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ABSTRAKT
Uppsatsen beskriver hur Sveriges soldater fick det d6 indelningsverketinfdrdes ir
1682. Indelningsverketexisteradetill och med flr 1901, da allmiin vbrnplikl inftirdes. F<ir
uppsatsenhar anviintsen empirisk undersOkningsmetod
ft)r att finna hur de indeltasoldaterna
hade det pi sina soldattorp.Uppsatsenbelyserbl a vilka plikter soldatenhade inom armen,i
socknenoch gentemotsina rotebonderi byn. Det kan konstaterasatt indelningsverketforde
med sig att Sverigefick en effektiv snabbtsammankalladarme som mcijliggjordeminga och
l6ngakrig, samt att det piverkade Sverigevad giiller bebyggelseoch efternamn.Med hjiilp av
flera arkiv har det varit mojligt att studera ett smilindskt soldattorp, Bjdrstorp Soderg&rd
soldattorpnr:14, Ljungby kompani, under Sren 1783 - 1895 fcir att fE battre inblick pA ett
specifikt torp och dessinneboende.
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1. INLEDNING

frin gingna
Runt om i hela Sverigesland kan man se inslag av gammal husbebyggelse
generationer.Oftast kan det rdra sig om fallftirdiga ruckel men ocks& om viilskcitta smi
paradis(det sistniimndatycker i varje fall minga tyskar och danskar,siirskilt nu nar Sverige
g&ttmed i EU). Jag kommer frin stenigaSmiland och dar finns lyckligtvis minga torp kvar.r
Diirfor har jag valt att friimst skriva om Sm6landsindelta soldater,derasliv p& soldattorpet,
derasroll i samhiilletoch derasrtittigheter.Den smilandskeforfattarenoch tillika soldatsonen
Vilhelm Moberg skrev om soldaten Rasken pa ett ftingslande och beskrivande sitl, om hur
han tillsammansmed frun Ida och minga barn kampadei ett litet soldattorp,om missvdxtoch
vetskapenatt han pa mycket kort varselkunde bli inkallad till armensom soldat.tEna stunden
indelt soldat,andrajordbrukare.
Ar 1682 inrittades indelningsverket och en stiende arme uppriittadesmed ett system
dar nflgra bdnder gick sammanoch bildade en rote som hade skyldighet att hilla med en
soldat.3 I Sverigefanns inte endastindelta soldater,utan aven viirvade soldater,bitsmtin vid
havet och rynare. Jag har valt att iigna mig it de indelta soldaterna.
I de flesta svenskasliikter iir det vanligt att n&gramiln 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 intressantatt ta reda pfl vad soldatyrket egentligen innebar.

' Karta
I 6ver Smiland, Kronoberg, bilaga I s 23
'EricsorL
L, Svenskohrektqr, 1995 s 5
'
Llungstrom,J G, Den intleltesoldaten,l988 s 8

I.I SYFTE OCH FRAGESTALLNING
uppkomst,utformning
for indelningsverkets
ir att allmiintredogcira
Syftetmeduppsatsen
ochvad somlig till grundftir dessbildandei datidensSverige.Osctktkommerman in pi de
hur derasliv s6gut hemmai soldattorpet
soldatersom kom att ingi i de stiendearrneerna,
kontra det kontrastrikaftiltlivet, hur samhalletoch rotebdndernasig p& dem, ofta med viss
grundadesFr 1682men jag kommerkortfattatatt 96 lite langre
cynism.Indelningsverket
tillbaka i tiden for att fi med viktig fakta och historiskaepisodersom lagt grundenftlr
uppkomst.I Kronobergslan infrirdesdet stiindigaknektehillet&r 1684.4Ar
indelningsverket
1901infdrdesallmiinviirnpliktochen ny eratog vid somiin i dagiir akluell,menredaniren
mot allmin varnplikt.5
manta deforstastegen
bcirjade
181l-1812
Smiland i Hamnedasockeni
Jaghar valt att narmarestuderaett soldattorpi sydv?istra
Bjorstorpby.
Karta2. Detalj av kartaoverKronobergsliin

KAlla: Grundskolanskartbok,EsselteStudium,Stockholm 1985,s 4 civerSmflland.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&rdsoldattorp nr 14, Ljungby kompani som jag forsdkt hitta ntirmare fakta om i
mellan iren
i Hamnedasockenoch i Krigsarkivetsgeneralmdnstringsrullar
husfdrhdrsltingder
1 7 8 3- 1 8 9 5 .

a
Carpenfelt, S. m. fl. Kronobergs regemenlewder 1900'tolet, 1996 s 332
t
forsvar,Red. Norberg,E, 1996s
Ericson,L, "Frin siillskaptill Akademin 1796- 1870" i : Faderneslandets
110

Huvudfrigestiillningeni uppsatseninriktar sig friimst p6 :

a

Varfdr inrittades indelningsverket?

a

Soldatenkontra rotebcindema,
vinner eller fiender ?
Soldatliv - p5 gott och ont ll ! var det vdrt att fA ett torp niir man som indelt
soldatalltid
m6stevara krigsforberedd ?

1.2 METODER OCIT TEORf,TISK UTGANGSPUNKT
Materialethar varit svirt att sitta i kronologiskordning,men uppsatsen
behandlar
periodenmellankren1682- 1901,medtyngdpunktpi den ft)rsta
trdendi allr nytt inftirdes
och utuecklades.
I slutet av 1800-taletkom allt som hade med det indelta att sdra i
skymundanfrir intressetriktadesmot denallmiinnaviirnplikren.
Uppsatsenbaserasfrtimstpfl trycktakdllor, men dABjrirstorpSodergardsoldattorp
nr 14,
Ljungbykompanistuderades
anviindes
endastarkivmaterialoch muntligauppgifterav I I l:s
museifcirestindare
Jtirgen Sltiblom (1996 - ) de han visade soldattorpetsom da 169 i
regementsparken
i Vaxjo pi I I l:s omride. I dagsliigeth6ller torpet pi att 6teruppfciras
i
Kviinarp,Bergasocken,Ljungbykommun.
Per-GostaLindquisti Ryssby,en mycketframstf,ende
slaktforskare
med militarhistoria
som specialite,har visat sitt intresseftir dagenshistoriestudenter
di jag fick lgna hem en
microfilms/fisch- apparatoch berordahusfdrhcirslingder
over Hamnedaoch Krissarkivets
generalm<instringsrullar
frin Ryssbybibliotek.
I denmAndet varit m<ijligtharjag ftirsciktbelysaoch lyfta fram de socialafbklorerna.
Av
utrymmessklilbehandlarinte uppsatsennAgraav de krig som Sverigevar inblandat
i under
indelningsverkets
tidsram,den utrustningsom soldaterna
anviinde,ej hellerhar lag taglt upp
Sveriges
regenterunderdeng5llandetidsperioden,
ca Ar 1682- 1901,utanjag har barantmnt
de som haft en betydanderoll inom iimnet. Detta iir endasten dvergripande
bild river
indelningsverkets
uppkomst,hur soldaternas
f(irhillandeniindradesoch hur rotesystemet
fungeradei samhtillet,medfokuseringpi Sm8land(i denutstriickningdet varit m<ijligt).
Man skulle6venkunnasepi sakenur ett genuspespekliv,
hur soldathustrurna
hadedet p6
soldattorpen,dels i krigstid dA mannenvar i fiilt, dels i fredstiddA mannenvar hemma
och
brukadetorpetsoftastmagrajord.

