryteringen. Det är en fråga för 

framtida forskning.

251 Westling, Claes, 2002, s.72; Törnbom, Olle, 1948, s.54.
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Bilaga 1 Befolkningsstruktur
Hudiksvalls befolkning
Hudiksvalls befolkning växte från år 1785 till 1820, från knappt 1 300 personer till 1 600 personer 

år 1820.252 Om man ser till befolkningstillväxten så skulle man kunna tänka sig att det i Hudiksvall 

fanns fler nyinflyttade personer som gick att värva till militärtjänst. Om det verkligen var så, eller 

om båtsmännen flyttade in när de blev värvade är svårt att avgöra.

Tabell A. Hudiksvalls befolkning 1785
Avser män, kvinnor och barn, antal och procent, avrundat.

Stånd och yrken antal procent
Övre skiktet 841 63
skeppare och sjömän 46 3
övriga 446 33
totalt 1333 100

Övre skiktet består av borgare, hantverksmästare, magistratspersoner och de andra stånden, med barn och hustrur.253 
Lägre skiktet består av gesäller, lärlingar, arbetskarlar, tjänstehjon, bräckliga och lytta, med barn och hustrur.

Källa: Folkmängd, 1785, Hudiksvall, Tabellverket, Demografiska databasen, Umeå universitet.

1785 fanns det enligt Tabellverkets statistik sammantaget 745 personer, män kvinnor och barn, som 

kategoriseras som borgare eller skrå-, hantverks- eller ämbetsmän. Det rör sig enligt det här sättet 

att räkna om 63 procent av befolkningen i Hudiksvall som kan räknas in i kategorin övre skiktet, det 

vill säga det tredje ståndet och det andra ståndet tillsammans med de högre tjänstemännen och 

magistratspersonerna.

Andelen skeppare och sjömän tycks vara i underkant i jämförelse med kyrkböckerna. Det fanns 

bland annat ett helt enrolleringsmanskap, handelsflottans sjömän som hade kontrakt med flottan. 

Många enrolleringskarlar gav sig iväg samtidigt som båtsmännen för staden, tio stycken finns med i 

utflyttningslägngden för 1788. Med familjer så är de uppe i ett 30-tal individer bara de. Då är inte 

stadens matroser inräknade, vilka bör ha varit fler än ett 15-tal. Fiskarna var fyra stycken i Tabell

verkets statistik för Hudiksvall för 1785. Efter 1785 är kategorin för fiskare och skärkarlar tom.254 

Det kan betyda att alla fiskare i Hudiksvall räknas som borgare, eller att de fyra personer som inte 

252 1795 och 1810 är år när befolkningen inte ökar. 1795 minskar befolkningen något, medan 1810 så sker ingen 
ökning. Se Tabellverket, Demografiska databasen, Umeå universitet.

253 Sammanställningen baseras på följande kategorier hos Tabellverket under perioden 1785–1800: 3.1 Borgerskapet 
som handlar i Gross, 3.2 Minuthandlande Borgerskapet, 3.3 Borgerskapets öfrige handlande Ledamöter, 3.4 
Fabriques Idkare i allmänhet, 3.5 Af sig komne Ledamöter af Borgerskapet, 3.6 Skrå- Ämbets- och Handtvärksmän, 
3.9 Ämbetsmän och Stånds-personer, som idka Borgare-näring. 3.10 Privilegierade Handvärkare i Städerne. A.a 
Kronones i tjenst varande högre och lägre Civile Ämbetsmän i Städerne utom Clereciet, A.b Kronones i tjenst 
varande högre och lägre Militaire Ämbetsmän i Städerne, A.c Magistrats-personer och Städernes hedeligare 
Betiening såsom Secreterare, Notarier, Kamererare, Kämnärer, Assistenter, &c. Se Tabellverket, Demografiska 
databasen, Umeå universitetet, http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk

254 Tabellverket, Demografiska databasen, Umeå universitet, http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk
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var borgare har flyttat. Klart är i allafall att det finns fiskare och det finns fiskarborgare i Hudiksvall 

under den här perioden, i stora mängder.

