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ABSTRAKT

Uppsatsen beskriver hur Sveriges soldater fick det d6 indelningsverket infdrdes ir

1682. Indelningsverket existerade till och med flr 1901, da allmiin vbrnplikl inftirdes. F<ir

uppsatsen har anviints en empirisk undersOkningsmetod ft)r att finna hur de indelta soldaterna

hade det pi sina soldattorp. Uppsatsen belyser bl a vilka plikter soldaten hade inom armen, i

socknen och gentemot sina rotebonder i byn. Det kan konstateras att indelningsverket forde

med sig att Sverige fick en effektiv snabbt sammankallad arme som mcijliggjorde minga och

l6nga krig, samt att det piverkade Sverige vad giiller bebyggelse och efternamn. Med hjiilp av

flera arkiv har det varit mojligt att studera ett smilindskt soldattorp, Bjdrstorp Soderg&rd

soldattorp nr:14, Ljungby kompani, under Sren 1783 - 1895 fcir att fE battre inblick pA ett

specifikt torp och dess inneboende.
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1. INLEDNING

Runt om i hela Sveriges land kan man se inslag av gammal husbebyggelse frin gingna

generationer. Oftast kan det rdra sig om fallftirdiga ruckel men ocks& om viilskcitta smi

paradis (det sistniimnda tycker i varje fall minga tyskar och danskar, siirskilt nu nar Sverige

g&tt med i EU). Jag kommer frin steniga Smiland och dar finns lyckligtvis minga torp kvar.r

Diirfor har jag valt att friimst skriva om Sm6lands indelta soldater, deras liv p& soldattorpet,

deras roll i samhiillet och deras rtittigheter. Den smilandske forfattaren och tillika soldatsonen

Vilhelm Moberg skrev om soldaten Rasken pa ett ftingslande och beskrivande sitl, om hur

han tillsammans med frun Ida och minga barn kampade i ett litet soldattorp, om missvdxt och

vetskapen att han pa mycket kort varsel kunde bli inkallad till armen som soldat.t Ena stunden

indelt soldat, andra jordbrukare.

Ar 1682 inrittades indelningsverket och en stiende arme uppriittades med ett system

dar nflgra bdnder gick samman och bildade en rote som hade skyldighet att hilla med en

soldat.3 I Sverige fanns inte endast indelta soldater, utan aven viirvade soldater, bitsmtin vid

havet och rynare. Jag har valt att iigna mig it de indelta soldaterna.

I de flesta svenska sliikter iir det vanligt att n&gra miln kom att iigna sig it den militiira

banan, men i min slikt har vi inte kunnat hitta en enda soldat, si darftir tyckle jag att det

verkade intressant att ta reda pfl vad soldatyrket egentligen innebar.

' Karta I 6ver Smiland, Kronoberg, bilaga I s 23
'EricsorL L, Svensko hrektqr, 1995 s 5
' Llungstrom, J G, Den intlelte soldaten,l988 s 8



I.I SYFTE OCH FRAGESTALLNING

Syftet med uppsatsen ir att allmiint redogcira for indelningsverkets uppkomst, utformning

och vad som lig till grund ftir dess bildande i datidens Sverige. Osctkt kommer man in pi de

soldater som kom att ingi i de stiende arrneerna, hur deras liv s6g ut hemma i soldattorpet

kontra det kontrastrika ftiltlivet, hur samhallet och rotebdnderna sig p& dem, ofta med viss

cynism. Indelningsverket grundades Fr 1682 men jag kommer kortfattat att 96 lite langre

tillbaka i tiden for att fi med viktig fakta och historiska episoder som lagt grunden ftlr

indelningsverket uppkomst. I Kronobergs lan infrirdes det stiindiga knektehillet &r 1684.4 Ar

1901 infdrdes allmiin viirnplikt och en ny era tog vid som iin i dag iir akluell, men redan iren

181l-1812 bcirjade man ta de forsta stegen mot allmin varnplikt.5

Jag har valt att narmare studera ett soldattorp i sydv?istra Smiland i Hamneda socken i

Bjorstorp by.

Karta 2. Detalj av karta over Kronobergs liin

KAlla: Grundskolans kartbok, Esselte Studium, Stockholm 1985, s 4 civer Smflland. Ortsnamn;

Bjorstorp samt pil och prick iir markerat av fdrfattaren.

Byn hade tv& soldattorp, llr 13 och nr 14 men det ir endast det sistniimnda, Bj0rstorp

Soderg&rd soldattorp nr 14, Ljungby kompani som jag forsdkt hitta ntirmare fakta om i

husfdrhdrsltingder i Hamneda socken och i Krigsarkivets generalmdnstringsrullar mellan iren

1783 -  1895.

a Carpenfelt, S. m. fl. Kronobergs regemenle wder 1900'tolet, 1996 s 332
t Ericson, L, "Frin siillskap till Akademin 1796 - 1870" i : Faderneslandets forsvar, Red. Norberg, E, 1996 s
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Huvudfrigestiillningen i uppsatsen inriktar sig friimst p6 :

Varfdr inrittades indelningsverket ?

Soldaten kontra rotebcindema, vinner eller fiender ?

Soldatliv - p5 gott och ont ll ! var det vdrt att fA ett torp niir man som indelt soldat alltid
m6ste vara krigsforberedd ?

1.2 METODER OCIT TEORf,TISK UTGANGSPUNKT

Materialet har varit svirt att sitta i kronologisk ordning, men uppsatsen behandlar
perioden mellan kren 1682 - 1901, med tyngdpunkt pi den ft)rsta trden di allr nytt inftirdes
och utuecklades. I slutet av 1800-talet kom allt som hade med det indelta att sdra i
skymundan frir intresset riktades mot den allmiinna viirnplikren.

Uppsatsen baseras frtimst pfl tryckta kdllor, men dA Bjrirstorp Sodergard soldattorp nr 14,
Ljungby kompani studerades anviindes endast arkivmaterial och muntliga uppgifter av I I l:s
museifcirestindare Jtirgen Sltiblom (1996 - ) de han visade soldattorpet som da 169 i
regementsparken i Vaxjo pi I I l:s omride. I dagsliiget h6ller torpet pi att 6teruppfciras i
Kviinarp, Berga socken, Ljungby kommun.

Per-Gosta Lindquist i Ryssby, en mycket framstf,ende slaktforskare med militarhistoria
som specialite, har visat sitt intresse ftir dagens historiestudenter di jag fick lgna hem en
microfilms/fisch - apparat och berorda husfdrhcirslingder over Hamneda och Krissarkivets
generalm<instringsrullar frin Ryssby bibliotek.

I den mAn det varit m<ijligt har jag ftirscikt belysa och lyfta fram de sociala fbklorerna. Av
utrymmessklil behandlar inte uppsatsen nAgra av de krig som Sverige var inblandat i under
indelningsverkets tidsram, den utrustning som soldaterna anviinde, ej heller har lag taglt upp
Sveriges regenter under den g5llande tidsperioden, ca Ar 1682 - 1901, utan jag har bara ntmnt
de som haft en betydande roll inom iimnet. Detta iir endast en dvergripande bild river
indelningsverkets uppkomst, hur soldaternas f(irhillanden iindrades och hur rotesystemet
fungerade i samhtillet, med fokusering pi Sm8land (i den utstriickning det varit m<ijligt).

