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Båtsmännen 163 Boström, 1:a Norrlands 2: kompani,  Lidens socken, Medelpad                                          
                                                                                                                                                                            
Ett telefonsamtal från Sven Söderqvist, Sunnås en höstkväll för fem år sedan kom  att väcka 
mitt intresse för tidigare generationer på min fars sida. ” Vet du om att du och jag är släkt och 
att dina förfäder var båtsmän med soldatnamnet Boström," indelta soldater vid flottan, mari - 
nens Raskens. Det här väckte mitt intresse. Jag ville veta mer. Frågorna inställde sig.Var låg 
torpet och  finns det kvar?  Hur levde en rotebåtsman på 1800-talet ?  
 
Historisk tillbakablick 
 
Karl  Xl ansåg  sig behöva reformera den av Gustav ll Adolf 1619 införda Krigsfolksord-  
ningen, som innebar att var tionde man i landet kunde skrivas ut (värvas). För att kunna 
försvara Sverige, Finland och östersjöprovinserna insåg Karl att det behövdes en välrustad 
manstark armé och flotta. Ett säkert och mindre kostsamt sätt än  tidigare (enheter av köpt 
trupp) att tillgodose krigsmaktens behov av folk, var att i stället införa indelningsverket 
(ständigt knektehåll). Vid riksdagens samling den 3 okt 1682 lade kungen fram propositionen 
och den 5 dec togs beslut. Det ständiga knektehållet var nu ett faktum. 
 
Nu ålog det bönderna och städernas befolkning i Sveriges och Finlands kustsocknar att värva 
båtsmän till den armé, som i slutet av 1690-talet kunde mönstra 25 000 fotsoldater varav 
5 000 i Finland, 11 000 ryttare varav 3 000 i Finland och 6 600 båtsmän varav 600 finska. 
 
Jämtland fick bidra till armén med ett kavallerikompani och ett dragonregemente. Dessa sattes 
upp 1685-1689. Även en del lönehemman i södra Ångermanland och Medelpad ingick i dessa 
enheter. Rusthållare var benämningen på de bönder, som skulle hålla ryttare och häst med till-
hörande utrustning. Det var mycket kostsamt för bondebefolkningen. Som rusthållare var man 
därför skattebefriad. Härjedalen slapp undan rekrytering eftersom landskapet sedan 1662 år-
ligen betalade kronan 900 daler silvermynt.  
 
Efter freden med Danmark 1679 skulle landets försvarskrafter förstärkas. I detta ingick att byg-
ga en ny huvudstation för flottan. Karlskrona utsågs som plats. Syftet var att vid skarpt läge 
snabbt kunna bemanna fartygen och komma till sjöss. Men manskapsbehovet kunde inte tillgo-
doses i blekingesocknarna och att som tidigare uppfordra båtsmän från norrlandssocknarna och 
Finland, vilket medförde tidskrävande förflyttningar utgjorde ett hinder. Därför tvångsförflyt-
tades ett antal båtsmän med familjer till Blekinge för att fylla manskapsluckorna. Med sitt kun- 
nande i olika yrken utgjorde de även arbetskraft vid byggandet av örlogsstationen. Inalles flyt- 
tade 592 båtsmän många med hustru och barn från Norrland. Från Ångermanland 323, från 
Medelpad 97, från Hälsingland 172. De flesta bosatte sig i Södra Möre härad. 
 
Båtsmanshållets uppbyggnad  
 
Manskap till flottan rekryterades inte enbart från kustsocknarna. Även socknarna längre in i 
kustlandskapen fick i förhållande till byarnas hemmanstal bidra med folk. Lidens socken, där 
även Holms socken enligt generalmönstringsrullorna ingick i rekryteringsområdet, ålades att  
ställa upp med fyra båtsmän i s.k. rotar. I Lidens socken roterades tre båtsmän och i Holm en. 
Dessa ingick i 1:a Norrlands 2:a kompani Medelpadsbåtsmännen och kom att tillhöra 
Stockholms örlogsstation (Stockholmseskadern). 
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                                                     Kompanierna delades 
1687 – 1887                                 i vardera två hälfter 
Yngre båtsmanshållet 
                                                                     1:a Norrlands 1:a del (1:a kompaniet) 
       1:a Norrlands kompani                     Kustsocknar och städer i Gästrikland och             
         Städerna Gävle, Söderhamn               södra Hälsingland. 
         Hudiksvall, Sundsvall och lant- 
         rotarna längs Gästriklands                  1:a Norrlands 2:a del (2:a kompaniet) 
         och Hälsinglands kuster samt             Kustsocknar i norra Hälsingland och 
         hela Medelpad                                     hela Medelpad. Lidens socken, 4 rotar 
          
 
                                                                     2:a Norrlands 1:a del (3:e kompaniet) 
         2:a Norrlands kompani                    Södra Ångermanland. Nora socken, 17 rotar                              
         Båtsmännen i landskapet                     
         Ångermanland, Härnösand                 2:a Norrlands 2:a del (4:e kompaniet) 
         och rotarna på landsbygden                Norra Ångermanland 
          
Rotarna i  Lidens socken inklusive Holm 
 
Rote nr   163 Boström, Boda, Järkvissle och Sillre 
- ” -        164 Knapp, Boda, Järkvissle och Dacke 
-” -         165 Backberg, Backen och Märrgård 
- ” -        166 Åhs  Västbyn och Vike ( Holm ) 
 
Var låg båtsmanstorpet roten 163 Boström ? 
 
Sensommaren 2005. Frågorna inställde sig. Var låg båtsmanstorpet ? Finns det några synbara 
rester kvar ? En uppgift gör gällande att torpet revs någon gång på 1950-talet. För att få svar på 
frågorna knackade jag dörr i Järkvissle. Frågade  folk om dom visste var torpet låg. Enligt 
uppgift skulle det troligen ligga på fasth. Järkvissle 2:37. Dörrknackningarna gav inget resul-   
tat. Inte förrän en bybo sa.” Prata med Urban Östman. Han vet nog”. Sagt och gjort. En sep-
temberdag knackade jag på hos honom . ” Vet du var båtsmanstorpet ligger”? ”Javisst,  jag 
skall visa dej. Jag tar med mej GPS-en så kan vi koordinatbestämma läget.” Bilen lämnades vid 
86-an och vi begav oss ner i skogen. Där bland raka granstammar på synbarligen en gång i 
tiden brukad jordplätt låg stensocklarna övervuxna med mossa. Rester av vad som en gång i 
tiden varit byggnader. Grundernas läge bestämdes och dokumenterades  
 

                           
Här är idag de rester, t.v. som finns kvar av torpstugan och t.h..källaren  
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.  