Tabell B. Hudiksvalls befolkning 1790, 1795, 1800 
Avser män, kvinnor och barn, antal och procent, avrundat.

Hudiksvall 1790  Hudiksvall 1795 Hudiksvall 1800
Skikt Antal % Skikt antal % Skikt Antal %
övre skiktet 892 62 övre skiktet 828 62 övre skiktet 876 59
skeppare sjömän 77 5 skeppare sjömän 80 6 skeppare sjömän 0 0
lägre skiktet 472 33 lägre skiktet 422 32 lägre skiktet 619 41
totalt 1441 100 totalt 1330 100% totalt 1495 100
Befolkning 1349 Befolkning 1290 Befolkning 1369

Övre skiktet består av borgare, hantverksmästare, magistratspersoner och de andra stånden, med barn och hustrur. 
Lägre skiktet består av gesäller, lärlingar, arbetskarlar, tjänstehjon, bräckliga och lytta, med barn och hustrur.

Källa: Folkmängd, 1790, 1795, 1800, Hudiksvall, Tabellverket, Demografiska databasen, Umeå 
universitet, http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk.

Andelen som tillhör det övre skiktet håller sig ganska konstant under hela perioden 1785–1820. 

Med små variationer så är ungefär en tredjedel av befolkningen i Hudiksvall utan ståndstillhörighet 

eller utan någon mer uppsatt position under perioden. Däremot skiljer sig sättet att kategorisera 

statistiken rejält mellan åren. Från och med 1805 har Tabellverket ett annat sätt att kategorisera 

befolkningen. Bland annat redovisas kvinnor och barn tillhörande en viss yrkesgrupp eller ett visst 

stånd i en särskild kategori, medan männen spaltas upp efter yrkesskicklighet/ägande. Det går inte 

att skilja mästarfamiljer från gesällfamiljer, vilket gör det svårt att jämföra 1805 års siffror med 

1785 års siffror. Här går också att notera att det totalt sätt finns tre sjömän och tre lotsar i hela 

Hudiksvall, vilket torde vara en lägre siffra än vad det var i verkligheten.

Tabell C. Hudiksvalls befolkning 1805
Avser män, kvinnor och barn, antal och procent, avrundat.

Stånd och yrken antal procent
Övre skiktet 1033 72
Skeppare, sjömän fyrvaktare och lotsar 6 0
Lägre skiktet 396 28
totalt 1429 100
Övre skiktet består av kategorierna: Summan af ridderskap och adel, 
Summan af läro-Ståndet, Summan af andre stånds-personer, Summan af 
borgare. Lägre skiktet består av de som inte räknas in i de övriga 
kategorierna.

Källa: Folkmängd, 1805, Hudiksvall, Tabellverket, Demografiska databasen, Umeå universitet, 
http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk

53

Övre skiktet
Skeppare, sjömän fyrvaktare och 
lotsar
Lägre skiktet

http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk
http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk


Söderhamns befolkning

Söderhamns befolkning var 1412 personer år 1785, enligt Tabellverkets statistik. År 1805 är 

befolkningen i Söderhamn 1435 personer enligt samma källa. När det kommer till att se hur 

befolkningen var sammansatt blir det problematiskt. År 1785 var antalet redovisade personer i 

formuläret med stånd och yrkesklassificering betydligt fler än det som anges som folkmängden, 152 

stycken fler. Räknat utefter den högre summan så ser fördelningen ut som här nedanför:

Tabell D. Söderhamns befolkning 1785 
Avser män, kvinnor och barn, antal och procent, avrundat.