Man skulle 6ven kunna se pi saken ur ett genuspespekliv, hur soldathustrurna hade det p6
soldattorpen, dels i krigstid dA mannen var i fiilt, dels i fredstid dA mannen var hemma och
brukade torpets oftast magra jord.

a
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r.3 FoRSKNINGSLAcT ocn rcdLr,xnrur

Indelningsverket kom att giilla i hela Sverige pi ett eller annat vis och berdra en stor del

av befolkningen. S&ledes finns det mycket skriven litteratur. Elfred Kumms popularhistoriska

arbete Indelt soldat och rotebonde kom ut f<irsta gingen hr 1949 och riknades dfl som en

pionjarinsats, men iir iin idag eff standardverk inom omrfiet. Kumms bok bygger till stor del

pfr ktillstudier i Krigsarkivet, sockenprotokoll mm och andra historiska arbeten. Hans farfar

var indelt soldat och beriittade mycket ftir honom. PA ett lattfattligt och underhillande siitt

skildrar han soldatlivet.6

Jan G. Ljungstrdms Den indelte soldaten - en presentation cw soldatlivet /brr, skildrar pi

ett mycket pedagogiskt och lattftirstieligt siitt soldatlivet ftir de indelta soldaterna under

indelningsverkets tid, hur de levde och verkade i socken.' Han skrev boken av rent historiskt

intresse da han funnit att mflnga indelta soldater figurerat i hans slalc.

Lars Ericson iir den som jag anser mest tillfttrlitlig och kunnig inom iimnet, di han jobbar

som fOrste arkivarie p& Krigsarkivet i Stockholm. I boken SVENSKA KNEKTAR indelta

soldater, ryttare och bdtsmrin i krig och fred, har han mycket utfcirligt skildrat de indelta

soldaterna och indelningsverket.s Fdr att skriva den nyss nhmnda boken har han samtalat med

kunniga forskare och andra pi Krigsarkivet och iven andra kollegor i Sverige och Finland.

Han har iiven kontaklat amatOrforskare runtom i landet ftir eventuellt anvtindbar information

om deras sliikter. Lars Ericson har dess ftirutom varit studiecirkelledare f(ir en studiegrupp i

Vaxjoomridet gallande att hitta riitt i arkiv f<ir att finna sina indelta soldatskiktingar.

Resultatet av den studiecirkeln var att Krillor fi)r soldat-forskare kom ut, mycket tack vare

Kronobergs Genealogiska Ftirening.e Den boken har varit anviindbar di jag sjiilv studcrade

arkivhandlingar.

Lars Ericson har dven varit en bland flera fcirfattare till boken l;ciderneslandct.s .fitrtrur,

Kungl. Krigsvetenskapsakademien 1796 - 1996 , diir han i sin bidragande text " Frin slillskap

till akademien 1796 -- 1870 " mycket kortfattat bearbetat indelningsverket.r(' Han har framst

inriktat sig pl Akademien som frin bcirjan var en m0tesplats fcir officerare som ville diskutera

krig. Texten anser jag vara mycket tillfdrlitlig, men ej aktuell inom det omride som uppsatsen

behandlar.

6 Kumm, E, Ittdett soldat och rotebonde.1989
t Llungstrom, J G, l98E
o Ericson. L, 1995
n Ericson, L, Kti l t or Jb'r so t da tfo r s kar e, 1 989
to Ericson. L- . 1996



Erik Bellander har i sin bok Drcikt och uniform mycket detaljerat beskrivit bide med ord

och bild armekladernas utveckling." boken Ar ett svenskt dversiktsverk giillande arrnens

uniformer. Bellander var museileklor, fil. lic. och fdrestAndare f<ir Kungliga Armemuseet i

Over 30 ir, si hans bok b<ir riknas som ytterst troviirdig.

I boken Kronobergs regemente under l9}A-det har flera fcirfattare varit aktiva och

bidragit med sitt kunnande, bl a Sigvard Carpenfeldt, f d overste lcijtnant och stabschef vid det

nu nedlagda I I I i Vaxjri som fdrfattat texten "Regementets traditionsarv och

traditionsvflrd".12 Det ntimnda verket beror i huvudsak 1900-talet, som man kan utliisa i titeln,

men Carpenfeldt gcir tillbakablickar i tiden och tar bl a upp det soldattorp, Bjdrstorp

Sddergird soldattorp nr:14, Ljungby kompani, som jag kommeratt beskriva niirmare islutet

pi uppsatsen. Carpenfeldt anses mycket kunnig inom sitt omride. Intervjun med I ll:s

museiftirestAndare Jtirgen Sjdblom (1996 - ) kom med likverdiga uppgifter angiende

soldattorpet.l3

1.4 Ordfbrklaringar

Indelningsverket infclrdes som ett system ftir att avkina Sveriges soldater. De fick d6

tillging till bostad istillet ftir bara reda pengar, och de fick ocksa en del l<in i naturaprodukter.

En rote som vanligwis utgjordes av 2 - 6 girdar (sammanlagt tvi hela hemman) var skyldiga

att hilla en soldat med allt vad det kom att innebhra, t ex uniform och viss hjalp att underhilla

torpet .

Den indelta arrnens styrka uppgick till 25 000 man i sjiilva Sverige.ro Dock fanns det

svagheter i systemet d& det var brist pi reserver, siirskilt i krigsfid.

Indelningsverkets avveckling tillh<irde de stora frigoma under 1800-talet. Genom beslut ir

1892 och flr 1901 blev det efterhand avskaffat och ersatt av allmtin varnplikt.15

rr Bellander, E, DrdH och uniform,1973
t'Carpenfeldt. S. 1996
'' Intervju med Jorgen Sjciblom pi I I I i Vaxj6, 980301
to Aven delar av Finland hdrde till Sverise vid den her tiden
15 Uppsalgsverket Focus 97 pi CD

och {ven dar fanns "svenska soldater"



2. INDELNINGS\'f, RKETS BAKGRUND

Pfl Gustav Vasas tid bcirjade man inse viklen av viirvade stykor. Ostersjovaldet viixte och

fienderna blev mer och mer miirkbara. I bci4an av 1500-talet bestod i huwdsak den svenska

arrnen av friilsemiinlt'. Redan efter Dackeupproret iren 1541 - 43 kom kungen att prioritera

inhemska soldater ft)re utlandska legoknektar som annars var vanligt. It Det blev dock fcir dyrt

med bide utlandska och svenska legoknektar fdr kronan som tyckle att man skulle kunna

utnyttja Sveriges bcinder pA ett mer effektivt sitt. Gustav Vasa miirkte i Dackeupproret att om

bdnderna gemensamt gick emot centralmaklen var de starka och farliga, si han tog de ftirsta

stegen mot en stiende arrne. Rekryteringen till annen skulle vara frivillig och den visade sig

vara framgingsrik och minga av soldatema kom ifrin oroliga Smiland och Dalarna.