Foto Hans Evert Gerdin 
 
Hans Evert Gerdin, Lycksele, skriver. ”Torpets utseende 
troligen 1950-talet. Detta är en gammal soldattorpstuga. 
Stod öde i många år efter den s.k. soldatpliktshävden, 
kallad Bossmanstorpet. Men runt 1932 bodde det ett gäng 
AK-arbetare där i samband  med nyomläggning av 
Indalsleden”. 
 
På en skiss ur minnet av H.E.Gerdin över de olika bygg - 
nadernas placering på den mark, som avsatts för båtsmans- 
torpet (4 tunnland) vetter stugans långväggar mot vägen. 
 Den ena med dörröppningen mot densamma. 

                                                                                  
                                                                                   
I båtsmanskontraktet i original, bevarad på 
Landsarkivet i Härnösand står det att på 
torpet roten 163 skall det ingå en kornlada 
tio alnar fyrkant(1 aln = 59,4 cm). På 
roten166 Åhs Vike, Holm, finns kornladan 
bevarad i ursprungskick så när som på ett 
plåttak lagd på senare tid, samt en bredare 
dörröppning än från början. Märken efter 
tidigare portomfattning finns fortfarande 
kvar 
 

.Torpstugornas planlösning  
 
I min farfars fars båtsmanskontrakt står det att uppföres av roten  en sexknytts (sex knutar) 
stugubyggnad 14 alnar lång och 8 alnar bred fösedd med spis och bakugn.  
                                                    
                                                     Föreskrifter, som reglerade stugornas storlek, finns i en för- 
                                                     ordning från 1690. Förordningen gällde dock inte båtsmans- 
                                                     hållet i Norrland, men blev ändå normgivande.  
.                                                     
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I båtsman Snälls kontrakt roten 24  Fällsvik, 4:e kompaniet, Nordingrå är stugans mått i detalj                                                                  
redovisat. Stugan uppföres under spåntak. Kök, 4,8 x 4,8 m. 2,4 m. högt med spontat golv och 
tak. Tre fönster, källare under golv, spis med bakugn och dörr till förstuga och kammare. Ett 
fönster i köket skall förses med hake för att kunna öppnas. Kammare, 2,4 m. lång och 3,0 m. 
bred, takhöjd 2,4 m. med ett fönster. Förstuga, 2,4 m. lång, 1,7 m. bred och 2,4 m hög m, med 
golv och tak, dubbel dörr med lås och nyckel, fönster över dörren, trappa till vinden. Vind, 
fönster å gavlarna och trossgolv över fyllningen å mellantaket samt så hög att den kan 
begagnas som härbärge. När denna byggnad stått i tio år, skall den brädfodras och rödmålas 
med  vita dörr- och fönsterfoder. 
 
                                                                                    
För att få inblick i ett båtsmanstorps invändiga utseende ledde vägarna mej sommaren 2006 till 
Nora socken och roten 157 Björås, 2:a Norrlands 3:e kompani. Visad runt i det i ursprungs- 
skick välbevarade torpet blev jag av Knut Åkerlund, Prästbordet, Nora.                                         

 
. 
         
                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                              
 
 
 

T.v. Kök T.h. Förstuga + ytterdörr. Mitten: 
Den åldrande siste f.d. båtsmannen 157,     

                                                                                                                 Björås, Hans Persson  Norberg, från Bjärtrå. 

 
Torpet lämnades av den siste båtsmannens hushållerska någon gång på 1950-talet. Det berät- 
tas att efter hans frånfälle klarade hon sitt uppehälle genom att hjälpa bönderna med allehanda 
sysslor, som bakning, potatisupptagning, kaffekokning vid begravningar, vävning m. m.                                                                                                                                       
 
Rotarnas uppbyggnad                            
 
För att fullgöra överenskomna fösvarsskyldigheter ålades landsbygds-och stadsbefolkningen i 
Norrland att bidra med manskap till flottan.. I landsbygdssocknarna sammanfördes närbelägna 
hemman i byarna  till rotar. Fem till sex bönder ej skattebefriade skulle i förhållande till 
gårdarnas mantal, en storlek, som i Medelpad benämns mål, ett mått på skattebärkraft, bekosta 
en man för flottan. En rotebåtsman.Vid skarpt läge måste rotarna ställa upp med fördubblings- 
båtsmän och om så krävdes med en tredje man kallad tremänning. En extrasoldat, som ställdes 
upp av tre rotar. De unga karlar som blev antagna till båtsmän skulle vara friska ogifta män i 
arton – tjugoårsåldern. Inga bönder antogs och en dräng på gårdarna undantogs. Däremot 
antogs bondsöner övriga drängar, arbetare, dagakarlar och lösdrivare. Som tidigare nämnts 
ålades Lidens socken tillsammans med Holms att hålla fyra ordinarie rotebåtsmän. 
 
Vid rotarnas sammansättning räknades 1/2, 2/4 och 4/8 hemman som ett mantal. I Medelpad 
utgjorde 48 mål ett helt hemman. Ett mantal var sålunda 24 mål (2,7 ha ). Storleken på rotarna 
kunde variera såväl inom socknen som mellan socknarna. I landskapet var alla rotar större än 
120 mål. Det minsta var 133 mål och det största 218. Medelstorleken var 164 mål = 18,1 ha. 
Arealstorleken i lantmäterilitteraturen uppger en skillnad mellan mål och skattemål 
1 mål………………………  = 0,1106 ha 
1 skattemål…= 1/4 tunnland = 0,1234 ha 
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Då soldaterna i Medelpads socknar före 1660-talet tillhörde lantarmén d.v.s. fotsoldater, vilka 
rotebönderna ansåg vara betungande att bekosta i synnerhet då missväxt hade rått och 
befolkningen var fattig hemställde rotehållarna hos läns-och militära myndigheter att få 
överföra knecktarna till marinen. Kostnaderna skulle då minska. Detta beviljades och 
Indalslidens socken med Holm tillsammans med Indal var de sista socknar i Medelpad som 
1661 införde båtsmanshållet. 
 