ocn rcdLr,xnrur
r.3 FoRSKNINGSLAcT
Indelningsverket
kom att giilla i helaSverigepi ett eller annatvis och berdraen stor del
S&ledes
finnsdet mycketskrivenlitteratur.ElfredKummspopularhistoriska
av befolkningen.
arbeteIndelt soldat och rotebondekom ut f<irstagingen hr 1949och riknades dfl som en
pionjarinsats,
inom omrfiet. Kummsbok byggertill stordel
meniir iin idageff standardverk
pfr ktillstudieri Krigsarkivet,sockenprotokoll
mm och andrahistoriskaarbeten.Hansfarfar
var indelt soldatoch beriittademycket ftir honom.PAett lattfattligt och underhillandesiitt
skildrarhansoldatlivet.6
JanG. LjungstrdmsDen indeltesoldaten- enpresentationcwsoldatlivet/brr, skildrarpi
ett mycket pedagogisktoch lattftirstieligt siitt soldatlivetftir de indelta soldaternaunder
indelningsverkets
tid, hur de levdeoch verkadei socken.'Hanskrevbokenav rent historiskt
intresseda hanfunnit att mflngaindeltasoldaterfigurerati hansslalc.
LarsEricsoniir densomjag ansermesttillfttrlitlig och kunniginom iimnet,di hanjobbar
som fOrstearkivarie p& Krigsarkivet i Stockholm.I boken SVENSKAKNEKTAR indelta
soldater,ryttare och bdtsmrini krig ochfred, har han mycket utfcirligt skildrat de indelta
soldaterna
ochindelningsverket.s
Fdr att skrivadennyssnhmndabokenhar hansamtalatmed
kunnigaforskareoch andrapi Krigsarkivetoch iven andrakollegori Sverigeoch Finland.
Han har iiven kontaklatamatOrforskare
runtomi landetftir eventuelltanvtindbarinformation
om derassliikter.LarsEricsonhar dessftirutomvarit studiecirkelledare
f(ir en studiegrupp
i
Vaxjoomridet gallande att hitta riitt i arkiv f<ir att finna sina indelta soldatskiktingar.
Resultatetav den studiecirkelnvar att Krillorfi)r soldat-forskare
kom ut, myckettack vare
KronobergsGenealogiska
Ftirening.e
Den bokenhar varit anviindbardi jag sjiilv studcrade
arkivhandlingar.
Lars Ericsonhar dvenvarit en bland flera fcirfattaretill bokenl;ciderneslandct.s
.fitrtrur,
Kungl.Krigsvetenskapsakademien
1796- 1996, diir hani sin bidragande
text " Frin slillskap
till akademien1796-- 1870" mycketkortfattatbearbetat
indelningsverket.r('
Han har framst
inriktatsigpl Akademiensomfrin bcirjanvar en m0tesplats
fcirofficeraresomville diskutera
krig. Textenanserjag varamyckettillfdrlitlig, menej aktuellinomdetomridesomuppsatsen
behandlar.
6 Kumm,E, Ittdettsoldatochrotebonde.1989
t
Llungstrom,
J G, l98E
oEricson.L, 1995
n Ericson,L, Kti tor
l Jb'r sotdatforskare, 1989
toEricson.
L- . 1996

Erik Bellanderhar i sin bok Drciktoch uniformmycketdetaljeratbeskrivitbide med ord
utveckling." boken Ar ett svensktdversiktsverkgiillandearrnens
och bild armekladernas
f<irKungligaArmemuseeti
uniformer.Bellandervar museileklor,fil. lic. och fdrestAndare
Over30 ir, si hansbok b<irriknas somyttersttroviirdig.
I boken Kronobergsregementeunder l9}A-det har flera fcirfattarevarit aktiva och
f d overstelcijtnantoch stabschef
vid det
bidragitmedsitt kunnande,
bl a SigvardCarpenfeldt,
nu nedlagda I

II

i Vaxjri som fdrfattat texten "Regementetstraditionsarv och

traditionsvflrd".12
Det ntimndaverketberori huvudsak1900-talet,
sommankanutliisai titeln,
men Carpenfeldtgcir tillbakablickari tiden och tar bl a upp det soldattorp,Bjdrstorp
Sddergirdsoldattorpnr:14,Ljungbykompani,somjag kommerattbeskrivaniirmareislutet
pi uppsatsen.
Carpenfeldtansesmycket kunnig inom sitt omride. Intervjunmed I ll:s
museiftirestAndare
Jtirgen Sjdblom (1996 - ) kom med likverdiga uppgifter angiende
soldattorpet.l3

1.4 Ordfbrklaringar
Indelningsverketinfclrdessom ett systemftir att avkina Sverigessoldater.De fick d6
tillging till bostadistillet ftir bararedapengar,ochde fick ocksaen del l<ini naturaprodukter.
En rote somvanligwisutgjordesav 2 - 6 girdar (sammanlagt
tvi helahemman)var skyldiga
att hilla en soldatmedallt vaddet kom att innebhra,
t ex uniformochvisshjalpatt underhilla
torpet.
Denindeltaarrnensstyrkauppgicktill 25 000mani sjiilvaSverige.ro
Dockfannsdet
svagheteri systemetd&detvar brist pi reserver,siirskilti krigsfid.
Indelningsverkets
avvecklingtillh<irdede storafrigoma under1800-talet.
Genombeslutir
1892ochflr 1901blevdetefterhand
avskaffatochersattav allmtinvarnplikt.15

rr
Bellander,E, DrdH och uniform,1973
t'Carpenfeldt.
S. 1996
''
Intervju med JorgenSjciblompi I I I i Vaxj6, 980301
to
Aven delar av Finland hdrdetill Sverisevid den her tiden och {ven dar fanns"svenskasoldater"
15
UppsalgsverketFocus 97 pi CD