Armdreformen frf;n 1540-talet grck ut pi att ftirsvaret skulle vila pi en nationell grund och

att de rekryterade kunde f<irses med ett torp med lite tillh<irande mark att bruka som l0n,

istiillet fcir bara reda pengar. Detta iildre indelningsverket lig till grund ftir det som bildades ir

1682 av Karl XI. Ar 1619 infdrde kung Gustav II Adolf den s k Krigsfolkordningen som gick

ut pi regelbundna utskrivningar till militiirtjiinst och det s6gs inte med si blida 6gon av

Sveriges manliga befolkning.ttunder Gustav Il Adolfs regentstid var iddn att soldaterna

skulle placeras pi kronogirdar men girdarna riickte inte till och de som hade g&rdar ville inte

flytta pi sig hursomhelst ftir de ansig att de av b0rdsratt hade rdtt att bo kvar, si kungens ide

var svfrr att genomfora,le

De fdrsta planerna p& 1682 flrs indelningsverk kom kungen och hans ridgivare overrens

om i Ljungby redan &r 1679. Pi riksdagen &r 1680 genomdrevs en reduktion av gods som

fdrlanats adeln att komma till kronans nytta. Kungen fick nu adeln emot sig men fick isttillet

de tre ofriilse st&nden pfl sin sida, siirskilt bonderna gav kungen sitt stOd. Pi 1600-talet i

Sverige bekostades krig till stor del av extraskatter som friimst ofriilse och ligadeln &kte pi att

betala medan adeln satt pe sina gods och slapp betala skatter.20

Vid riksdagen Ar 1682 var bdnderna noga att kung Karl XI inte skulle kompromissa med

adeln si att slutresultatet skulle bli nya utskrirmingar. Bonderna pipekade frir kungen att de

alltid gitt med pfl utskrivningar och olika skatter och nu ville de ffi ett slut pi det, si &irfrir

tu Ericson, L, 1995 s 13. Friilse betyder skattebefriad adel.
17 Liungstrorn J G. s 8
tt  g. i . in.  L.  1995 s r3-r5
re Kumm, E. s I I
to Ericson, L, 1995 s27-28



kom de att acceptera " det yngre " indelningsverkets grundide med indelta soldater som

byggde pt ett rotesystem.2r

3. SOLDATUTSKRNTI{INGAR OCH IVIONSTRING

Utskrivnin gamakom att bli oriittvisa, adelsmAnnen var befriade frin utskrivningen si det

var nigra av bygdens miin som fick p5 sin lott att forsvara och kampa fctr kung och

fosterland.22 Ungeftir en g6ng i minaden samlades de indelta soldaterna fdr att civa och varje

frr, vanligtvis pi sommaren triiffades de en liingre period fdr att Ova och repetera och leva

f?iltliv.23

Vade landskap skulle siitta upp ett stiende regemente p6,1200 man, 150 soldater skulle

bilda ett kompani och frtta kompanier kom sflledes att utgrira ett regemente vars omride

motsvarade ett liin eller landskap. Ett rotesystem infcirdes diir tvi hemman skulle utgdra en
rote. Ett antal girdar, ofta tre till Sra, men ibland hela 15 smigtrdar kom att gA samman om

att utgdra en rote som hade skyldighet att h6lla en soldat med allt vad det innebar. Inom roten

valde man en huvudrotebonde, vanligtvis pi ett 6r i st<iten, som fcirde bdndernas talan dels

gentemot soldaten och det militlira dels mot landshrivdingen och samhiillet.

B6nderna lockade liimpliga mtin med en legosumma, lega eller viinyningspeng som det

ocksfl kallades. Var det ont om rekryter var summan hdgre, det vill siiga att tillg6ng och

efterfrigan styrde. De som rekryterades var ofta bondsdner, soldatsoner och drangar och de

skulle gora det av egen fri vilja.2a Monstringarna eller rekryteringsmdtena hctlls i borjan en
ging i m&naden pA en regementshed eller i residensstaden. I slutet hrills m<iten endast en till

tvi ginger per 6r, och dA pi viren. Den vanligaste rekryteringsildern var tjugoirsildern, med

undantag bide uppit och nedit i 6ldrarna.25under vissa tider var det brist pi liimpligt manfolk

si myndigheterna formligen ordnade klappjakt pi fattigt fdrsvarslost manfolk. Pi vissa stiillen

i Sverige drabbade utskrivningarna hela bygder mycket hirt, t ex i Dalarna diir det var mycket

fattigt och ont om manfolk, sfl da blev de befriade frin utskrivningarna och fick istallet

underhilla ett regemente.26

2 l A a , s 3 4
22 Kumm. E. s 12-13
tt L.lungstront, J G, s 42
to Ericson, L. 1995 s 35-36
2t L.lungstrom, J G, s 19 - 20
'u Kumm, E, s 13-14 . Min handledare, Sven-Olof OlssorL delar ej Kumms isikter. Han anser att Dalarna inte
var fattigare iin andra landskap, det var bara det att manficlket i Dalarna behovdes inom beresbruket

l 0



I Sverige fanns det bide indelta och v4rvade soldater. De viirvade kunde vara soldater

pi heltid ,de kunde vara utlanningar och de fick lon i reda pengar. De indelta soldaterna fick

huvudsakligen sin lon i natura, och pA sA vis var de mer inflationsskyddade tin de virvade

soldaterna som ofta fick s<ika extrajobb vid sidan orn soldatyrket. Indelta soldater fick ett torp

att bo pfl och bruka, sfl de var b&de soldater och jordbrukare.

Bdnderna i roten var skyldiga att h6lla med en soldat, eller knekt som de ocks& kom att

kallas, med allt vad det innebar. Roten skulle stl fdr ett soldattorp d[r soldaten och hans

eventuella familj kunde bo. Fick soldaten avsked eller dog var roten skyldig att skaffa en ny

soldat inom ffe minader, stupade soldaten diiremot i krig hade roten ett ir pA sig att hiua en ny

soldat. I krigstider var det vanligt att varje rote uppriittade en viss turlista som de gick efter

men ifall det var svirt att skaffa lampligt manfolk fick rotarna ibland tillstflnd att leja s k lost

folk eller sA kunde rotemiistaren sjalv 6ka pi att dra ut i krig som soldat.

4. SOLDATTORPET OCH ROTEBONDERNAS PLIKT

Innan en man blev soldat genomgick han en llikarundersokning for friskintyg och

liimplighet frlr soldatyrket. Sedan skulle landsh<ivdingen och regementschefen godkanna

rotens val av soldat och sedan skulle soldaten underteckna ett kontrakt. I soldatkontraktet

fanns vissa punkter upprlittade som soldaten var skyldig att efterfdlja. PA 1840-talet inftirdes

redan fardigtryckta kontrakt dar soldaten, regementet och rotebrinderna bara i princip behovde

underteckna. 2t Nar dessa formaliteter var 6verst0kade var roten fvungen att inhysa soldaten

nigonstans - oftast pi ett soldattorp med tillhdrande markbit fcir odling och betande djur. Gav

marken dilig avkastning skulle roten hilla soldaten med utsiide, s k hemkall, som

kompensation. I hemkallet ingick ftirutom naturaprodukler att roten skulle sti fcir skjuts till en

kvarn nigra ginger per &r, tillg6ng till sommarbete pa rotens iigor f6r soldatens fE d1ur, god

julmat och ibland ingick iiven skjuts till kyrkan.t* Solduten fick ocks& en flrlig lon som dels

betalades ut i reda pengar dels i naturaprodukter som soldaten sjalv fick ftlrfoga 6ver pi basta

satt.2e Det hande att roten delade upp soldatens viirvningssumma pi flera 6r ftlr att pi sA vis

fcirhindra att soldaten tog alla pengarna och sedan rymde fi&n soldatyobbet. Om si var fallet

fick roten ersitta den fcirrymde soldaten och det var mycket kostsamt, si roten tjanade pi att

ha en soldat som de kande sen innan och litade pe.30 Rotebrtnderna bodde vanligtvis niira