Rotemästaren, som av rotemedlemmarna vanligen valdes för ett år i taget, var den som skulle 
föra rotens talan i olika sammanhang och även ansvara för att samla in och betala lönen till 
båtsmannen. Till grund för detta låg rotesedeln där varje gårds andel i lönen var angiven.  Den 
byggde i sin tur på jordebokens uppgifter om böndernas jordinnehav.  
 
Vid två tillfällen mellan 1870-1874 vid rotens skriftväxling med ” Konungens befallnings- 
hafvare i Länet” i samband med att fylla vakanser nämns rotemästarna Nils Viklund 
och S eller J Wallin, Boda. Mönsterrulla 1870 – 1880 

. 
Båtsmännens löneförmåner              
 
En båtsmans kontantlön bestod av legan, även kallad städsel eller värvningspeng, och av en 
årslön. vars hälft betalades ut höst och vår. Legan betalades ut av rotehållarna när båtsmannen 
antogs.Utöver de kontanta löneförmånerna tillkom så kallat hemkall. Hemkallet skulle kompen- 
sera de båtsmän där torpets jord gav för lite skörd. Hemkallet kunde bestå av nödvändiga varor, 
som säd, bröd, fläsk och smör. Det kunde också vara kvarnskjutsar, mulbete, vedbrand, 
gärdesfång samt lövtäkt på rotens utmarker. Varje båtsman fick av sina rotehållare en bok där 
hans lön angavs. I den förde man in de faktiska utbetalningarna. Den granskades två gånger om 
året för att se om båtsmannen fått vad han skulle. Granskningen gjordes av kompanichefen 
tillsammans med ombud för roten. Ofta rotemästaren 
 
Båtsmansnamnen 
 
För att undvika att åtta-tio man anmälde sig  när kompanichefen ropade på Persson, hade varje 
knekt ett soldatnamn,som var knutet till den rote han tillhöde. Tillsammans med ett indivi-
duellt nummer kunde nu befälen skilja manskapet åt. Kompanichefen var den som ”döpte” sina 
soldater. Vanliga namn var Modig, Svärd, Geting, Stark och Rask. Namnen kunde även hän-
föras till namnet på den ort där soldattorpet var beläget. Så hette t. ex. båtsmännen på roten 135 
i Sköns socken mellan åren 1687 och 1885 Wahlknut. Var den blivande soldaten begiven på 
starka drycker kunde han få ett namn, som syftade på problemet. Vingalen var ett sånt namn 
eller som i Tuna socken båtsmannen vid roten 88 mellan åren 1687 och 1691, Fyllehund. 
Nyckter och städad var tydligen nästa båtsman, som antogs 1691. Han fick namnet 
Förbettrader. Enligt en källa kan det ha varit samma man. 
 

 

 

     

 

Skomak
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Båtsmännen 163 Boström 
 
18 år gammal, född den 9/7 1818 och uppvuxen  i Västerkomsta, Fränsta, Torps socken, kom-
mer ffff (farfarsfarfar) Erik Persson med föräldrar och syskon via Holm till Liden. Året var 
1836. Fadern hade under tiden i Holm bl.a. varit sågställare vid Fagervikens såg i Österström.  
Erik Persson får anställning som dräng.  Men efter ett år vänder han drängsysslan ryggen och 
låter sig värvas som båtsman vid roten 163, 1:a Norrlands 2:a kompani, Liden. Han blir som 
19-åring den 31/5 1837 antagen (approberad ) och får båtsmansnamnet Boström. Inget 
originalkontrakt finns bevarat. Däremot återfinns han för första gången i generalmönsterrulla  
år 1845. Landsarkivet, Härnösand. 
 
 

 
 
Alla fyra rotarna 
finns här redovisade 
på samma uppslag 
                                                                                                                                                                                                                  
Vid mönstringen 1870 får ffff efter 33 år som rotebåtsman avsked  den 19/4 1870, 52 år 
gammal. Även 164 Knapp får avsked vid samma tillfälle efter 34 års tjänst. 58 år gammal. 
 

Avsked för sjuklighet med vitsord att 
under tjänstetiden sig väl förhållit 

Avsked för åldersbräcklighet med vitsord att under 
tjänstetiden sig utmärkt väl och pålitligen förhållit 
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Roten blir vakant och i rullan 1870 – 80 bekräftar rote-          Komp.chefen Frölén upprättar 
intressenterna  genom rotemästaren att de tagit del av på-        en lista över vakanta rotar under 
minnelsen från kungens befallningshavare i länet  att med       1870, som i slutet av året inte är 
hot om vite återbesätta vakansen  .                                            besatta. I listan  ingår.roten 163  
 

 
 
 
 
 
Den 17 december 1870 antages Anders Jonsson, som tjugoettåring bördig från Hällesjö, 
Jämtland men boendes i Västanå  som båtsman på roten 163 med soldatnamnet Boström. 
 

    Anders Jonssons båtsmanskontrakt 

 Fotot här intill är taget någon gång på 1920-talet. Här          
 sitter han tillsammans med sin hustru Anna-Lisa  
 Jonsdotter från Brudsjön i Liden, känd i bygden som  
”Knapp-Anna,” med härkomst från båtsmanssläkten 
Knapp på roten 164. En ättling var Märta Gerdin i 
Järkvissle. Efter båtsmanstiden  arbetade Anders 

Jonsson med reparationer av flottningsrännor och skogsarbete åt dåvarande Skönviks AB. 
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Tiden, som båtsman på roten 163 blev kort för Anders Jonsson. Den 21 nov. 1873 blir roten 
åter  vakant och återigen kommer en påminnelse från konungens befallningshavare i länet att 
roten måste besättas med en ny båtsman. Under påminnelsen i rullan bekräftar roteintressen- 
terna att en ny båtsman antagits och ett kontrakt är upprättad. Den nya båtsmannen är Anders 
Boström. Min farfars far. Här påminnelsen, bekräftelsen och kontraktet. 