2. INDELNINGS\'f, RKETS BAKGRUND
viixteoch
Pfl GustavVasastid bcirjademaninseviklenav viirvadestykor. Ostersjovaldet
bestodi huwdsakden svenska
fiendernablev mer och mer miirkbara.I bci4anav 1500-talet
RedanefterDackeupproret
iren 1541- 43 kom kungenatt prioritera
arrnenav friilsemiinlt'.
legoknektar
inhemskasoldaterft)reutlandska
somannarsvar vanligt.It Det blevdockfcirdyrt
med bide utlandskaoch svenskalegoknektarfdr kronan som tyckle att man skulle kunna
att om
utnyttjaSverigesbcinderpAett mer effektivt sitt. GustavVasamiirkte i Dackeupproret
gick emot centralmaklenvar de starkaoch farliga,si han tog de ftirsta
bdndernagemensamt
stegenmot en stiendearrne.Rekryteringen
till annenskullevarafrivillig och denvisadesig
varaframgingsrikochminga av soldatemakom ifrin oroligaSmilandochDalarna.
Armdreformenfrf;n 1540-taletgrck ut pi att ftirsvaretskullevila pi en nationellgrundoch
att de rekryteradekunde f<irsesmed ett torp med lite tillh<irandemark att bruka som l0n,
istiillet fcirbararedapengar.Dettaiildre indelningsverket
lig till grundftir det sombildadesir
1682av Karl XI. Ar 1619infdrdekungGustavII Adolf dens k Krigsfolkordningen
somgick
ut pi regelbundnautskrivningartill militiirtjiinst och det s6gsinte med si blida 6gon av
Sverigesmanligabefolkning.ttunderGustavIl Adolfs regentstidvar iddn att soldaterna
skulleplaceraspi kronogirdarmen girdarnariickteinte till och de somhadeg&rdarville inte
flytta pi sig hursomhelstftir de ansig att de av b0rdsratthaderdtt att bo kvar, si kungenside
var svfrratt genomfora,le
De fdrstaplanernap& 1682flrs indelningsverkkom kungenoch hansridgivare overrens
om i Ljungbyredan&r 1679.Pi riksdagen&r 1680genomdrevs
en reduktionav godssom
fdrlanatsadelnatt kommatill kronansnytta.Kungenfick nu adelnemotsig men fick isttillet
de tre ofriilsest&ndenpfl sin sida, siirskiltbondernagav kungensitt stOd.Pi 1600-taleti
krig till stordel av extraskattersomfriimst ofriilseoch ligadeln &ktepi att
Sverigebekostades
betalamedanadelnsattpe sinagodsoch slappbetalaskatter.20
Vid riksdagenAr 1682var bdndernanogaatt kung Karl XI inte skullekompromissa
med
adelnsi att slutresultatet
skulle bli nya utskrirmingar.Bondernapipekadefrir kungenatt de
alltid gitt medpfl utskrivningaroch olika skatteroch nu ville de ffi ett slut pi det,si &irfrir

tuEricson,L, 1995s 13.Friilsebetyderskattebefriad
adel.
17Liungstrorn
J G. s 8
tt g.i.in. L. 1995s r3-r5
reKumm,E. I I
s
toEricson,L, 1995s27-28

kom de att acceptera" det yngre " indelningsverkets
grundidemed indeltasoldatersom
byggdept ett rotesystem.2r

3. SOLDATUTSKRNTI{INGAR OCH IVIONSTRING
Utskrivningamakomatt bli oriittvisa,adelsmAnnen
var befriadefrin utskrivningensi det
var nigra av bygdensmiin som fick p5 sin lott att forsvara och kampa fctr kung och
fosterland.22
Ungeftiren g6ngi minadensamladesde indeltasoldaternafdr att civaoch varje
frr, vanligtvispi sommarentriiffadesde en liingre period fdr att Ovaoch repeteraoch leva
f?iltliv.23
Vade landskapskullesiittauppett stienderegemente
p6,1200man,150soldaterskulle
bilda ett kompani och frtta kompanierkom sflledesatt utgrira ett regementevars omride
motsvaradeett liin eller landskap.Ett rotesysteminfcirdesdiir tvi hemmanskulle utgdraen
rote.Ett antalgirdar, ofta tre till Sra, men ibland hela 15 smigtrdar kom att gAsammanom
att utgdraen rote somhadeskyldighetatt h6llaen soldatmedallt vad det innebar.Inom roten
valde man en huvudrotebonde,
vanligtvispi ett 6r i st<iten,som fcirdebdndernastalan dels
gentemotsoldatenochdetmilitliradelsmot landshrivdingen
ochsamhiillet.
B6ndernalockadeliimpligamtin meden legosumma,
legaeller viinyningspeng
somdet
ocksfl kallades.Var det ont om rekryter var summanhdgre,det vill siiga att tillg6ng och
efterfrigan styrde.De som rekryteradesvar ofta bondsdner,soldatsoneroch drangaroch de
skullegoradet av egenfri vilja.2aMonstringarna
eller rekryteringsmdtena
hctllsi borjanen
ging i m&naden
pAen regementshed
eller i residensstaden.
I slutethrillsm<itenendasten till
tvi ginger per 6r, och dApi viren. Den vanligasterekryteringsildernvar tjugoirsildern, med
undantagbide uppit och nedit i 6ldrarna.25under
vissatider var det brist pi liimpligt manfolk
si myndigheterna
formligenordnadeklappjaktpi fattigt fdrsvarslostmanfolk.Pi vissastiillen
i Sverigedrabbadeutskrivningarna
helabygdermyckethirt, t ex i Dalarnadiir det var mycket
fattigt och ont om manfolk, sfl da blev de befriadefrin utskrivningarnaoch fick istallet
underhillaett regemente.26

2lAa,s34
22Kumm.
E. s 12-13
tt L.lungstront,
J G, s 42
toEricson,
L. 1995s 35-36
2tL.lungstrom,
J G, s 19- 20
'u Kumm,E,
s 13-14. Min handledare,
Sven-OlofOlssorLdelarej Kummsisikter.Hananseratt Dalarnainte
var fattigareiin andralandskap,det var baradet att manficlketi Dalarnabehovdesinom beresbruket

l0

I Sverigefannsdet bide indeltaoch v4rvadesoldater.De viirvadekundevarasoldater
fick
pi heltid,dekundevarautlanningar
och de fick lon i redapengar.De indeltasoldaterna
tin de virvade
sin lon i natura,och pA sAvis var de mer inflationsskyddade
huvudsakligen
Indeltasoldaterfick ett torp
somofta fick s<ikaextrajobbvid sidanorn soldatyrket.
soldaterna
att bo pfl ochbruka,sflde var b&desoldaterochjordbrukare.
Bdndernai rotenvar skyldigaatt h6llameden soldat,eller knektsomde ocks&kom att
kallas,med allt vad det innebar.Rotenskulle stl fdr ett soldattorpd[r soldatenoch hans
eventuellafamilj kundebo. Fick soldatenavskedeller dog var roten skyldig att skaffaen ny
soldatinom ffe minader,stupadesoldatendiiremoti krig haderotenett ir pAsig att hiua en ny
soldat.I krigstidervar det vanligt att varje rote uppriittadeen viss turlista som de gick efter
men ifall det var svirt att skaffalampligtmanfolk fick rotarnaiblandtillstflndatt leja s k lost
folk eller sAkunderotemiistaren
sjalv6kapi att dra ut i krig somsoldat.
4. SOLDATTORPETOCH ROTEBONDERNASPLIKT
Innan en man blev soldat genomgickhan en llikarundersokning
for friskintyg och
godkanna
liimplighet frlr soldatyrket.Sedanskulle landsh<ivdingen
och regementschefen
rotensval av soldatoch sedanskulle soldatenunderteckna
ett kontrakt.I soldatkontraktet
fannsvissapunkterupprlittadesom soldatenvar skyldig att efterfdlja.PA 1840-taletinftirdes
redanfardigtrycktakontraktdar soldaten,regementet
och rotebrinderna
barai principbehovde
2t Nar dessaformalitetervar 6verst0kadevar roten fvungenatt inhysasoldaten
underteckna.
nigonstans- oftastpi ett soldattorpmedtillhdrandemarkbitfcirodling och betandedjur. Gav
marken dilig avkastningskulle roten hilla soldatenmed utsiide, s k hemkall, som
kompensation.
I hemkalletingick ftirutomnaturaprodukler
att rotenskullesti fcir skjutstill en
pa rotensiigor f6r soldatensfE d1ur,god
kvarn nigra ginger per &r,tillg6ng till sommarbete
julmat och iblandingick iivenskjutstill kyrkan.t*Soldutenfick ocks&en flrlig lon som dels
betaladesut i redapengardelsi naturaprodukter
somsoldatensjalv fick ftlrfoga6ver pi basta
pi flera 6r ftlr att pi sAvis
Det handeatt rotendeladeupp soldatensviirvningssumma
satt.2e
fcirhindraatt soldatentog alla pengarnaoch sedanrymdefi&n soldatyobbet.
Om si var fallet
fick rotenersitta den fcirrymdesoldatenoch det var mycketkostsamt,si rotentjanadepi att
ha en soldat som de kandesen innan och litade pe.30Rotebrtnderna
boddevanligtvisniira
27Ljungstrorn,
J G, s 9-10,s 20-21
d Ericson,L, 1995s 159
2eAa,s36
r oA 4 s 1 5 8