27 Ljungstrorn, J G, s 9-10, s 20-21
d Ericson, L, 1995 s 159
2 e A a , s 3 6
r o  A 4  s  1 5 8
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varandra av praktiska skal. De hade en stamrote pA vars iigor soldattolpet oftast var placerat

och de andra girdama kom di att utgcira s k trjiilprotar eller strdrotar.3r Rotehillaren samlade

ihop soldatens ldn fr&n str<irotarna och betalade sedan l6nen till soldaten. Girdama betalade

efter storleken p6 deras jordinnehav som stod skrivet i rotesedeln. Den uppriittades efter

jordebrickerna som pA minga hAll lig till grunden ftir den kommande kronoskatten.3z

5. SOLDATENS UNIFORM

Den svenske soldatens klader har hela tiden frirtindrats, mode kommer och g&r. Under

1500-talet influerades vi av Tyskland och Spanien, senare av Frankrike pi 1600-talet, men

iiven andra europeiska lander har bidragit till modets viixlingar. Det har 6ven hiint att

uniformen piverkat det civila kliidmodet och vice versa.

Ofta har uniformerna for6ndrats di det skett ett regentskifte. Karl XI var den som i

princip inforde virt uniformsviisen, men det var ft)rst under hans son, Karl XII, som den

karolinska uniformen utvecklades till en bra f;iltuniform.33 Ar 1845 infrirdes vapenrock och

kask ( en hjAlm ) i Sverige och hela regementen kom att iklada sig nya uniformer.ra

Roten var iven skyldig att hilla soldaten med unifbrm, dels en livmundering -

soldatens finuniform, dels en enklare slApmundering, detta fcir att soldaterna skulle vara

enhetligt kliidda och det skulle vara liitt att se var i Sverige de hrirde hemma. Uniformerna s&g

till en bOrjan lite olika ut i Sveriges land, ftirger kunde variera och iiven modellel5. I

Kronobergs lan i Smflland anviinde man sig av fiirgerna rcitt och gult i mycket stor

utstriickning under den karolinska tiden.36 Under frihetstiden ingick iiven blett i

kronobergarnas uniformer.3tlenga karlar bar upp och kltidde i uniform, sfr i bcirjan av

indelningsverkets tid ville man ha linga soldater i leden och de fick glirna ha en kliidsam

mustasch eller yvigt skiigg. Pi slutet av 1700-talet var det mode att anviinda ldsher och lcisa

mustascher. Det var ocks6 vanligt med ltisa lockar fastsaffa vid dronen och en ling fleta

dinglande ner pA ryggen.

3 r A a , s 3 6

] ] t - lungs t rom.JG,s l2
" Bellander. E- s 552 -554
3 a A a " s 4 8 7
'5 Kumm, E, s 36 - 40
36 Bellander, E, s l8o
3 7 A a , s 3 3 6
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Frisyrcr l6(X) bi)r-iarr av lfl00-talct
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Bild I

' r  i , , l . t

Kiilla : Bellander, E, s 564. Lite langre h&r, gtirna ltishir var modernt i brirjan, men successivt

forandrades hirmodet.

Till uniformen hdrde vanligt vis en huvudbonad som kunde vara trekantig, rund, mycket

hrig och iiven plymforsedd.

Allteftersom tog kronan <iver rotens uppgift att h6lla med uniform s& efter Ar 1819 stod

kronan for halva kostnaden och efter 61 1858 sk<itte kronan helt armens kl6der.

Soldatens livmundering frirvarades i den l&sta rotekistan som var placerad hemma hos

rotemtistaren. Kistan <ippnades nigon ging varje 6r for att dA inspekteras av soldaten och hans

rotebtinder. Den fina uniformen fick endast anvindas da bef?ilet gav order om det och i

krigstider. Sliipmunderingen fick soldaten sjtilv ha ansvaret frir likasi geviret. De

sliipmunderingen blivit kasserad som sliten fick soldaten biira den i civilt tillstind och

livmunderingen blev nu slhpmundering och roten skaffade en helt ny livmundering till sin

soldat. Annars bar soldaten likviirdiga arbetsklader som b6ndema i tralcten, fdr nar soldaten

inte var ute i krig eller pa dvning brukade han sin ringa jordbit som vilken bonde som helst.ls

I soldatstadgan frin ir 1811 kan man lisa " Ndr soldat gor bondearbete bor hanvara som

bontle kkidd".3e

Ofta iirvde den nye soldaten den avskedade soldatens uniform. Hade han tur passade

den men oftast fick den liimnas in till en skriddare som sydde om den. Det hande ocks& att

soldater bytte uniform sinsemellan och det var di tvunget att rapporteras till kaptenen. Innan

soldatens beklidnad Overtogs av kronan fick soldaten sliterstittning, t ex en tunna siid, f<ir att

sjalv underhtlla sin uniform. Skor, strumpor och skjortor fick soldaten sjalv stfl ftir.

Vart tredje eller vart fiarde flr forsig roten sin soldat med en rty mundering. Den nya

uniformen lades i princip direkt i rotekistan sA att den inte skulle ftirstriras.

" Kumm, E, s 36-40
3e Ljungstrdm, J G, s 33
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Soldaten s6g en heder att hilla uniform med tillbehcir i bra skick och mingen kvall satt
han och soldatfrun och putsade pi den.

Soldaten bjods ofta pi brcillop och da bar han uniform och i soldatstadgan frin flr 1880 stir
"soldal som bevistar brollop, barndop eller begravning, skall vara ktd(td som till parad, utan
gevdr och patronvtiska, dock med baionett".a0

6, KYRKPARADER

Vade scindag samlades socknens alla soldater, gammal som ung, vid kyrkan varrligtvis en
timme innan gudstjtinsten btidade. Soldaten var skyldig att niirvara vid kyrkparaden, det var
fdrst i slutet av 1800-talet som det blev valfritt att nbrvara vid gudsdtinsten. Soldaterna civade
di vtindningar och marschsteg ikladda uniform. Bara vid enstaka tillftillen ovade de med
geviir och vid de tillftillena fdrvarades gevdren i kyrkans vapenhus. Vid kyrkparaden
inspekterades soldatens uniform och frisyr men 6ven konditionen testades. paraden avslutades
med fcirh<ir ur soldatstadgan. Det beftil som granskade soldaterna pA kyrkbacken var ftirsedd
med en kiipp, men med den fick han inte sl6 nigon, utan han anviinde den till att konisera allt
som felades pA soldaten. al

7. LAGA SYN

For att inte forfalla var soldattorptet tvunget att underhillas, dels smi reparationer av
soldaten sjalv, dels sttirre av rotebdnderna. Ofta tvistade soldaten och hans rotebcinder om vad
som behovde gOras och av vem. Vart tredje ir inspekterades torptet av kaptenen, men var det
klagomil si kunde han niir som helst komma och syna soldattorpet. Vid laga syn hade
kaptenen siillskap av en underofficer eller mcinsterskrivare som skrev protokoll. Liinsmannen i
byn och nigra rotebondrna var ocksi ndrvarande frirutom den berrtrda soldaten. Bdnderna
hade skyldighet att s$utsa synemtinnen till soldattorpen, s6 medan inspektion p&gick kunde
man se hiist och vagn utanftir torpet.a2 Synemiinnen kunde hinna med upp till fyra-fem torp
pi en dag.