.  
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1.a  Norrlands 2:a     Komp. nr. 163 Boström       Inkom  den 20 februari 1874                                                                                              
Undertecknade Rotehållare för Båtsmansroten uti Lidens Socken  Nr. !63 Boström antaga 
hermedelst till Båtsman för wår rote Arbetaren Andreas Boström i Sillre emot följande förmoner. 
1 ste Skall Andreas Boström så snart han blir antagen, och inskrifwen som Städjepenning 
 genast erhålla  /100/  Etthundrade Riks Rmt (riksdaler riksmynt). 
2 dre Skall han till boställe erhålla /4/ Tunneland odlingsbar jord till åker och slåtteland. Ett 
           Tunneland skall wara uppkjörd då det emottages. Skolade jorden med förswarlig  
              gärdesgård inhägnas så snart som kjällossningen detta år försiggått.    
3 dje Uppföres af Rotan en Sexknytt (sex knutar) stugubyggning 14 alnar lång och 8 alnar bred (1 aln = 0,594 

m)  försedd med spis och bakungn jämte nödiga uthus bestående af en kornlada 10 alnar i fyrkant samt ett 
fähus åtta alnar i fyrkant, hwilka byggnader i det närmaste äro färdiga, afsedd till den förrige 
Båtsmannens behof och må tillträdet ske nästa såningstid såwäl jord som husen. Då Mannen är 
utkommenderad  åligger det Rotan att biträda hustrun med torpets skötande häfd och stängsel. Om han är 
ogift åligger det Rotan ensamt.   

4. Mulbete för den boskap som på torpet winterfodes, erhålles på rotans skogsmark närmast intill där torpet 
är beläget.  

5.  Nödig skog till gärdsell och stör, vedbrand, och timmer till reparation å husen erhålles på Rotans skog. 
Ovanstående förmoner tillerkännes den blifwande båtsmannen i hans och första hustrus lifstid. Men 
skulle han genom wanfräjd eller annan förseelse bli från kronans utskrifwen gör han sig nämde 

 rättigheter till alla delar förlustig, hwadan Torpet i sådant fall återfaller till Rotan, ävenledes gör han för 
 sig förlustig dessa förmoner om han inom loppet af /25/ Tjugufem års tjenstetid blir afskedad ur tjensten 
 af annan orsak än orkeslöshet att med densamma fortsätta. Blir under denna tid ny rotering av  
               båtsmansskyldighten, äro wi  å ömse sidor pligtige att underkasta oss till efterlefnad den ändring 
 som en sådan reglering kan medföra. 
               Sålunda  är till wår ömsesidiga belåtenhet bestämdt , och bekräftas med wåra egna och till städsevarande

                                          wittnens underskrifter, och skedde i Liden och Boda den 12 februari 1874. 
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Gift med Brita Kristina med flicknamnet Bergström, född den 3/11 1856 i Byn, Lidens socken, 
flyttar nu min fff in i torpet, som skulle bli deras hem några årtionden framåt. Den siste 
kneckten och hans familj fick oftast bo kvar på torpet efter det att roten i samband med 
indelningsverkets avveckling  vakantsatts. Soldatlivet hade nu börjat med allt vad det innebar. 
Tre barn växte upp. Min farfar Lars Helmer, systern Katarina Ingegerd, och brodern Erik 
Teodor. Långa kommenderingsperioder på stationen i Stockholm innebar att Brita  
Kristina fick dra det tunga lasset att hålla ihop familjen med barnuppfostran och allt.  
 
För varje båtsman upprättades vid antagandet en rulla  och förhållningsbok. Vid kommende- 
ring på ” Holmen” ( Skeppsholmen ) förde befälet noggranna noteringar i var och ens förhåll- 
ningsbok. Dessa noteringar fördes även in i respektive båtsmans rulla. I förhållningsboken kan 
man i detalj följa båtsmannens uppgifter till lands och sjöss. Vilken grad han hade, vilka fartyg 
han varit mönstrad på,  vilka vapen han utbildades på, förflyttningar, betyg, bestraffningar 
m.m. Här två första sidorna av rullans fem. 

År 1834 fick alla båtsmankompanier ett nummer. De fyra kompanierna i Norrland fick nr. 
27–30. Numreringen ändrades 1846. 1:a Norrlands 2:a komp. där roten 163 ingick, fick nr.31. 
 
För att hålla ordning och disciplin bland båtsmännen när dom befanns på hemorten samt att se 
till så att dom fick sina lagliga rättigheter bestämdes hösten 1816 att kompanicheferna skulle 
vara bosatta inom sitt kompanis område. Tidigare hade dom kunnat bo i Stockholm. Som 
biträde ställdes till hans förfogande korpraler i s.k. korpralskap. Korpralerna utsågs av kompa- 
nichefen bland båtsmän som ansågs allmänt pålitliga. Ett korpralskap bestod av 25 man vars 
rotar var belägna nära varandra. Enligt rullan tillhörde roten 163, 7:e korpralskapet. 

Här bluffar den gode Anders. I själva 
verket gifte han sig den 6 juni 1877 
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Här sidor ur förhållningsboken 
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Vid kommendering på örlogsstationen på Skeppsholmen fick båtsmännen inhämta kunskaper i 
läsning, skrivning och räkning. Utöver dessa ämnen fick dom även utbildning i sjömansskap 
och hantering av olika vapen . Här sidor ur fff:s förhållningsbok där ämnena finns redovisade. 

 
Uppstudsighet mot överordnad straffar sig. Korpralsbefattningen försvann för min fff illa 
kvickt den 16 juni 1881 då han enl. straffjournalen fått 5 dagars vaktarrest för ”fel mot 
förman”. Karriären inom flottan tog ett abrupt slut. Nu var han matros. Redan i juni 1875 hade 
han bäddat för degraderingen. Han fick då en varning för ”otillbörligt uppförande mot 
korpral ”. 
 



