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1. INLEDNING 

Det finns många viktiga skeenden i svensk historia som har förändrat samhället. Industrialismen är en 

sådan period. Då gick samhället från att vara ett jordbrukssamhälle då de flesta bodde på landet och 

levde av jordbruk till ett industrisamhälle där allt fler flyttade till städerna och levde av lönearbete i 

någon fabrik. På landet växte gruppen obesuttna, dvs de som inte ägde någon mark. Nya 

samhällsskikt växte fram såsom statare och jordbruksarbetare. Även tjänstefolk som drängar och 

pigor fick en annan ställning i samhället. 

Mycket av det som är typiskt för 1800-talet växte fram och formades under det tidigare seklet. Under 

1700-talet förändrades samhället och det moderna samhälle som vi har idag började ta form. Mycket 

var upplysningstidens idéer orsak till. Synen på människan förändrades och det grundläggande var en 

stark tro på människans förnuft. Att människorna kunde tänka själva. Man började ifrågasätta vilka 

som hade makten och varför. Dessa tankar ledde bland annat till att de fyra stånden upplöstes och 

byttes ut mot samhällsklasser. De ledde också till att ståndsriksdagen ersattes av en tvåkammar-

riksdag och att politiska partier bildades. 

Under 1700-talet kom också en del lagar och reformer som bidrog till att samhället förändrades. En 

ny lag infördes 1734. Den första sedan Magnus Erikssons landslag från 1350 och Christophers lag från 

1442.  

Under 1760-talet förändrades torplagstiftningen. Från att tidigare varit starkt restriktiv mot nya torp 

på krono- och skattejord var det nu lättare att få bygga torp på sina ägor.1 Det innebar bland annat 

att ett av barnen kunde ärva gården medan övriga syskon kunde bygga sig ett torp på familjens ägor. 

Det innebar också att torparklassen ökade rejält.   

En annan ny samhällsklass som växer fram under 1700-talet för att bli ett allmänt inslag på 1800-

talets landsbygd var de indelta soldaterna. Indelningsverket infördes under 1680-talet och det var 

meningen att alla soldater skulle ha ett soldattorp att bo i, en liten åkerlapp att odla och en viss lön 

från sina rotebönder.2  

Med allt detta i bakhuvudet är det intressant att ställa sig frågan; hur blev det så? Förändrades 

samhället ganska snabbt eller skedde förändringarna gradvis. Kan man se något av förändringarna 

under första halvan av 1700-talet?   

                                                           
1 Gadd Carl-Johan; Den agrara revolutionen (2000) s 86-87 
2 Ericson, Lars; Svenska knektar (2004) s 35 
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Jag har under flera år dokumenterat 1700-talets soldater i Väse socken och då har jag mest 

koncentrerat mig på deras period som aktiva soldater. Jag har då mest varit intresserad av vilka krig 

de deltagit i och vad de gjorde i fredstid. Livet efter avskedet har inte varit lika intressant att studera. 

Allt eftersom jag blivit intresserad av första halvan av 1700-talet har jag försökt passa in ”mina” 

soldater i den perioden. Kan man på något sätt se det samhälle som de är en del av genom att 

studera deras liv? Indelningsverket eller det ständiga knektehållet3 som det också kallas infördes 

under 1680-talet. Det gör att soldaterna i min undersökning var första generationens indelta 

soldater. Deras fäder var i de flesta fall bönder och de var fortfarande rotade i bondesamhället. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om man genom att studera de här indelta soldaterna 

kan se något av ett samhälle i förändring. Är dessa soldater och deras familjers liv likt sina 

föregångare på 1600-talet eller har de förändrats och mer liknar sina efterträdare på 1800-talet?  

Intressant är också om det går att hitta något som visar hur den första generationen knektar levde. 

Finns det några tecken som visar hur perioden såg ut innan indelningsverkets normer hade satt sig?  

För att undersöka detta har jag studerat soldater under 1700-talets första hälft för att se hur deras liv 

blev tiden efter sitt liv som indelt soldat. Då hela familjen präglas av mannens status vid den här 

tiden är det också intressant att studera soldathustrurnas liv. Finns det exempelvis några skillnader 

mellan en soldatänkas liv och vanlig änkas liv? 

Jag har utgått från följande frågeställningar: 

• Varför slutade de indelta soldaterna sin krigstjänst?  

• Hur gick det för soldaten och hans familj när han slutade att vara soldat? 

• Hur klarade sig soldatänkorna när mannen stupat i krig? 

1.2 AVGRÄNSNING 
Min urvalsgrupp är begränsad både geografiskt och tidsmässigt. Jag har valt att studera indelta 

soldater från Närke-Värmlands regemente och Karlstads kompani. Min urvalsgrupp består av de 

soldater som är indelta för ett av de soldatrotar som ligger i Väse socken i Värmland. Det innebär 37 

indelta soldater, en korpral och en trumslagare. Se bilaga 1. För att kunna få till en homogen 

urvalsgrupp har jag valt att studera soldater som av en eller annan orsak slutat vara soldat under en 

viss period. Orsaken kan utgå från soldaten eller från krigsmakten. 

                                                           
3 Ericson (2004) s 35 
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För den första frågeställningen har jag valt att studera perioden 1720–50. Jag har då utgått från 

mönsterrullor från 1720 till 1754. Jag har kompletterat med uppgifter från listor över ansökningar av 

underhåll från Vadstena Krigsmanshus krigskassa. 