Vid inspektionen fbrdes allt in i protokollet, som sedan siindes till regementet diir de i stor
utstriickning tin i dag finns bevarade.a3 I borjan var protokollen mycket knapphiindiga men

{ibidern, 
s 30-33

a r A a , s 4 4
a2  Aa ,s27
o'Idrg 

finns de iiven arkiverade pi Krigsarkivet
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blev efterhand mer detaljerade. B&de soldaten och rotebdndema fick komma till tals och deras

uttalanden beaktades. De brister som uppdagades och som fdll p6 roteb<inderna var de

twngna att iLtgiirda inom ett visst datum som ocksi antecknades i protokollet och om de

slarvade tillkallades landshrivdingen, och di blev det inte billigare. Di soldattorpet klassats

som odugligt var bcinderna fvungna att bygga ett nytt eller nygammalt i och med att det ofta

anviindes gammalt husmaterial till byggandet. Soldaten fick sjalv vara med och hjAlpa till vid

torpbyggandet. Bdnderna betraktade ofta soldaterna med en viss cynism d v s soldaterna fick

inte sticka upp och gtira sig fcirmer och de fick absolut inte tro att de var $ samma v&gliingd

som bcinderna.oo Sdrskilt de rikare bcinderna sig ned pi soldaterna och de lagre klasserna.

Minga torp som byggdes pi 1600-talet var fortfarande i bruk pi 1850-talet och detta fdr

att de reparerades grundligt ungeftir vart frettionde Ar.

Pi slutet av 1800-talet minskade betydelsen av laga syn och di var rotebcinderna inte

tvungna att vara ndrvarande vid inspektionen ej heller hade kaptenen samma makt som fcirut,

utan nu s&g han mest till att soldaten gorde sin plikt och skdtte sitt torp.as

8. SOLDATI\AIVTN

Det var i Dalama som soldatnamnen fdrst slog igenom redan pi 1500+alet.

Kompanichefen var ofta den som "dripte" soldater och vid namngirmingen var det vanligt aff

soldatens lynne, utseende och hiirkomst beahades. Soldaterna kunde f6 namn alltifrin Alltid

Glad, Talfdr, Modig och Djiirv, detta ftir att man lattare skulle skilja alla Svensson, Johansson

och Persson it inom arnen. Under indelningsverkets forsta 6r var geografiska namn mycket

vanliga te x Grtis och Akerby, men iiven efternamn som Lundberg och Lcivkvist iir gamla

soldatnamn. Kring sekelskiftet 1800 var krigrska namn p6 modet, te x Sviird, St&l och Krut.

Namn som associerades med djur, friimst vanliga nordiska djurraser frirekom i stor

utstrickning men en och annan Elefant klampade in i soldattorpen.uu Lustiga namn som

locker, Brittom, Fager, Tunnhir, Fl<ijt, Kilsupare och Skrikare frirekom ocksi. Soldaterna

hade dock rtitt att byta namn ifall det inte tilltalade eller passade in pi honom. Ofta arvde den

nye soldaten den avskedade soldatens namn och pi si siitt kunde samma soldatnamn figurera i

mOnstringsrullarna i flera sekler. Den avskedade soldaten hade dock riiff att fE ha kvar sitt

* Kumm. E. s 175 - l8 l
4r Ljungstrdnl J G, s 27 - 28
*Ericson, L, 1995 s 168 - l7l och (Man kan ju hoppas att soldat Elefant inte fett namn efter sitt utseende,
anmirkning forfattaren)
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soldatnamn med tillagget "avskedade".4T Soldater, dragoner och ryttare fick inte bruka adliga

namn om de inte redan var fr?ilsemiin. Minga soldatnamn har gett upphov till girdsnamn och

vice versa- te x Ostersird och soldatnamnet Oster.a8

9. PENSIONEN

Vid ungef?ir femtiofem &rs ildern nidde soldaten sin pensionsAlder, men det var vid

generalmdnstringarna som det bestiimdes om soldaten skulle ffi vara kvar ett tag till eller ej.

En del fOrsrikle dolja kriimpor, andra beglirde sjalva avsked. En avdankad soldat sjonk ett par

pinnh6l pi den sociala stegen och kom att hamna i samma klass som backstugesittarna. I vissa

fall hade soldaten kommit dvenens med sina rotebcinder om att fA bo kvar pi soldattorpet

efter avskedet, men i minga fall blev soldaten med familj utkastade och hade da det mycket

svirt att klara sig. Soldaten hade som tur var pension frin Vadstena Krigsmanshus som kung

Gustav II Adolf grundade p[ 1600-talet. Det fanns fyra s k pensionsklasser och de berodde pi

hur gammal soldaten var, hur pass skadad han var d v s huruvida han sjiilv kunde ftirsri{a sig

eller ej. Ju iildre soldaten blev desto mer pensionspengar fick han.

Minga soldater var laskunniga si de kom att jobba som larare i socknen, medan andra

hjAlpte sina forna rotebonder mot en viss ersilttning.o'

10. BJORSTORP SODERGAnD SOLDATTORP NR 14. LJUNGBY COMPANI

Soldattorpet kommer ursprungligen frin Hamneda socken strax srider om Ljungby. Det

flyttades till I 11:s regementsomr&de hr 1926, sedan kasembyggandet avslutats och placerades

i traddungen i anslutning till gamla dansbanan strax bakom kasern 6. Platsen kom emellertid

att mer och mer utnyttjas i regementes utbildningsverksamhet varfdr torpet iter flyttades, den

19:e maj 1945, till regementsparken. Bredvid torpet placerades en ladugird, men den hdrde

ursprungligen inte ihop med soldattorpet utan kom frfln Norrvidinge kompani.50 Torpet

flyttades fcir att bevaras och fungera som ett museum och kom att symbolisera de I 100

soldattorpen som riiknades till Kronobergs regemente.ut Sedan Kronobergs regemente

otKumm, E,s242-249
* Liungstrom, J G, s 29 - 30
o " A a . s 5 9 - 6 0
to Interulu och visning av torpet av I I l:s museiftirestlndare Jorgen Sjoblom ( 1996 - ), 980301
tt C-penfelt, S, s 336'
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upphdrt, ladugirden rivits och Telia beslutat uppftira en byggnad pi den plats diir torpet var

placerat, flyttades torpet till Kviinarp, Berga socken, Ljungby kommun,61 1998.s2

Egentligen skulle det vara I 200 soldater per regemente dAr en rote bildades av tvA

hemman. I Smiland rdckte inte g&rdarna till si en rote var endast I t/zhemman och landskapet

frirsig annen med soldater till tre fotregementen, ett ryttarregemente och fem

b8tmanskompanier.53

Bild 2

Kiilla : Akvarell p& soldattorpet i regementsparken p[ I I I i Vaxjd av grevinnan Kerstin Posse

1988, hamtat fr&n boken : Kronobergs regemente under 1900-talet, Red. Hylten-Cavallius J.

m fl, s 332.

Soldattorpet 169 ursprungligen n&ra Hamneda i byn Bjcirstorp i sydviistra SmAland.