Här nedan förhållningsbokens straffjournal                                                                              13 

 
Manskapet på fartygen kunde uppgå till trehundrafemtio man.Var och en hade sin uppgift. Det 
kunde vara märs och båtgast, skansgast, kanonservice, ordonnantjänst och vakttjänstgöring. 
”Bysseskyttar” var hälsinge och gästrikebåtsmän,  som var beväpnade med eldhandvapen. De 
utgjorde infanteritrupp ombord, som skulle avge eld på nära håll. De tjänstgjorde även vid 
kanonerna. I land utförde manskapet rustningsarbeten.  
 
I förhållningsboken står upptaget 19 dagar Paraden, även kallad ”varvsparad/släparbeten” En 
term för reparations, underhålls och handräckningsarbeten på stationen. Manskapets jobb. 
 
I förhållningsboken framgår det att fff har varit en i besättningen på fem örlogsfartyg. Här tre 
av dom. Af Chapman II. Fregatt med 36 kanoner på två däck, byggd i Karlskrona  1830 
Nerhuggen (fackterm) till korvett 1854 med 24 kanoner på ett däck. Linje (skol)fartyget 
Stockholm samt korvetten Eugenie. 

 
           Korvetten af  Chapman 

 
               Skol(linje)fartyget Stockholm 
                      
Korvetten Eugenie.      
Här som modell och 
målning på Sjöhisto- 
riska museet, Sthlm. 
1851-1853 gjorde hon 
i handelns tjänst med 
350 mans besätt ning 
en världsom segling. 

Fartyget var en snällseglare (fackterm) som avverkade resan från 



                                                                                                                                                   14 
Funchal, Madeira till Rio de Janeiro på 27 dygn. I hamnen låg redan ett antal svenska handels- 
fartyg. De flesta för att hämta kaffe.          
 
För att undvika att en socken förlorade alla båtsmän om vid ett skarpt läge olyckan skulle vara 
framme, fördelades båtsmän från samma socken på olika fartyg . Det skulle annars innebära 
stora kostnader för socknens rotebönder att fylla alla vakanser vid ett och samma tillfälle. 
Njurunda socken som exempel ställde upp med 13 båtsmän. 
 
Båtsmannens beväpning 

  
 
                               
.  

       
                          Änterbila 
 
  
 

 
                            

    
106 Erik Ersson  Strand Norrlands 3:e 
båtsmanskompani, Resele socken                                                                                      
Ångermanland. Här med huggare m/1903                                             Änterpikar, längd 2,2 m 
 
Båtsmansuniformer under 1800-talet samt  slitagekostnader           
                                                                                                                    
En enhetlig uniformering för landets båtsmän saknades. De uniformspersedlar som var i bruk 
var grå till färgen och mindre lämpliga. För att avhjälpa detta  utarbetades i samband med 
flottans generalmönstringar 1816 förslag till författning för uniformeringen där frågan om vilka 
rättigheter och skyldigheter rotarna hade att efter företedd modell bekosta att sy upp uniformer 
till båtsmännen togs upp. Landets rotehållare gavs möjlighet yttra sig i frågan. De norrländska 
rotehållarna enades om att bekosta båtsmännens uniformer. De nya uniformerna i blått vad-
malstyg skulle vara mer användbara och mer överensstämma med andra sjöfarande nationers 
sätt att klä sig. Byskräddarna fick nu fullt upp att göra men ändå inställde sig båtsmän vid                                                                                                                             
uppfordring 1818 i de gråa persedlarna. Detta gav anlening till att landshövdingarna, som 
marinens budbärare, uppmana  rotehållarna att snarast utrusta alla sina båts män med de nya blå 

 

 

 

  

Utöver eldhandvapen ingick i båtsmannens beväpning. ett 
blankvapen, en huggare m/1903, omändrad sabelbajonett 
från flottan med ur sprungsmodellåret 1867. Fartygen var 
dessutom utrustade med änterbilor och änterpikar. 
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uniformerna. Men inte alla byskräddare besatt fullt ut sömnadens ädla konst. Kläderna som 
båtsmännen erhöll från rotehållarna  var inte alltid så välsittande och prydliga. Det belyser 
följande fall. Vid inmönstringen till årstjänst i Stockholm  av båtsmän från norra Ångerman- 
land rapporterades, att ” beklädnaden var så illa tillverkad, att den syntes mindre passande för 
 den karl som bar den ”.Enligt en förordning 1848 övertog kronan ansvaret för hela bekläd-
naden. 
 
 
                                                                                                                                                    

 
. 

 

 
 
 
. 
 
 
                                             Ovan: Slitagetid och kostnader för  
                                             båtsmannens olika uniformspersedlar. 
                                             Kommentar: Kolla in flottans räkenskaper 
                                             här ovan. Man räknade på tusendels öret. 
 
              Flottans uniformer för menigt manskap under 1800-talet   
              
              Övre vänstra plagget är en skeppsgossemundering. 
              Övre högra är en matrosuniform samt en sjösäck. 
              Den undre är en rotebåtsmansuniform från 1856.                                           
                                                                                                                                             
 



                                                                                                                                                  16                                                
 
 
Förflyttning, norrlandsbåtsmän  1689 
 
Sedan man vid uppfordran till antingen Skeppsholmen eller Karlskrona upphört att förflytta 
norrlandbåtsmännen med lodjor, en typ av båtar avsedd för 25 man, var det bara att marschera. 
Som exempel påbörjar den 21 mars 1689, 458 man, ordinarie och fördubblingsbåtsmän från 
rotarna  i Ångermanlands södra kontrakt under befäl av kapt. Wrångh den av landshövdingen 
Otto Wellingk upprättade marschrutten från Härnösand till delmålet Gävle. Ca 25 mil. Från 
Gävle fortsatte marschen vidare till Stockholm. Därifrån med båt till slutmålet Karlskrona. 
Grupper om åtta man fick nyttja en häst och vagn för transport av utrustning. Men trots att de 
slapp bära sina packningar var det ingen söndagspromenad direkt. 
 