ll

varandraav praktiskaskal. De hadeen stamrotepAvars iigor soldattolpetoftastvar placerat
Rotehillarensamlade
ochde andragirdamakom di att utgciras k trjiilprotareller strdrotar.3r
ihop soldatens
ldn fr&nstr<irotarna
och betaladesedanl6nentill soldaten.Girdamabetalade
Den uppriittades
efter
efter storlekenp6 derasjordinnehavsom stod skrivet i rotesedeln.
jordebrickerna
kronoskatten.3z
sompAminga hAlllig till grundenftir denkommande
5. SOLDATENSUNIFORM
Den svenskesoldatenskladerhar helatiden frirtindrats,
modekommeroch g&r.Under
1500-taletinfluerades
vi av Tysklandoch Spanien,senareav Frankrikepi 1600-talet,
men
iiven andra europeiskalander har bidragit till modets viixlingar. Det har 6ven hiint att
uniformenpiverkatdetcivila kliidmodetochviceversa.
Ofta har uniformernafor6ndratsdi 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
karolinskauniformenutvecklades
till en bra f;iltuniform.33
Ar 1845infrirdesvapenrockoch
kask( en hjAlm) i Sverigeochhelaregementen
kom att ikladasignyauniformer.ra
Roten var iven skyldig att hilla soldatenmed unifbrm, dels en livmundering soldatensfinuniform,dels en enklareslApmundering,
detta fcir att soldaternaskulle vara
enhetligtkliiddaoch det skullevaraliitt att sevar i Sverigede hrirdehemma.Uniformernas&g
till en bOrjanlite olika ut i Sverigesland, ftirger kunde varieraoch iiven modellel5. I
Kronobergslan i Smflland anviinde man sig av fiirgerna rcitt och gult i mycket stor
utstriickningunder den karolinska tiden.36Under frihetstiden ingick iiven blett i
kronobergarnas
uniformer.3tlenga
karlar bar upp och kltidde i uniform, sfr i bcirjanav
indelningsverkets
tid ville man ha linga soldateri leden och de fick glirna ha en kliidsam
mustascheller yvigt skiigg.Pi slutetav 1700-taletvar det modeatt anviindaldsheroch lcisa
mustascher.
Det var ocks6vanligt med ltisa lockar fastsaffavid dronenoch en ling fleta
dinglandener pAryggen.

3rAa,s36
]]t-lungstrom.JG,sl2
" Bellander.
E- s 552-554
3aAa"s487
'5 Kumm,E, s 36 - 40
36Bellander,
E, s l8o
37Aa,s336
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Bild I
Kiilla : Bellander,E, s 564.Lite langreh&r,gtirnaltishir var modernti brirjan,mensuccessivt
forandrades
hirmodet.
Till uniformenhdrdevanligtvis en huvudbonad
somkundevaratrekantig,rund,mycket
hrigoch iivenplymforsedd.
Allteftersomtog kronan<iverrotensuppgiftatt h6llamed uniforms&efterAr 1819stod
kronanfor halvakostnaden
ochefter611858sk<itte
kronanheltarmenskl6der.
Soldatenslivmunderingfrirvaradesi den l&starotekistansom var placeradhemmahos
rotemtistaren.
Kistan<ippnades
nigon ging varje 6r for att dAinspekteras
av soldatenoch hans
rotebtinder.Den fina uniformenfick endastanvindas da bef?iletgav order om det och i
krigstider. Sliipmunderingen
fick soldaten sjtilv ha ansvaretfrir likasi geviret. De
sliipmunderingen
blivit kasseradsom sliten fick soldatenbiira den i civilt tillstind och
livmunderingen
blev nu slhpmundering
och roten skaffadeen helt ny livmunderingtill sin
soldat.Annarsbar soldatenlikviirdiga arbetskladersom b6ndemai tralcten,fdr nar soldaten
intevar utei krig eller pa dvningbrukadehansin ringajordbit somvilkenbondesomhelst.ls
I soldatstadgan
frin ir 1811kan manlisa " Ndr soldat gor bondearbete
bor hanvara som
bontlekkidd".3e
Ofta iirvde den nye soldatenden avskedadesoldatensuniform. Hade han tur passade
den men oftastfick den liimnasin till en skriddaresom syddeom den. Det handeocks&att
soldaterbytte uniform sinsemellanoch det var di tvungetatt rapporteras
till kaptenen.Innan
soldatensbeklidnadOvertogsav kronanfick soldatensliterstittning,t ex en tunnasiid,f<iratt
sjalv underhtllasin uniform.Skor,strumporoch skjortorfick soldatensjalv stflftir.
Vart tredje eller vart fiarde flr forsig roten sin soldatmed en rty mundering.Den nya
uniformenladesi principdirekt i rotekistansAatt deninte skulleftirstriras.
"3eKumm,E, s 36-40
Ljungstrdm,J G, s 33
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Soldatens6gen hederatt hilla uniformmedtillbehciri bra skickoch mingenkvall satt
hanoch soldatfrunochputsadepi den.
Soldatenbjodsofta pi brcillopoch da bar han uniformoch i soldatstadgan
frin flr 1880stir
"soldal sombevistar brollop, barndopeller begravning,skall vara ktd(tdsomtill parad,
utan
gevdrochpatronvtiska,dockmedbaionett".a0
6, KYRKPARADER
Vade scindag
samlades
socknens
alla soldater,gammalsomung,vid kyrkanvarrligtvisen
timme innangudstjtinstenbtidade.Soldatenvar skyldig att niirvaravid kyrkparaden,det var
fdrsti slutetav 1800-talet
somdet blevvalfritt att nbrvaravid gudsdtinsten.
Soldaterna
civade
di vtindningaroch marschsteg
ikladdauniform.Bara vid enstakatillftillen ovadede med
geviir och vid de tillftillena fdrvaradesgevdren i kyrkans vapenhus.Vid kyrkparaden
inspekterades
soldatens
uniformochfrisyr men6venkonditionentestades.
paradenavslutades
med fcirh<irur soldatstadgan.
Det beftil som granskadesoldaternapA kyrkbackenvar ftirsedd
meden kiipp,menmeddenfick haninte sl6nigon, utanhananviindedentill att koniseraallt
al
somfeladespAsoldaten.
7. LAGA SYN
For att inte forfalla var soldattorptettvunget att underhillas,dels smi reparationerav
soldatensjalv,delssttirreav rotebdnderna.
Ofta tvistadesoldatenoch hansrotebcinder
om vad
sombehovdegOrasoch av vem. Vart tredjeir inspekterades
torptetav kaptenen,menvar det
klagomil si kunde han niir som helst komma och syna soldattorpet.Vid laga syn hade
kaptenen
siillskapav en underofficerellermcinsterskrivare
somskrevprotokoll.Liinsmannen
i
byn och nigra rotebondrnavar ocksi ndrvarandefrirutom den berrtrdasoldaten.Bdnderna
hadeskyldighetatt s$utsa synemtinnen
till soldattorpen,
s6 medaninspektionp&gickkunde
man se hiist och vagn utanftirtorpet.a2
Synemiinnenkundehinna med upp till fyra-fem torp
pi en dag.
Vid inspektionenfbrdesallt in i protokollet,somsedansiindestill regementet
diir de i stor
utstriickningtin i dag finns bevarade.a3
I borjanvar protokollenmycketknapphiindiga
men
{ibidern,
s 30-33
arAa,s44
a2
Aa,s27
o'Idrg
finns de iiven arkiverade pi Krigsarkivet
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blev efterhandmer detaljerade.B&desoldatenoch rotebdndemafick komma till tals och deras
uttalanden beaktades. De brister som uppdagadesoch som fdll p6 roteb<indernavar de
twngna att iLtgiirdainom ett visst datum som ocksi antecknadesi protokollet och om de
slarvadetillkallades landshrivdingen,och di blev det inte billigare. Di soldattorpetklassats
som odugligt var bcindernafvungna att bygga ett nytt eller nygammalti och med att det ofta
anviindesgammalt husmaterialtill byggandet.Soldatenfick sjalv vara med och hjAlpatill vid
torpbyggandet.Bdndernabetraktadeofta soldaternamed en viss cynism d v s soldaternafick
inte sticka upp och gtira sig fcirmer och de fick absolut inte tro att de var $ sammav&gliingd
som bcinderna.oo
Sdrskiltde rikare bcindernasig ned pi soldaternaoch de lagre klasserna.
Minga torp som byggdespi 1600-taletvar fortfarandei bruk pi 1850-taletoch dettafdr
att de repareradesgrundligt ungeftir vart frettionde Ar.
Pi slutet av 1800-taletminskadebetydelsenav laga syn och di var rotebcindernainte
tvungna att vara ndrvarandevid inspektionen ej heller hade kaptenensamma makt som fcirut,
utannu s&ghan mest till att soldatengorde sin plikt och skdttesitt 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 namngirmingenvar det vanligt aff
soldatenslynne, utseendeoch hiirkomst beahades.Soldaternakunde f6 namn alltifrin Alltid
Glad, Talfdr, Modig och Djiirv, detta ftir att man lattareskulle skilja alla Svensson,Johansson
och Perssonit inom arnen. Under indelningsverketsforsta 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.uuLustiga 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 passadein pi honom. Ofta arvde den
nye soldatenden avskedadesoldatensnamn och pi si siitt kunde sammasoldatnamnfigurera i
mOnstringsrullarnai flera sekler. Den avskedadesoldaten hade dock riiff att fE ha kvar sitt