Bjrirstorp hade tvi soldattorp, nr 13 och nr 14, men det iir endast det sistn2imnda som jag

fokuserat mig pi. Torpet ser ut som de allra flesta soldattorp med yttermitten I x 6 m och det

iir ihopsatt av tvi andra hus.so Di indelningsverket grundades fanns det inga bestlimmelser

0ver hur soldattorpet skulle se ut, huvudsaken var att rotebdndema hyste in sin soldat

nflgonstans. F<irts ir 1715 utfiirdades stlrskilda specifikationer om torpen.5s Det var vanligt att

tt kella se not 49
53 Carpenfeldt, S, s 349
'o kalla se not 49
55 Liungstron, I G, s23 - 24
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rotebOnderna tog anviindbart material frin fallftirdiga hus for att bygga ett soldattorp som

placerades inte alltfrir centralt men inte heller helt i obygden.

Direkt niir man stiger in genom den l6ga dorren kommer man in i en liten ftrstuga. Till

v0nster tir ett litet ftinidsutrymme fdr klAder och nyttosaker. Tar man till hciger kommer man

in i sjillva stugan dir soldatfamiljen flt, lagade mat och sov. I ett hrirn st&r en mycket stor

vitkalkad spishall med tillh<irande brodugn. Ntir man eldade spreds sig viirmen och ovanfcir/

pi spisen finns ett utrymme diir mat kunde torkas och fcirvaras, men man kunde ocksi krypa

upp dar och fA en uppviirmd sovplats. Det var tr&ngt i torpet si det gitllde att utnyftja alla

tiinkbara utrymmen. Det var vanligt att soldatfamiljen hade inhysta te x nigon ilnka med barn

eller en driing eller piga. Knappt en meter frin spisen finns en inbyggd vacker siing. Stingen iir

mcirkr<id och uppe vid taket finns en Sunnerboviivnad pi viiv, prydd av mtinniskor och

blomster. Motivet tir med all siikerhet bibliskt och ftirgema iir mustiga, mycket rritt, blitt och

glont
Esdn-

;.xib&ilFfr

Bild 3

Kiilla : Foto : Svensson, M, 1998. Bild innefrin soldattorp€t pe inbyggd siing med inf?illd

detalj p[ Sunnerboviivnadens motiv. Llgg mArke till det inbyggda skfipet p& siinggaveln.

Liings till viinster skymtas spisen.

I

J
*
l

J
]

:
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Under siingen iir en lucka diir man fcirvarade klider eller hci och det fungerade di som

isolering mot kyla. Framfor siingen hade man ett draperi f6r att bibehilla viirmen inne i

siingen och kanske vill man fdrsdka ha lite privatliv i det tringa torpet.

Rummet har tv6 smi dragiga ft)nster och viiggarna ser ut att ha varit vitslammade (farg

fanns inte s& det var vanligt att vitslamma med kalk f'or att fE det [iusare i stugoma). Torpet

har ett rum till, en kammare, med ett litet ftinster. Hela torpet har innertak som itr ganska ligt,

men inte i kammaren. Goluiljorna iir breda och mycket ndtta. Viiggarna iir byggda med

robusta timmerstockar och de fungerar som stomme.

Yttertaket iir gjort av tory och ovanpi det vilxer det griis och lokliljor. Ldkliljor iir mycket

tacksamma fcir det torkar inte i viirmen och s& ar de ytterst dekorativa niir de slingrar ned ifrfln

taket. Det var ocks& vanligt att anvtinda halm eller niiver till taket. Det var frirst pi 1860-talet

som man borjade anvtinda tegel di taket skulle lagas. Ytterfasaden iir rOdfiirgad, men frin

bdrjan var det om&lat. ,4.r 1695 gav kungen order om att det pl gaveln pi alla soldattorp skulle

milas dit med rcid ftirg vilket kompani det tillhcirde. Det var fcirst pi 1800-talet som man

borjade anvilnda siirskilda nummertavlor som betecknade kompani och nummer.

P& torpet hanger en skylt &ir det st6r Kungliga Kronobergs regemente, Ljungby kompani,

14,ph.r<id bakgrund.

Bild 4

Kiilla . Foto .Svensson, M, 1998. Detalj pi den helt rtida skylten som hanger pA soldattorpet.

( I boken: Kronobergs regemente under 1900-talet, Red. Hylten-Cavallius J. m. Fl., s 326 -

329 finns mer information och bilder).

Till torpet hcirde en ladug&rd men den rir tyviin helt upprutten.s6 Tyvarr ir det inte faststiillt

nir tolpet byggdes, men i de husftrhrirsliingder flren 1783 - 1895 som jag tittat pi fanns

soldattorpet pA slutet av 1700-talet. Rullarna frAn 1700-talet var mycket sv6:ra att tyda, priisten

skrev niistintill olbsligt, si jag bci{ade ph 1783-97 &rs husft)rhOrslangd. I borjan stod det

endast soldattorpet men senare blev det mer detaljerat, Bjrirstorp Sddergflrd soldattorp nr 14

Ljungby compani. Ju langre fram i tiden man kom desto noggrannare skrev priisten ner

l 9



fddelse&r, vilken dag och var nigonstans man friddes, niir man gifte sig, flyftade in eller ut,

huruvida man var lliskunnig och om man kunde sin bibel och niir man dog och dcidsorsak.

Soldaterna pi torpet hette Rehn, Blixt, Bjornlund, Elm, Bj<irkman, och Ekman. Bjorkman

blev med tiden korporal och hans son tog 6ver och blev soldat efter honom och kallades di

soldat Ekman. Soldatfruama hade namn efter sina f5drer : Nilsdotter, Bosdotter (hennes bror

och syster var driing respektive piga hos dem pi soldattorpet, (se bilaga I , Aren 1819 - I 837),

Samuelsdotter, Abrahamsdotter och finnu en Nilsdotter och slutligen Svensdotter.

Antalet barn varierade, men de kom ofta tatt.57 Majoriteten av de barn som ftiddes i torpet

var flickebarn.

Den sista familjen som bodde i torpet ( se frren 1886-95 i bilaga 1), hade sex barn varav

fyra uwandrade till Amerika och den iildste sonen tog vid och blev soldat efter sin far.58

11. SOLDATTORP NR 14:S SOLDATER AREN 1849. IS82

I krigsarkivet i generalmdnstringsrullarna kan man liisa om soldaterna pi Bjorstorp

Sddergfird soldattorp nr14 Ljungby kompani.

Ar 1849 kan man lisa att soldat pa Kronobergs regemente nr 564 var Nils Blixt, 27 % Lr,

summa tjlinsteir: 63/4, fot 5 och tum 11. Gift. Avtackad vid gammal mdnstring de 16 juni

1845, ersatt med Andreas Bjdrklund forut kallad Andreas Mflnson, fodd i K&nna socken af

Kronobergs lan den 6 mars 1823, hit kommenderad frin (ej kisligt)_ den 16 oktober 1845.

Antagen den27 september 1842.

Ar 1855 stir det att liisa om soldaten Andreas Bjcimlund, Hamneda socken, ddd i soten den

26 september 1854 blivit ersatt med Magnus Bjdrkman, ogift, 22 Fr ,liingd : fot 6 och tum l.

Ftirut kallad Magnus Petter Andersson Bjorkman, fddd i Annerstad socken av Kronobergs

liin den 3:e oklober 1833. Antasen den l7:e februari 1855.