Marschrutten Härnösand - Gävle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De bönder som bodde utmed marschvägarna tyngdes av att ställa upp med förnödenheter. För 
att råda bot på denna orättvisa upptogs av bönder i rotar som slapp undan denna börda en 
särskild skatt s.k.durchtågsgärd. För dom pengarna skulle landshövdingarna ombesörja upp- 
köp av proviant och foder, som skulle sändas till truppens nattläger. Utspisningen varje dygn 
för båtsmannen var en kanna svagöl, 1 mark (425 gr.) kött, ½  mark fläsk eller smör och 1 ½  
mark svart bröd. Ved skulle finnas vid nattkvarteren. Inga lador och gärsgårdar fick användas 
att värma sig med. 
 
En dåtida mil var inte densamma som vår nutida. En dåtida mil var fram till 1855 = 18 000 
alnar = 36 000 fot = 10 688,5 meter. 
 
Brev hem från båtsmannen Anders Rut till nära och kära i Tuna socken.  
 
Förlagd i Karlskrona skickar båtsmannen Anders Rut, 1:a Norrlands 2: kompani ett brev hem 
till de sina i Tuna socken. Båtsman Rut, som hade deltagit i 1710 års sjötåg på skeppet 
Wachtmeister och fregatten Fågel Fenix var trolovad med tunaflickan Brita Larsdotter. 
Anledningen till att brevet bevarats är att Brita hade fött deras barn och nu visade upp brevet 
för prästerna i  domkapitlet som bevis på Anders känslor för och trolovningen med Brita. 
 



 
                                                                                                                                                     17                                                                                                                                                
 
Beviset godkändes och hon slapp straffas för horbrott. Anders Rut som var poetiskt lagd skrev 
hälsningarna i versform till sin mor, släkt och vänner och sin trolovade som ”måste bliva i                                                                                                                 
Norden här. Och jag måste resa till öster ”. Men hon måste lova att vara trogen och uthållig. 
                                                                                                                                                                                                                            
Du är min utvalda vän 
låt mig vara din igen 
bind vårt hjärta fast tillsammans 
bliv nära mig i sorg och nöd ett gott stöd 
lev med mig i suck och gamman till vår död. 
 
Kommentar: Anders Rut kan ha varit fördubblings -eller tremänningsbåtsman. Han finns inte i 
Carl Hamnströms bok Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad upptagen som ordinarie i 
någon av Tuna sockens nio rotar.  
 
Roten 163 vakantsätts  och upphör 
 
I slutet av 1880-talet och i början på 1890-talet påbörjas den succesiva avvecklingen av 
indelningsverket, det ständiga knektehållet. Allmän värnplikt skulle införas i landet. För  
roten 163 och de övriga rotarna i Lidens och Holms socken  innebar det att dessa blir vakant- 
satta i januari 1892. Roten 163 vakantsätts den 29/1 och i förhållningsboken (sid. 10) finns  
efter den 17/9 1890 inga noteringar som rör min farfarsfar båtsmannen 163 Boström. Däremot i 
en beklädnasdrulla 1874 – 1904 för Norrlands 2:a båtsmanskompani framgår det att han fick 
avsked 25/4 1892 
 
Ett civilt liv tar sin början för förre båtsmannen Anders Boström 
 
Nu börjar ett civilt liv för den förre båtsmannen och hans familj. Det är oklart  var familjen bor 
under åren 1892 -1900. Får dom bo kvar på torpet eller ej, eller är dom tvungen att söka sig ett  
nytt ställe att bosätta sig på? Det finns inga källor, som kan ge klart besked om det. Om famil-
jen flyttade ligger det nära till hands att anta att flytten gick till Sillre. Några uppgifter på vad A 
B försörjde sig och sin familj på under  dessa år finns ej heller. Kanske drog han sig fram som 
daglönare hos bönder i bygden Kanske lyfte han en slant ur en pensionskassa för avskedade 
båtsmän i Västernorrlands län. 
 
1899 får han emellertid anställning vid Skönviks AB. Han återfinns i Oxsjö sågverks avräk-
ningsböcker fram till  1909. I en av böckerna den från 1899, arkiverade i SCA,s arkiv, Merlo, 
står att läsa att han försörjde sig och sin familj på att underhålla och bygga nya flottnings-
rännor i Sillre och Oxsjö. Från år 1900 arrenderar han av bolaget skogstorpet Remmen, 
Skälsjödammet, där han bosätter sig med sin familj. I avräkningsböckerna från 1900 och framåt 
står han som torpare A Boström. Han odlar den lilla jordplätt som tillhör torpet. Nödvändig-
hetsvaror till familjen köptes i en butik knuten till Oxsjö sågverk. Kostnaderna kvittas mot  
dagsverken, som han utför åt Oxsjöåns flottningsförening. Han reparerar flottbåtar, hugger s.k 
props, timmer, som användes att stötta upp gruvgångarna i de engelska kolgruvorna. Två av 
barnen min farfar Lars Helmer och systern  Katarina Ingegärd lämnar hemmet. Han1903 och 
hon 1907. Farfar får arbete vid timmersorteringsverket  Bergebom i Bergeforsen, då beläget 
mellan Skäftesholmen och nuvarande järnvägsbron. Han skulle där en danskväll i september 
1903, som han skriver i ett bevarat friarbrev, på ”Lukullen” i Fjäl, bli bekant med Bertha 
Forsberg en tös från Lenhovda i Småland.  Hon skulle mycket snart bli min farmor. 
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1909 blir emellertid familjen enligt ett domstolsbeslut vräkt från  Remmen då Anders Boström 
sedan den 1 november 1909 underlåtit att fullgöra skyldigheten enligt ett arrendekontrakt att 
försörja änkan Ingrid Margareta Sandin. A B betalade en arrendeavgift på 25 kr/år och fick i 
ersättning för födoråd för änkan 25 kr/år. 
 
Torpstugan, som mina anfäder bodde i finns inte kvar. Ett ny stuga byggdes sommaren 1910. 
 