* Kumm.
E. s 175- l8l
4rLjungstrdnl
J G, s 27 - 28
*Ericson,L, 1995s 168- l7l

och(Mankanju hoppasatt soldatElefantintefett namneftersittutseende,

anmirkningforfattaren)
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medtillagget"avskedade".4T
Soldater,dragoneroch ryttarefick intebrukaadliga
soldatnamn
namnom de inte redanvar fr?ilsemiin.
Minga soldatnamnhar gett upphovtill girdsnamnoch
viceversa-te x Ostersirdochsoldatnamnet
Oster.a8

9. PENSIONEN
Vid ungef?irfemtiofem&rs ildern nidde soldatensin pensionsAlder,
men det var vid
generalmdnstringarna
som det bestiimdesom soldatenskulle ffi vara kvar ett tag till eller ej.
En del fOrsrikledolja kriimpor,andrabeglirdesjalvaavsked.En avdankadsoldatsjonkett par
pinnh6lpi densocialastegenoch kom att hamnai sammaklasssombackstugesittarna.
I vissa
fall hadesoldatenkommit dvenensmed sina rotebcinderom att fA bo kvar pi soldattorpet
efter avskedet,men i minga fall blev soldatenmed familj utkastadeoch hadeda det mycket
svirt att klara sig. Soldatenhadesomtur var pensionfrin VadstenaKrigsmanshus
somkung
GustavII Adolf grundade
p[ 1600-talet.
Det fannsfyra s k pensionsklasser
och de beroddepi
hur gammalsoldatenvar, hur passskadadhan var d v s huruvidahan sjiilv kundeftirsri{a sig
ellerej. Ju iildresoldatenblevdestomerpensionspengar
fick han.
Minga soldatervar laskunnigasi de kom att jobba som lararei socknen,medanandra
hjAlptesinafornarotebonder
mot envissersilttning.o'
10. BJORSTORPSODERGAnD SOLDATTORPNR 14.LJUNGBY COMPANI
Soldattorpetkommerursprungligenfrin Hamnedasockenstrax sriderom Ljungby. Det
flyttadestill I 11:sregementsomr&de
hr 1926,sedankasembyggandet
avslutats
och placerades
i traddungen
i anslutningtill gamladansbanan
straxbakomkasern6. Platsenkom emellertid
att mer och mer utnyttjasi regementes
utbildningsverksamhet
varfdr torpetiter flyttades,den
19:emaj 1945,till regementsparken.
Bredvidtorpetplacerades
en ladugird,men den hdrde
ursprungligeninte ihop med soldattorpetutan kom frfln Norrvidinge kompani.50Torpet
flyttadesfcir att bevarasoch fungerasom ett museumoch kom att symboliserade I 100
soldattorpensom riiknadestill Kronobergsregemente.ut
SedanKronobergsregemente

otKumm,
E,s242-249
* Liungstrom,
J G, s 29 - 30
o"Aa.s59-60
to Interulu visning
och
av torpetav I I l:s museiftirestlndare
JorgenSjoblom( 1996- ), 980301
tt
C-penfelt,S, s 336'
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upphdrt,ladugirdenrivits och Telia beslutatuppftiraen byggnadpi den platsdiir torpetvar
placerat,flyttadestorpettill Kviinarp,Bergasocken,Ljungbykommun,611998.s2
Egentligenskulle det vara I 200 soldaterper regementedAr en rote bildadesav tvA
till si en rotevar endastI t/zhemmanoch landskapet
hemman.I Smilandrdckteinte g&rdarna
frirsig annen med soldater till