,{r 1862 var Magnus Bjtirkman fortfarande soldat och hade nu hunnit bli 28 215 ir

gammal, gift, summatjiinstefir: 7 ll3 irr och liingd och tum det samma som frirra g[ngen. Han

56 A a med not 20
" (D"t iir intressant att forsoka urskilja hur krigen och soldarens frinvaro frin hemmet
barnabdandet. Anmarkning forfattaren)

58 Husfiirh0rsliingder, Hamneda iren 1783 - 1895, AI:2 - 15.

"glapp" iglort
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var narvarande vid sista generalmcinstringen och di var han felfri. F0delsedata Ar ocksi de

samma.

Vid generalmrinstringen &r 1869 och 61 1882 iir Magnus fortfarande kvar, men han har nu

blivit korpral. Han var iiven kvar vid mOnstringen ir 1876. Liingden tir den samma, men

ildern och summa {anste&r blir med tiden allt fler.5o

12. SAMMANFATTNING

I och med indelningsverkets tillkomst &r 1682 fick hela Sverige en stiende arme till sitt

ftirfogande. Soldatema kom att bo p& soldattorp niira en samlingsplats diir alla soldater i

omridet skulle samlas ifall det blev krig eller oroliga tider. Soldaten var i m6ng1 och mycket

beroende av sin rote och de i sin tur av sin soldat. De hjllptes 6t att underhAlla soldattorpet si

att det inte skulle ftrfalla. I rotens uppgift ingick ocksi att halla sin soldat med en uniform,

som fcirvarades i en l6st rotekista. De indelta soldaterna ftirband sig vid sin rote genom ett

kontrakt som skulle godkannas av arm6n, roten och av den berdrda landshrivdingen.

Nhr soldaten var hemma brukade han sin lilla jordbit och skcitte sitt torp tillsammans med sin

familj. I krigstider ftirsvarade han sitt ftidernesland, antigen inom landets glAnser eller i

utlandet under krigstig. Tiden dessemellan ovade soldaterna f6r att hilla sig i trim, bAde i

fiiltliv och p[ k1'rkparader.

Di soldaten blev till iren avskedades han och kom di att sjunka p& den sociala stegen i

samhdllet. Det var inte latt att fdrsorja sig pi den ringa pensionen han fick ut av

KrigshushAllskassa i Vadsten. Ofta kom avdankade soldater att jobba som liirare eller som

dagsverkare hos sin gamla rote. Det var vanligt att soldaten och roten kommit Ovenens atl den

Alderstigne soldaten fick bo kvar pi soldattorpet, men divar roten tvungen att b"l,'gga elt n\tt

soldattorp till den nye soldaten och hans familj.

Soldatyrket lockade mtnga, dels var det spiinnande ( ofta krigade man i utlandet och pi

si siitt kom man att se viirlden ), dels hade man n&gonstans att bo och inhysa sin familj.

Pfl slutet av 1800+alet blev indelningsverket allt mer inaktuellt och 61 1901 infdrdes

allmiin viirnplikt i Sverige, men minga indelta soldater kom att leva kvar i sina soldattorp

lingt efter det.

5e Krigsarkivet, GMR Kronobergs reg., &ren l84g(5117), -55(5/16), -62(5/15), -69(6117), -76(5/18) och -
82(5/t6), KO 48u14 - 4849.
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Bildfd rteckn i ng och ka rtfii rteckn in g

Bild I : Frisyrer 1600 - borjan av 1800-talet, Bellander,E, Drrikt ochform, 1973 s 564
sidan 13
Bild 2 : Akvarell av soldattorpet pa I 1l i Vaxjd av grevinnan Kerstin Possel988 i boken:
Kronobergs regemente under 1900-talet, Red Hylten-Cavallius m.fl., 1996 s 332 sidan l7
Bild 3 : Foto pA siingen i soldattorpet pi l 11 i Vaxjd av Svensson, M, 1998 sidan 18
Bild 4 : Foto av skylt htingande pi soldattorpet pe I 1l i VAxj6. Svensson, M, 1998 sidan 18

Karta I : Karta dver Smiland, Kronobergs liin. Orginalet finns pA Krigsarkivet i Stockholm, i
Ryssby Bibliotek i Sm&land henger en kopia. Kartan finns dven i Ericson, L, Kdllor.for
soldatfurskare ,1989 s 17, hiir i bilaga 1, sidan 23
Karta 2 z Detalj av karta 6ver Kronobergs lan i Smiland, Grundskolans kartbok, Esselte
studium, 1985 s 4, sidan 2

BILAGA 1

Karta 1. Karta river Sm&land- Kronoberss ltin
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Kalla :Ericson, L, 1989, s 17, Kcillor far soldatforskaren. Karta <iver Kronobergs regementes
indelning i btirjan av 1800+alet. ee Ryssby bibliotek hAnger en fotografisk kopia diir det st6r
att den iir gjord pa mitten av 1700-talet av Bernt Vilhelm von Liewen (1685 - l77l).
Originalet finns pA Krigsarkivet i Stockholm.
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BILAGA 2

I huslorh6rsliingder fr6n Hamneda iren 1783 - 1895 giillande Bjdrstorp Sodergird soldattorp nr 14 stlr loljande

skrivet :

teckenftirklaring
Sold. = soldat Pig. = piga

Corp.=corpra l  Dr . :drang f  =fodd

G. elter p1. = gemil eller hustru d. : dotter d : ddd

Eg. = egentligen soldat s, = son
lnh. = inhyses
Enk. = iinka

l7 83 -179"7 Biorstorp soldattomet
Status Namn Fodd D6d

Jacob Svensson f l 7 s 8
G Kristin Nilsdotter d.  1786

s . Peter f  .1777
Inh Sara Svensdotter f  . t 7  t 7
d Sara Svensdotter f  1755
A
u Anna Lena f .1780

I 798- I 808 Biorstom soldattorpe
StarusNamn F6dd
Sold. Mins Rehn f 1774
H. Martha Nilsdotter I  1780
d . lngeborg f. I 800
d . Johanna Christina f. r802

Nils f. r 7s5
H Elin f .1756

I 809- I 8 I 2 Biorstom Sodergird soldattorpa
StatusNamn Fodd D6d

Sold. Mins Rehn f . 1 7 7 4
G. Martha Nilsdotter f. 1780
d Ingeborg f. 1800
d. Johanna f. 1802
s Sven f. 1807
d. Catharina f .  1810 den 4/ l  I d . l 8 l  I

I 8 I 3- I 8 I 8 Biorstorp Sdderelrd soldattorpet
StatusNamn Fddd Inflrttad Utflyttad

Sold. Mins Rehn f. 1774
G. Marta Nilsdotter f. 1780 Utflvttad l8l7 Kinna

d lngeborg f. 1800
d . Johanna f . 1 8 0 2
s Sven fl 1807

Anna Stina Andersdotter f. 18l0 den 30/6 Utflvttad 1817 Kinna

Sold Nils Svensson Blixt f. 1795 denl4/12
H. Anna Bosdotter f. r'790 Inflvttad l8l6
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l8l9-1829 Biorstorp Sodergird soldattorp nr l4 Liungby compani
statusNamn Fddd Inflvttad Utflvttad
Sold. Nils Svensson Blixt I 195
H. Anna Bosdotter f 790
s Sven f 8 1 9
d Anna Stina f. 825 den l4ll
d . Marta Stira f 829