Familjen blir nu på grund av vräkningsbeslutet tvungen att flytta från torpstället. Det finns goda 
skäl att anta att A B med hustru och hemmavarande sonen Erik Teodor bosätter sig i Sillre. A B 
måste emellertid söka sig ett nytt arbete för att kunna försörja familjen. Han flyttar därför själv  

Remmen 

Utdrag ur Oxsjö sågverks avräkningsbok 1903 

Utdrag ur Oxsjö sågverks avräkningsbok 1903 
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till Timrå och lämnar hustrun och sonen kvar i Sillre. I Lidens församlings flyttbok Sillre nr.1 
står att läsa, flyttat till Timrå och där bosatt från hösten 1911. 
 
Anders Boström får nu anställning vid Wivstavarvs AB, Fagerviks sulfitfabrik och i 1912 års 
löneliggare där arbetarnas fjortondagarslöner fördes in, anges hans årslön till 1.281 kronor.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Den 13 juli 1913, 61 år gammal avlider min farfarsfar förre båtsmannen och torparen       
Anders Boström i en arbetsplatsolycka på  Fagerviks fabrik. I 1913 års döds och begravnings-
bok för Indals-Lidens församling står det krossad i elevator vid Fagerviks sulfitfabrik och att 
begravningen sker den 27 juli i Timrå. Olyckshändelsen är i detalj beskrivet i ST den 15/7  där 
det står att B., som var olyckfallsförsäkrad av bolaget  efterlämnar hustru och vuxna barn. Ren 
olyckshändelse föreligger.  
 
I Indals-Lidens församlings flyttbok står att hustrun Brita Kristina och sonen Teodor flyttat ner 
till Timrå den 15 juli. 
 
Brita Kristina Boström född Bergström i Byn,  Liden, avlider den 21/12 1921, 65 år gammal. 
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Järkvissle skans 
 
Juli 2009. En titt på ekonomiskt kartblad 186 38 skvallrar om att en skans funnits i Järkvissle. 
Var har den legat ? Enligt lantmäteriförättning vid storskifte 1793, Akt 91 är på tillhörande 
karta markområdet beläget på hemmanet B nr.14, Liden. På karta upprättad 1817 tillhörande 
Akt 82 återfinns samma markområde på hemmanet C nr. 19. Med kopierat kart -och aktmate- 
rial som underlag och hjälp av Sture Wennberg med sin lokalkännedom står det snart klart för 
mig var skansen legat. 

 
I arkiverade handlingar från1640-talet och framåt  
redovisade i Ivan Johnsons utmärkta skrift Borgsjö 
Skans, försvarsanläggning i gränsbygd, omnämns 
Liden/Järkvissle skans. Axplock ur de delar ur pub-
likationen, som berör Järkvissle skans återges här. 
 
Västernorrlands län bildades 1654. En sammanslagning 
av Hudiksvalls och Härnösands län. Från början var 
Hudiksvall residentstad men så småningom blir Gävle 
det. 1762 delades länet upp i Västernorrlands och 
Gävleborgs län, vid vilka det på den tiden ej var ovan-
ligt att landshövdingeposten innehades av höga mili-
tärer.  
 
Det finns inga kartor från 1600–talets mitt och decennier framåt där Liden/Järkvissle skans 
omnämns. Den älsta är från 1793. Lantmäteriverket, Härnösand. På nutida kartor över 
Järkvissle finner man namn, som minner om äldre tider. Nämnas kan Skans och Husarbacken 
samt Pålberget, en höjd ovanför Järkvissle där en skampåle varit uppförd, som användes för 
dåtidens bestraffningar.  
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Utdrag ur akt. 82 1817 med tillhörande karta 

Utdrag ur akt. 91 1793 med tillhörande karta 
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Den 17 september 1644 omnämns Lidens/Järkvissle skans för första gången. Då skriver 
landshövding Ivar Nilsson ett brev till befälhavaren för Borgsjö skans även med ansvar för 
övriga skansar i mellannorrland majoren Lars Persson med order om att de soldater som 
hemkommer eller är hemma skall på sin ort bevaka gränserna. Vidare skriver han att 
officerarna skall beordras exercera bönderna hemma i socknarna.  Av de soldater som är i 
Medelpad förlades 100 man i Liden där bönderna hållit vakt 
 
Att viss förstärkning av skansarnas besättning i Medelpad fortgår framgår av ett brev den 
4 november 1644 där Lars Persson anmäler att han till Liden kommenderat 100 man som 
återkommit från skeppstjänst.  
 
Lars Persson, skriver i ett brev till drottning Kristina 1644 att han på anmodan av landhövding 
Ivar Nilsson skall redovisa hur han använt den från Stockholm översända ammunitionen 
(krutet) till skansarna däribland Liden. 
 
Att Järkvissle skans under 1600-talet inte tillnärmelsevis tillmättes samma strategiska betydelse 
som Borgsjö och Kårböle skans i Hälsingland vittnar skriftväxling om mellan krigskollegiet i 
Stockholm och landshövding Ivan Nilsson och major Lars Persson. I ett brev från krigskolle-
giet daterat 20 mars 1645 får Nilsson och Persson order att verkställa en order från drottning 
Kristina att omorganisera skansarnas besättningar i Mellannorrland. Borgsjö och Kårböle. som 
var viktiga uppmarschområden vid inbrytning i Jämtland och Härjedalen och vid vilka 2000 – 
2500 man vid skarpt läge kunde förläggas, fick ta emot största delen av tillgängligt manskap 
och utrustning.  Men också till dessa skansar retirerar svensk trupp för att slicka såren efter att 
ha tampas med den ”lede fi” Juuten (danskarna) och Baggarna, som norrmännen kallades. 
Järkvissle, som benämns Lidens skans, nämns inte ens. 
 
Men i ett brev av Lars Persson ställt till riks och krigsråden i Stockholm daterat Borgsjö skans 
den 29 april 1645 anmäler han att han sänt en löjtnant och 24 man till Ramsele skans. Likaså 
till Gransjö skans i Helgum. Vidare att han med lika liten styrka måste besätta Lidens skans i 
Medelpad för att ”skydda stora vägen som där är från Jämtland” . 
 
Krigskollegiet anmäler i ett brev den 18 oktober 1645  till landshövdingen Ivar Nilsson att 
drottning Kristina beslutat, att verksamheterna i ” Skantzarna mot Jämtelands gräntzer ” 
däribland Järkvissle i Liden skall upphöra  och ammunitionen tills vidare fövaras i Borgsjö 
kyrka. Men vapen och ammunition lämnades även ut till bönderna för bygdens försvar.när 
order därom gavs. Hemvärnet är inget nutida påfund. 
 