tre fotregementen,ett ryttarregementeoch fem

b8tmanskompanier.53

Bild 2
p[ I I I i Vaxjd av grevinnanKerstinPosse
Kiilla : Akvarell p&soldattorpeti regementsparken
J.
under1900-talet,
Red.Hylten-Cavallius
1988,hamtatfr&nboken: Kronobergsregemente
m fl, s 332.
Soldattorpet169 ursprungligenn&ra Hamnedai byn Bjcirstorp i sydviistra SmAland.
somjag
Bjrirstorphadetvi soldattorp,nr 13 och nr 14, men det iir endastdet sistn2imnda
fokuseratmig pi. Torpetserut somde allra flestasoldattorpmedyttermittenI x 6 m och det
iir ihopsattav tvi andrahus.soDi indelningsverketgrundadesfannsdet inga bestlimmelser
0ver hur soldattorpetskulle se ut, huvudsakenvar att rotebdndemahyste in sin soldat
Det var vanligtatt
om torpen.5s
nflgonstans.
F<irtsir 1715utfiirdades
stlrskildaspecifikationer

tt kellasenot 49
53Carpenfeldt,
S, s 349
'o kalla not 49
se
55Liungstron,I G, s23 - 24
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rotebOnderna
tog anviindbartmaterialfrin fallftirdiga hus for att bygga ett soldattorpsom
placerades
intealltfrircentraltmenintehellerhelt i obygden.
Direkt niir man stigerin genomden l6gadorrenkommerman in i en liten ftrstuga.Till
v0nstertir ett litet ftinidsutrymmefdr klAderoch nyttosaker.Tar mantill hcigerkommerman
in i sjillva stugandir soldatfamiljen
flt, lagademat och sov. I ett hrirn st&ren mycketstor
vitkalkad spishallmed tillh<irandebrodugn.Ntir man eldadespredssig viirmenoch ovanfcir/
pi spisenfinns ett utrymmediir mat kundetorkasoch fcirvaras,men man kundeocksi krypa
upp dar och fA en uppviirmdsovplats.Det var tr&ngti torpet si det gitllde att utnyftja alla
tiinkbarautrymmen.Det var vanligt att soldatfamiljenhadeinhystate x nigon ilnka medbarn
elleren driingellerpiga.Knappten meterfrin spisenfinnsen inbyggdvackersiing.Stingeniir
mcirkr<idoch uppe vid taket finns en Sunnerboviivnad
pi viiv, prydd av mtinniskoroch
blomster.Motivet tir med all siikerhetbibliskt och ftirgemaiir mustiga,mycketrritt, blitt och
glont
Esdn;.xib&ilFfr

I

J
]

J

:
*
l

Bild 3
Kiilla : Foto : Svensson,
M, 1998.Bild innefrin soldattorp€t
pe inbyggdsiingmed inf?illd
detalj p[ Sunnerboviivnadens
motiv. Llgg mArketill det inbyggdaskfipetp& siinggaveln.
Liingstill viinsterskymtasspisen.
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Under siingeniir en lucka diir man fcirvaradeklider eller hci och det fungeradedi som
isoleringmot kyla. Framforsiingenhademan ett draperif6r att bibehilla viirmeninne i
siingenochkanskevill manfdrsdkaha lite privatlivi dettringa torpet.
Rummethar tv6 smi dragigaft)nsteroch viiggarnaser ut att ha varit vitslammade(farg
fannsinte s&det var vanligt att vitslammamed kalk f'or att fE det [iusarei stugoma).Torpet
medett litet ftinster.Helatorpetharinnertaksomitr ganskaligt,
harett rum till, en kammare,
men inte i kammaren.Goluiljorna iir breda och mycket ndtta. Viiggarnaiir byggdamed
robustatimmerstockaroch de fungerarsomstomme.
Yttertaketiir gjort av tory och ovanpi det vilxer det griisoch lokliljor. Ldkliljor iir mycket
tacksammafcirdettorkarinte i viirmenoch s&ar de ytterstdekorativaniir de slingrarnedifrfln
taket.Det var ocks&vanligtatt anvtindahalmeller niivertill taket.Det var frirstpi 1860-talet
som man borjadeanvtindategel di taket skulle lagas.Ytterfasadeniir rOdfiirgad,men frin
skulle
bdrjanvar detom&lat.,4.r1695gavkungenorderom att detpl gavelnpi alla soldattorp
milas dit med rcidftirg vilket kompanidet tillhcirde.Det var fcirstpi 1800-taletsom man
kompaniochnummer.
borjadeanvilndasiirskildanummertavlorsombetecknade
regemente,
Ljungbykompani,
P&torpethangeren skylt &ir det st6rKungligaKronobergs
14,ph.r<id
bakgrund.

Bild 4
Kiilla . Foto .Svensson,
M, 1998.Detaljpi denheltrtidaskyltensomhangerpAsoldattorpet.
( I boken:Kronobergsregemente
Red.Hylten-Cavallius
J. m. Fl., s 326 under1900-talet,
329finnsmerinformationochbilder).
Tyvarrir det inte faststiillt
Till torpethcirdeen ladug&rd
mendenrir tyviin helt upprutten.s6
nir tolpet byggdes,men i de husftrhrirsliingderflren 1783- 1895 som jag tittat pi fanns
pAslutetav 1700-talet.RullarnafrAn 1700-taletvar mycketsv6:raatt tyda,priisten
soldattorpet
I borjan stod det
skrev niistintill olbsligt, si jag bci{ade ph 1783-97&rs husft)rhOrslangd.
endastsoldattorpetmen senareblev det mer detaljerat,BjrirstorpSddergflrdsoldattorpnr 14
Ljungby compani.Ju langre fram i tiden man kom desto noggrannareskrev priistenner
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vilken dagoch var nigonstansman friddes,niir man gifte sig, flyftadein eller ut,
fddelse&r,
huruvidamanvar lliskunnigochom mankundesin bibelochniir mandogochdcidsorsak.
Soldaternapi torpethetteRehn,Blixt, Bjornlund,Elm, Bj<irkman,och Ekman.Bjorkman
blev medtiden korporaloch hanssontog 6ver och blev soldatefterhonomoch kalladesdi
soldatEkman.Soldatfruamahadenamnefter sina f5drer: Nilsdotter,Bosdotter(hennesbror
pigahosdempi soldattorpet,
(sebilagaI , Aren1819- I 837),
ochsystervar driingrespektive
Samuelsdotter,
Abrahamsdotter
ochfinnuenNilsdotterochslutligenSvensdotter.
Antaletbarn varierade,men de kom ofta tatt.57Majoritetenav de barn som ftiddesi torpet
var flickebarn.
Den sistafamiljensomboddei torpet( se frren1886-95i bilaga 1), hadesex barnvarav
fyrauwandrade
till Amerikaochdeniildstesonentog vid ochblevsoldateftersin far.58
11. SOLDATTORPNR 14:SSOLDATERAREN 1849. IS82
I krigsarkivet i generalmdnstringsrullarna
kan man liisa om soldaternapi Bjorstorp
Sddergfird
soldattorpnr14Ljungbykompani.
Ar 1849kan manlisa att soldatpa Kronobergsregemente
nr 564 varNils Blixt, 27 % Lr,
summatjlinsteir:63/4, fot 5 och tum 11.Gift. Avtackadvid gammalmdnstringde 16juni
1845,ersattmed AndreasBjdrklund forut kallad AndreasMflnson,fodd i K&nnasockenaf
Kronobergslan den 6 mars 1823,hit kommenderad
frin (ej kisligt)_den 16 oktober1845.
Antagenden27september
1842.