(ol6slist namn) fl t o l Inflrttad 1823 Utflvnad -24

H. Hedvis Charlotta Bers 769 den 20ll Kinna
Pis Ella Bosdoner i 805 den 3/9 Inflvttad 1827 frin Berqa Utflvttad -29

1829-1837 Birirstom SoderqArd soldattoro nr 14 Liunsbv comoani
StatusNamn Fddd Inflvttad Utflyttad
Sold. Nils Svensson Blixt f. 795 den l7112 Hamneda -29
H Anna Bosdotter f 790 den 14/12 Hamneda -29
s . Sven f 819 den 14ll Hamneda -29 Utflvttad -36 Elinee
d Anna Stina f. 825 den 9/10 Hamneda -29
d Marta Stina f. 829 den li I Hamneda -29
d Britta Maria 835 den 30 /l I Hamneda -29
Dr. Peter Boson f 804 den l2ll Hamneda Utf  -34 t i l lpd socken

1837-1844 Biorstom Sodersird soldattom nr 14 Liunsbv comnani
Status Namn Fodd Inflvttad Utflvttad
Sold. Nils Svensson Blixt f 795 den l7112 Hamneda lnflvttad -37 Utflvttad -38

H Anna Bqsdotter f 790 den l4l12 Hamneda
s Sven f. 819 den l4ll Hamneda -38
d. Anna Stina f 825 den 9/10 Hamneda
d. Marta Stina f 829 den l/l Hamneda
d. Britta Maria f 835 den 30/11 Hamneda

1844 - l85l Biorstom Norregird (hittade ei Sodersird och soldattom nr l4.Anmarknins forfattaren)
Status Namn Fodd
Sold Es Andreas Biornlund f. 822 den 6/3 Kinna
H Anna Stina Samuelsdotter c

L 813 den 6/8 Hamneda
d. "Clara Hanna Andersdotter" t 834 Hatnneda
d Maria Christina f 845 den 8/4 Hamneda
d. Insrid Sofia f 849 den l3l8 Hamneda

l85l - 1856 Biorstom Sddereerd. men enlict omst6ndieheter bor de i Biorstoro Norresird
Status Namn F6dd Inflvttad Utflvttad
Ee. Sold. Andreas Biornlund f.1822 den 6/3 Kinna -51 Utflvnad -53
H. Anna Stina Samuelsdotter f. l813 den 6/8 Hamneda -51
d Maria Christina f. 1845 den 8/4 Hamneda -51
d. Ingrid Sofia f. 1849 den l3l8 Hamneda -51
d " Clara Andersdotter" fl 1834 -51 frtn Liunea Utflvttad -52
Eq. Sold Johan Gustaf Elm f l  lE lS den l3 l9 Berea Inflwtad -52 Utfl\rttad -56

H Anna Sofi a Abrahamsdotter fl 1816 den l4/9 Gothervd
d Britta Maria f .  1840den 1 l l l l  L iunsa
(Ett antal mdnniskor med namn mycket svlra att tyda h6rde ocksi till Bjorstorp Norregird. Anmiirkning
frrfattaren)
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1856 - 1862 Bidrstom Sodereerd (ingen soldat bodde dar. Anmitrkning forfanaren)

StatusNamn Fodd Inflvttad Utflrrttad

Enk Britta Svensdotter f. 1795 Anselstad -56 A^,

d Johanna Nilsdotter f.1817 den 10/l I Hamneda -56 -61

1862 - l87l Bidrstom Sodereerd soldattorp nr l4 Liungby compani
Status Namn Fodd
Sold Com. Masnus Peter Andersson Biorkman f.1833 den 3/10 Annerstad
H. Anna Katharina Nilsdotter f. l83l den 1916 Tutaryd

d Hilda Maria f 1854 den 2619 Tutaryd
S . August f 1857 den 1/10 Aneelstad
s. Carl Henric
d . Josefina f 1860 denT/11 Hamneda
d lda Charlotta i 1863 den 1l/l Hamneda
d . Selma Christina f. 1867 den 18/1 Hamneda
Enk. Britta Svensdotter f . 1795 Anselstad UtflWtad - 62

1872 - 1877 Bitrrstorp Soderserd soldattorp nr | 4 Liuneby compani
Status Namn Fodd utflyttad
Comral Maqnus Peter Andersson Biorkman f 1833 den 3/10 Annerstad
H Anna Katharina Nilsdotter I f l83l den 19/6 Tutarvd I Reste till Tvskland som pisa-77

d Thilda Maria f 854 den 2618 Aieelstad
S . Carl Henric f 859 den 2312 Aneelstad
d . Josefina f 860 den 4ll2Hamneda
d . lda Charlotta f 863 den l/l Hamneda
d Selma Christina f 867 den l2ll Hamneda
d. Jennv Sofia f 869 den 3/3 Hamneda
s. Henninc t . 8 7 1den 19/5 Hamneda
s. och Sold. Ausust Ekman e1857 den l/10 Aneelstad
Dr. August Ekman Bi6rkman Influtad -76

1878 - 1886 Bidrstoro Sdderserd soldattoro nrl4 Liunsbv comoani
Status Namn Fodd lUtflvttad

Aktenskao 3ll12 -51
Comral Magnus Peter Andersson Biorkman f.1833 den 3/10 Annerstad
H Anna Katharina Nilsdotter f 183 I den 1916 Tutarvd
d Thilda Maria f.1854 den 2618 Aneelstad
S , Cad Henric t 1859 den23l2 Anqelstad I Utflwtad -81 Piettervd
d Josefina f 1860 den4ll2 Hamneda i-81 Piettervd
d . Ida Charlotta f. 1863 den lll Hamneda
d . Selma Christina f 1867 denl2/l Hamneda
d. Jennv Sofia f. 1869 den 3/3 Hamneda
S . Henninq f l87l den 1915 Hamneda
s. och Sold. Ausust Ekman f 1857 den l/10 Anselstad
Hilda Amanda Charlotta fl 1879 den9/2 H66r
Ekman H Ida Christina Svensson | 1857 den30/7 Hamneda
d . Hilda Maria f. 1880 den2/7 Hamneda
S . Ernst Sandvis Thorvald f. l8E4 den 30/1 Hamneda

26



1886 - 1895 Bi6rstom Soderserd soldattom nr 14 Liunebv comoani
Status lNamn Fodd Utflyttad

Aktenskao 3 l l12  -51
Sold.
f.comral

Magnus Peter Andersson Bjdrkman f 1833 den 3/10 Annerstad

H. Arna Katharina Nilsdotter I l83l den 19/6 Tutarvd
s Carl Henric Amerika - 86
d. Josefina f. 1860 den4/12 Hamneda N. Amerika - 88 den 2314
d Jennv Sofia | 1869 den 3/3 Hamneda N. Amer ika-87den l /12
s. Hennine f, 1871 den l9l5 Hamneda
d. Selma Christina f. 1867 denl2ll Hamneda N. Amerika -88 den 2314

Akten kao 9/3 1880
Sold. August Ekman f 1857 den 1/10 Aneelstad
H Ida Christina Svensdofter t  1857 den 30i7
d . Hilda Maria f .  1880 den2l1
s Ernst Sandvis Tohrvald t 1884 den 30/ l
d . Sally Helga Alfrida f, I 886 den I l/5

I vigselboken kan man se att lda varit oisa innan hon eifte sis med Ausust. Anmiirknine forfattaren)
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