År 1657 nämns återigen Järkvissle skans. Den 15 oktober har lansdshövdingen Oxenstierna 
lämnat Sundsvall och är på väg hem till residentet i Gävle. På vägen hem sänder han en rapport 
till riksråden  i Stockholm. Han skriver: ” Sedermera hafwer iagh (jag) wisstats vid Borgsjö 
och Lijdens Skantzar, derest  starkaste wägen länder ifrån Jemtelandh och funnit samma 
bearbetande Wärken (skansarna) tämmeligen wähl satta (byggda) och förwarade 
(underhållna).” Vidare skriver han om fördelning av manskap till de olika skansarna för 
gränsförsvaret. ” Lijdens Skantz är besatt med een dehl Roterade bönder effter som den 
wägen näst Gudz till hielp icke will stort befahra oss (risk för fienligt anfall utefter denna 
vägen bedöms som ringa).” 
 
1675 startar återigen krig mellan Sverige och Danmark. Det tredje på 32 år. På sommaren 1677 
anfaller norska trupper Jämtland. De har nu initiativet. Befälhavaren för de svenska  
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trupperna landshövdingen, generalmajoren Sparre tvingades med sina trupper retirera till 
Borgsjö skans efter ett misslyckat försök att återta Jämtland. Delvis orsakat av trilskande                                                                                                     
jämtlänsk allmoge, som kände mer samhörighet med Norge. När svenska trupper skulle färjas 
över Storsjön var alla båtar och pråmar gömda och och bönderna flytt till skogs. Norsksinnade 
jämtlänningar ur Revsunds tremänningskompani drar sig inte för att sabotera bakom fiendens 
(svenskarnas) linjer. Efter att ha bränt bron över Gimån nere vid Torpshammar bryter dom sig 
på återvägen in i kyrkohärbret i Fränsta och stjäl korn av kyrkans vinsäd. Säd som skulle be-
kosta inköp av nattvardsvin. Efterräkningarna lät inte vänta på sig. Det skulle stå 13 trilskande 
jämtlännigar dyrt. Däribland de som bränt bron. I början av 1678 anklagar en rannsaknings-
kommission jämtarna för landsföräderi och dömer dom till döden. Profossens (verkställaren av 
straff eller skarprättarens) bila fick tala. Bland de tretton som avrättades fanns kyrkoherde Olof 
Rahm, Ragunda. Huvudena satts upp på pålar och kropparna steglades.                                                                           
 
Som ännu en följd av krigshandlingarna mellan Sverige och Danmark/Norge under året 1677  
då Jämtland och Härjedalen ömsom var svenskt ömsom norskdanskt och norsk riksgräns ofta 
var densamma som vår nuvarande länsgräns till Jämtlands län, utfärdade 1678  borgmästaren i 
Sundsvall Johan Alander tillsammans med ett råd och med länets militära myndighet  en 
kungörelse där befolkningen i stan och på landet uppmanades rusta sig för att delta i försvaret. 
Från varje gård  måste en man hålla sig beredd. Alander som representerat Sundsvall  vid 
riksdagarna 1675 och 76 och under 1677 tagit aktiv del av försvarsförberedelserna utsågs 
nu av befolkningen till deras anförare. Han får ett kaptensförordnande och sattes i spetsen för 
förstärkning av försvaret av Medelpad norrut mot Jämtland i vilket byggandet av Järkvissle 
skans ingick. Han sätter under sommaren 1678 igång bygget. Om det var ett nybygge eller en 
uppgradering av tidigare skans förtäljer inte historien.. 
 
En skans i sin enklaste utformning var en uppskottad jordvall, som bröstvärn, Den kunde vara 
förstärkt med en palissad av timmerstockar. Bakom bröstvärnet grävde man  ur ett dike, en  så 
kallad skyttegrav. Bilden här kanske kan illustrera tillvägagångssättet vid bygget av en skans. 
 
En källa uppger att på höjderna 
ovanför skansen lagrades fyllda 
tjärtunnor, som extra skydd mot 
fienden. Vid anfall skulle tun-
norna tändas på och rullas utför 
den sluttande marken.  
 
Alander bevakade skansen under 
ett halvt år men ådrog sig där 
”sin ohälsa, så att han efter ett 

halvt år därefter igenom döden 

avgick”. 
                                                                                                                    
I dag finns inga synliga rester 
kvar av Järkvissle skans på den 
plats där den en gång har legat . 
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Österro den 20 augusti 2010 

 
.   
                                                                                                                             
 
 

 
 
                                             
                                               
 
                                     
 

 
Källa 
Sven Söderqvist Sunnås muntlig 
Hans Evert Gerdin Lycksele muntlig/skriven 
Vidar Vikström Indal muntlig/skriven 
Urban Östman Järkvissle/Boda muntlig 
Sture Wennberg Stockholm/Järkvissle muntlig 
Gertrud Wiking Gävle skriven 
Knut Åkerlund Nora, Ångermanland visning båtsmanstorp 
Maria Blomberg Hjältanstorp, Torpshammar bild sid. 20 
Ivan Johnson Härnösand Borgsjö Skans, försvarsanläggning i
  gränsbygd 
Olov Strömberg Sollefteå skriven 
Lantmäteriet Härnösand akter och kartor 
Ingvar Gustavsson  Jämtlands fältjägarregemente band 1 
Carl Hamnström  Båtsmanshållet i Ångermanland och 
  Medelpad 
Lars Ericson  Svenska knektar 
KrA, Krigsarkivet Stockholm skriven 
SVAR Ramsele skriven 
Landsarkivet Härnösand                               skriven 
KA5 Härnösand vapen 
Länsmuseet Härnösand vapen   
Sjöhistoriska museet Stockholm fartygsmodeller 
Marinmuseet Karlskrona bilder/skriven    
                                            
Ett tack till alla, som bidragit med källmaterial 
 
                                                                                                          
                                                                      
 
 
     