Skikt och yrkeskategori antal procent
Övre skiktet 635 41
Skeppare, sjömän 112 7
Lägre skiktet 817 52
totalt 1564 100
Befolkningsmängd 1412

Övre skiktet består av borgare, magistratspersoner och de andra stånden, med barn och hustrur. Lägre skiktet 
består av gesäller, arbetskarlar, tjänstehjon, bräckliga och lytta, med barn och hustrur.

Källa: Folkmängd, 1785, Söderhamn, Demografiska databasen, Umeå universitet, 
http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk

I Söderhamn 1785 finns det enligt Tabellverkets statistik en person, en kvinna, som tillhör 

adelsståndet. 15 personer, vuxna och barn, tillhör läroståndet. I avdelningen, motsvarande tredje 

ståndet, är det 541 personer som motsvarar borgare och hantverksmästare med familjer i 

Tabellverkets statistik. Enligt det här sättet att räkna utgör det övre skiktet, drygt 40 procent av 

befolkningen. Förutom problemet med antalet i befolkningen finns det ytterligare en komplikation 

med fiskarna. I statistiken finns inga fiskare införda för 1785, men vid de andra åren har det med 

små variationer registrerats omkring 200 fiskare i staden.255 

Tabell E. Söderhamns befolkning 1790, 1795, 1800 
Avser män, kvinnor och barn, antal och procent, avrundat.

Söderhamn 1790  Söderhamn 1795 Söderhamn 1800
Skikt antal % Skikt antal % Skikt antal %
övre skiktet 748 52 övre skiktet 774 58 övre skiktet 612 41
skeppare sjömän 114 8 skeppare sjömän 118 9 skeppare sjömän 157 11
lägre skiktet 562 39 lägre skiktet 623 47 lägre skiktet 698 47
totalt 1424 100 totalt 1515 100 totalt 1467 100%
Befolkning 1421 Befolkning 1434 Befolkning 1422

Övre skiktet består av borgare, hantverksmästare, magistratspersoner och de andra stånden, med barn och hustrur. 
Lägre skiktet består av gesäller, lärlingar, arbetskarlar, tjänstehjon, bräckliga och lytta, med barn och hustrur.

Källa: Folkmängd, 1790, 1795, 1800, Söderhamn, Demografiska databasen, Umeå universitet, 
http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk

255 Däremot är det i statistiken för 1785 infört att i den intilligande raden i kategorin: "A.o Handtvärkare och 
Gärningsmän på Landet, utan åtskilnad" 174 personer, en kategori som i de övriga mätningarna är tom i 
Söderhamn. Se Tabellverket, Söderhamn, folkmängd 1785, Demografiska databasen, Umeå universitet, 
http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk
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Efter 1805 så förs statistiken på ett nytt sätt. Det innebär att den totala folkmängden För 

Söderhamn stämmer, medan fördelningen mellan övre och lägre skiktet blir annorlunda jämfört med 

1785. För Söderhamns del tycks antalet borgare variera ganska kraftigt mellan femårsperioderna, 

om man ser på sammanställningen i Tabell E. Uppgifterna om sjöfolket för 1805 vara något mer 

trovärdiga för Söderhamns del, jämfört med samma år Hudiksvall,  se tabell C. Dock har kategorin 

krympt avsevärt jämfört med perioden 1785–1800, se tabell E.

Tabell F. Söderhamns befolkning 1805 
Avser män, kvinnor och barn, antal och procent, avrundat.

Stånd och yrkeskategori
antal procent

Övre skiktet 796 55
Skeppare, sjömän fyrvaktare och lotsar 74 5
Lägre skiktet 565 39
Totalt 1435 100

Övre skiktet består av kategorierna: Summan af ridderskap och adel, 
Summan af läro-Ståndet, Summan af andre stånds-personer, Summan af 
borgare. Lägre skiktet består av de som inte räknas in i de övriga 
kategorierna.

Källa: Tabellverket, Söderhamn 1805, Demografiska databasen, 
http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk
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