Ar 1855stir det att liisaom soldatenAndreasBjcimlund,Hamnedasocken,ddd i sotenden
26 september
1854blivit ersattmedMagnusBjdrkman,ogift,22 Fr ,liingd : fot 6 ochtum l.
Ftirut kalladMagnusPetterAnderssonBjorkman,fddd i Annerstadsockenav Kronobergs
liin den3:eoklober1833.Antasenden l7:e februari1855.
,{r 1862 var MagnusBjtirkmanfortfarandesoldatoch hade nu hunnit bli 28 215ir
gammal,gift, summatjiinstefir:
7 ll3 irr och liingd och tum det sammasom frirra g[ngen.Han
56A a mednot 20
" (D"t iir intressantatt forsoka urskilja hur krigen och soldarensfrinvaro frin hemmet glort "glapp" i
barnabdandet.
Anmarkningforfattaren)
58Husfiirh0rsliingder,
Hamneda
iren 1783- 1895,AI:2 - 15.
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Ar ocksi de
och di var han felfri. F0delsedata
vid sistageneralmcinstringen
var narvarande
samma.
Vid generalmrinstringen
&r 1869och 611882iir Magnusfortfarandekvar,menhanhar nu
ir 1876.Liingdentir den samma,men
blivit korpral.Han var iiven kvar vid mOnstringen
ildern ochsumma{anste&rblir medtidenallt fler.5o
12. SAMMANFATTNING
I och medindelningsverkets
tillkomst&r 1682fick helaSverigeen stiendearmetill sitt
ftirfogande.Soldatemakom att bo p& soldattorpniira en samlingsplatsdiir alla soldateri
omridetskullesamlasifall det blevkrig eller oroligatider. Soldatenvar i m6ng1och mycket
soldattorpet
si
beroende
av sin roteochde i sin tur av sin soldat.De hjllptes6t att underhAlla
att det inte skulleftrfalla. I rotensuppgiftingick ocksi att hallasin soldatmed en uniform,
i en l6st rotekista.De indeltasoldaterna
som fcirvarades
ftirbandsig vid sin rote genomett
kontraktsomskullegodkannas
av arm6n,rotenochav denberdrdalandshrivdingen.
Nhr soldatenvar hemmabrukadehansin lilla jordbit ochskcittesitt torp tillsammans
medsin
familj. I krigstiderftirsvaradehan sitt ftidernesland,
antigeninom landetsglAnsereller i
utlandetunderkrigstig. Tiden dessemellan
ovadesoldaterna
f6r att hilla sig i trim, bAdei
fiiltliv och p[ k1'rkparader.
Di soldatenblevtill iren avskedades
hanoch kom di att sjunkap&densocialastegeni
samhdllet.Det var inte latt att fdrsorja sig pi den ringa pensionenhan fick ut av
soldateratt jobba som liirareeller som
KrigshushAllskassa
i Vadsten.Ofta kom avdankade
hossin gamlarote.Det var vanligt att soldatenoch rotenkommit Ovenensatl den
dagsverkare
elt n\tt
Alderstigne
soldatenfick bo kvar pi soldattorpet,
men divar rotentvungenatt b"l,'gga
soldattorptill dennyesoldatenoch hansfamilj.
( ofta krigademani utlandetoch pi
Soldatyrketlockademtnga,delsvar det spiinnande
att bo ochinhysasin familj.
si siittkom manatt seviirlden), delshademann&gonstans
Pflslutetav 1800+alet
blev indelningsverket
allt mer inaktuelltoch611901infdrdes
allmiinviirnplikt i Sverige,menminga indeltasoldaterkom att levakvar i sinasoldattorp
lingt efter det.

5eKrigsarkivet,
-76(5/18)och-55(5/16),-62(5/15),-69(6117),
reg.,&renl84g(5117),
GMR Kronobergs
- 4849.
82(5/t6),KO 48u14
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BILAGA 2
I huslorh6rsliingderfr6n Hamnedairen 1783 - 1895 giillandeBjdrstorp Sodergird soldattorpnr 14 stlr loljande
skrivet :
teckenftirklaring
Sold.= soldat
Corp.=corpral
G. elterp1.= gemil eller hustru
Eg. = egentligensoldat
lnh. = inhyses
Enk. = iinka

soldattomet
Biorstorp
l7 83-179"7
Status Namn
JacobSvensson

G
s.
Inh
d
A
u

Pig. = piga
Dr.:drang
d. : dotter
s, = son

Fodd

D6d

fl7s8
d. 1786

KristinNilsdotter
Peter
Sara Svensdotter
Sara Svensdotter
Anna Lena

f =fodd
d : ddd

f. 1 7 7 7
f . t 7t 7
f 1755
f.1780

I 798-I 808Biorstomsoldattorpe

StarusNamn
Sold.
H.
d.
d.

Mins Rehn

H

Elin

Martha Nilsdotter
lngeborg
JohannaChristina
Nils

F6dd

f 1774
I 1780
f. I 800

f. r802
f.r 7s5
f.1756

I 809-I 8 I 2 Biorstom Sodergird soldattorpa

Status Namn
Sold. Mins Rehn
MarthaNilsdotter
G.
d
d.

s
d.

Ingeborg
Johanna
Sven
Catharina

Fodd
f.1774
f. 1780
f. 1800
f. 1802
f. 1 8 0 7

D6d

f . 1 8 1 0d e n4 / l I

d. l 8 l I

I 8 I 3- I 8 I 8 Biorstorp Sdderelrd soldattorpet
Fddd

Status Namn
Sold. Mins Rehn
Marta Nilsdotter
G.
d
d.

s
Sold
H.

lngeborg
Johanna
Sven
Anna Stina Andersdotter
Nils SvenssonBlixt
Anna Bosdotter

Inflrttad

f. 1774
f. 1780
f. 1800
f.1802
fl 1807

Utflvttad l8l7 Kinna

Utflvttad 1817Kinna

f. 18l0 den 30/6
f. 1795 denl4/12

f. r'790

Utflyttad

Inflvttad l8l6

.A

nr l4 Liungbycompani
Sodergird
soldattorp
l8l9-1829Biorstorp

statusNamn

Fddd

Blixt
Sold. Nils Svensson
H.
Anna Bosdotter
s
Sven
AnnaStina
d
Marta Stira
d.
(ol6slistnamn)
H.
Hedvis Charlotta Bers
Pis
EllaBosdoner

I

Inflvttad

Utflvttad

Inflrttad 1823

Utflvnad-24

195

790
819
f. 825 den l4ll
f 829
fl t o l
769 den 20ll Kinna
i 805den3/9
f

f

Inflvttad1827frin Berqa Utflvttad -29

1829-1837Birirstom SoderqArdsoldattoronr 14 Liunsbv comoani
Fddd
Sold. Nils SvenssonBlixt
f. 795 den l7112 Hamneda
f
H
Anna Bosdotter
790 den 14/12 Hamneda
s.
Sven
f 819 den 14ll Hamneda
Anna Stina
d
f. 825den9/10 Hamneda
d
Marta Stina
Hamneda
f. 829 den li I
d
BrittaMaria
835 den 30 /l I Hamneda
PeterBoson
Dr.
f 804 den l2ll
Hamneda

Status Namn

1837-1844
BiorstomSodersirdsoldattomnr 14Liunsbvcomnani
Status Namn
Fodd
Sold. Nils SvenssonBlixt
H
Anna Bqsdotter

s

Sven

d.
d.
d.

Anna Stina
Marta Stina
Britta Maria

Inflvttad
-29
-29
-29
-29
-29
-29

Inflvttad
795 den l7112 Hamneda lnflvttad -37
790 den l4l12 Hamneda
819 den l4ll
Hamneda -38
825 den 9/10 Hamneda
829 den l/l
Hamneda
835 den 30/11 Hamneda

f
f
f.
f
f
f

Utflyttad

Utflvttad -36 Elinee

U t f - 3 4t i l l p d s o c k e n

Utflvttad
Utflvttad -38

1844- l85l Biorstom Norregird (hittadeei Sodersird och soldattomnr l4.Anmarknins forfattaren)
Namn
Fodd
Status
SoldEs AndreasBiornlund
f. 822 den 6/3 Kinna
c 813den6/8 Hamneda
H
Anna Stina Samuelsdotter
"Clara Hanna Andersdotter" t 834
d.
Hatnneda
f
d
Maria Christina
845 den 8/4 Hamneda
InsridSofia
f 849 den l3l8 Hamneda
d.
L

l85l - 1856BiorstomSddereerd.
menenlictomst6ndieheter
borde i BiorstoroNorresird
Inflvttad
Namn
F6dd
Status
-51
Ee.Sold. AndreasBiornlund
f.1822 den 6/3 Kinna
-51
H.
Anna Stina Samuelsdotter f. l813 den 6/8 Hamneda
-51
d
MariaChristina
f. 1845 den 8/4 Hamneda
-51
d.
Ingrid Sofia
f. 1849den l3l8 Hamneda
-51
"
d
frtnLiunea
ClaraAndersdotter"
fl 1834
Inflwtad-52
Eq. Sold JohanGustafElm
fl lElS denl3l9 Berea
H
d

Utflvttad

Utflvnad-53

Utflvttad-52
Utfl\rttad -56

Anna Sofia Abrahamsdotter fl 1816 den l4/9 Gothervd

Britta Maria
f . 1 8 4 0 d e1nl l l l L i u n s a
(Ett antal mdnniskormed namn mycket svlra att tyda h6rde ocksi till Bjorstorp Norregird. Anmiirkning
frrfattaren)
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1856- 1862Bidrstom Sodereerd(ingen soldatbodde dar. Anmitrkningforfanaren)
Inflvttad
Fodd
StatusNamn
-56
f. 1795Anselstad
Enk Britta Svensdotter
-56
f.1817den 10/l I Hamneda
JohannaNilsdotter
d

Utflrrttad
A^,

-61

nr l4 Liungbycompani
soldattorp
1862- l87l BidrstomSodereerd
Status

Namn

Fodd

Biorkman f.1833den3/10Annerstad
Sold Com. MasnusPeterAndersson
H.
d
S.

s.
d.
d

d.
Enk.

Anna KatharinaNilsdotter
Hilda Maria
August
Carl Henric
Josefina
lda Charlotta

f. l83l den 1916Tutaryd
f 1854 den2619Tutaryd
f 1857den 1/10Aneelstad

f 1860denT/11
Hamneda

SelmaChristina

i 1863den 1l/l Hamneda
f. 1867den 18/1Hamneda

Britta Svensdotter

f . 1795Anselstad

UtflWtad - 62

1872- 1877BitrrstorpSoderserdsoldattorpnr | 4 Liunebycompani
Fodd
utflyttad
Namn
Status
MaqnusPeterAndersson
Biorkman f 1833den3/10Annerstad
Comral
H
d
S.

d.
d.

d
d.

s.
s. och Sold.

Dr.

Anna KatharinaNilsdotter
Thilda Maria
Carl Henric
Josefina
lda Charlotta
SelmaChristina
JennvSofia
Henninc

AusustEkman
AugustEkmanBi6rkman

I f l83l den 19/6 Tutarvd I Restetill Tvskland som pisa-77
f 854 den 2618Aieelstad
f

859den2312Aneelstad

f
f

860 den 4ll2Hamneda
863 den l/l Hamneda
f 867 den l2ll Hamneda
f 869 den 3/3 Hamneda
t. 8 7 1den 19/5 Hamneda

e1857denl/10 Aneelstad
Influtad-76

1878- 1886BidrstoroSdderserd
soldattoro
nrl4 Liunsbvcomoani
Namn
Fodd
Status
lUtflvttad
Aktenskao
3ll12 -51
Magnus PeterAnderssonBiorkman f.1833den3/10 Annerstad
Comral
H
d
S,

d
d.
d.
d.
S.

Anna KatharinaNilsdotter
Thilda Maria
Cad Henric

f 183I den 1916Tutarvd

Josefina

f.1854den2618Aneelstad
t 1859den23l2 Anqelstad I Utflwtad -81Piettervd
f 1860den4ll2Hamneda i-81 Piettervd

Ida Charlotta
SelmaChristina
Jennv Sofia
Henninq

f.
f
f.
f

1863 den lll Hamneda
1867denl2/l Hamneda
1869den 3/3 Hamneda
l87l den 1915Hamneda

s.ochSold. AusustEkman

f 1857denl/10 Anselstad

Hilda

Amanda Charlotta

EkmanH

Ida ChristinaSvensson

d.

Hilda Maria

S.

ErnstSandvisThorvald

fl
|
f.
f.

1879 den9/2 H66r
1857 den30/7Hamneda
1880 den2/7 Hamneda
l8E4 den 30/1 Hamneda
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soldattomnr 14Liunebvcomoani
1886- 1895Bi6rstomSoderserd
Fodd
Status
lNamn
Aktensk a o3 l l 1 2- 5 1
Sold.
MagnusPeterAnderssonBjdrkman f 1833den3/10Annerstad
f.comral
H.
s

d.
d

Arna Katharina Nilsdotter
Carl Henric
Josefina

JennvSofia

s.

Hennine

d.

SelmaChristina

Utflyttad

I l83l den 19/6Tutarvd
Amerika - 86
f. 1860 den4/12Hamneda
| 1869den 3/3 Hamneda
f, 1871den l9l5 Hamneda
f. 1867 denl2ll Hamneda
Akten kao 9/3 1880

Sold.

AugustEkman

H
d.

Ida Christina Svensdofter
Hilda Maria

f . 1 8 8 0d e n 2 l 1

s

ErnstSandvisTohrvald

t 1884den30/l

N. Amerika- 88 den2314
N . A m e r i k a - 8 7 d e nl / 1 2
N. Amerika -88 den 2314

f 1857den1/10Aneelstad
t 1857den30i7

Sally Helga Alfrida
d.
f, I 886 den I l/5
I vigselbokenkan man se att lda varit oisa innan hon eifte sis med Ausust. Anmiirknine forfattaren)
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