Den andra frågeställningen angående soldaternas liv har krävt fler källor. Där har jag varit tvungen att 

begränsa perioden ytterligare. Jag har då studerat de 25 soldater som slutat 1737 och 1739. Då har i 

första hand kyrkliga källor använts såsom husförhörslängder, födelse-, vigsel och dödböcker. Nästan 

samma tidsperiod har använts för den tredje frågeställningen om soldatänkornas liv. Jag har utökat 

perioden till 1744 för att få med de änkor som förlorade sina män i det ryska kriget 1741–43. 

1.2.1 Något kort om Väse 
Jag har valt Väse socken som område för min urvalsgrupp. Väse ligger i 

Värmland, mitt emellan Karlstad, Kristinehamn och Filipstad. Se kartan till höger. 

Jag har valt denna socken av flera skäl. Det är en relativt stor socken med 

varierande natur. Den södra delen består av slättland och odlingsbygd medan 

norra delen till största delen består av skogar och mossar. Två vattendrag rinner 

genom socken, Glomman som rinner ut i Panksjön vid Väse kyrka och Ölman som vänder av österut 

och rinner ut i Ölme socken.4 Närheten till Bergslagen gör också att socknen fick influenser från både 

bruksägare och arbetare på de närliggande bruken. 

Även befolkningsmässigt var Väse relativt stort. 1751 bodde 2170 personer i Väse vilket var en 

jämförelsevis stor socken i länet.5 I socknen bodde mest bönder med varierande stora gårdar, samt 

några ståndspersoner. Vid den här tiden fanns tre säterier i socknen. Ett säteri ägdes alltid av en 

adelsman. Den södra delen befolkades tidigt och Väse räknas till en av de äldsta socknarna i 

Värmland. Redan på 1200-talet nämns gårdar, främst på Arnön.6 Nordvästra delen befolkades också 

ganska tidigt, medan den nordöstra delen länge var sockenallmänning och blev bebyggd först i början 

av 1600-talet. 

När indelningsverket infördes på 1680-talet fick Väse 38 rotar. Det stora antalet soldater inom 

samma socken gör att man kan ha en urvalsgrupp på sockennivå. Även andra militära befattningar 

hade sina boställen i Väse. En av de två trumslagarna fick sitt boställe i Norra Ölmhult och honom har 

jag valt att ta med i undersökningen eftersom han bodde inom urvalsområdet Väse.  

                                                           
4 Karlsson, Karl J; Väse socken i forntid och nutid (1958) s 13-15 
5 Andersson Palm, Lennart; Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1997 (2000) s 330-335 
6 Karlsson (1958) s 22 
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1.3 KÄLLOR 
Jag använder i första hand primärkällor. Det är källor som upprättas i omedelbar närhet av händelsen 

som en skriftlig dokumentation av som avhandlats och beslutats. Eftersom jag läst i original-

handlingar utgår jag från att de är äkta. Man måste däremot alltid överväga syftet med en uppgift. 

Krigsmakten var noga med att ha kontroll över sina soldater, dels av ekonomiska orsaker då de skulle 

ha lön men också för att ha beredda soldater vid ett krig. En ung man kan däremot ljuga om sin ålder 

för att kunna bli antagen som soldat.  

1.3.1 Generalmönsterrullor 
Min huvudkälla är generalmönsterrullorna. Det är rullor som upprättades över alla soldater vid de 

stora generalmönstringar som hölls vid regementet. I generalmönsterrullorna finns uppgifter om hela 

regementet kompanivis. Inom varje kompani redovisades först kaptenen och de högsta befälen. 

Därefter kom alla övriga befäl och övrig personal som fältskär, rustmästare och trumslagare. Sist står 

de meniga soldaterna uppställda efter korpralskap.7 

De uppgifter som finns i generalmönsterrullorna är först soldatens nummer, rotens namn, soldatens 

namn och i de flesta fall även patronymikon. Sedan finns uppgifter om födelselandskap, ålder, 

tjänsteår, civilt yrke och civilstånd. I sista kolumnen finns anteckningar om hur soldaten skött sig, 

eventuella skador, frånvaro från mönstringen och beviljat avsked. 

De stora generalmönstringarna skedde oftast i fredstid och registrerades i generalmönsterrullor. I 

tider av krig fördes andra rullor som kunde ha lite olika namn. Ofta kallades de bara mönsterrullor 

men det förekommer även embarkeringsrulla och debarkeringsrulla när de gått ombord på ett fartyg 

på väg till eller från fronten. Genom att följa de olika rullorna kan man följa soldaten i krig och fred.8 

Jag har valt att kalla alla rullor för generalmönsterrullor. 

1.3.2 Vadstena Krigsmanshus 
Vadstena krigsmanshus grundades 1647 och var i första hand en plats där allvarligt krigsskadade 

soldater som var oförmögna att ta hand om sig själva kunde bo och bli försörjda. Alla kunde inte få 

plats i krigsmanshuset så en särskild krigskassa inrättades. Soldater och officerare som bodde kvar på 

hemorten kunde få hjälp i form av mat och spannmål.9 En soldat kunde exempelvis få några tunnor 

spannmål om året. 

Jag har gått igenom en ”liggare över underhållssökande krigsmän 1730–1760” och antecknat alla 

som kom från Närke-Värmlands regemente.  

                                                           
7 Ericson Wolke, Lars; Soldatforska! (2012) s 25 
8 Ericson Wolke (2012) s 52 
9 Ericson (2004) s 192 
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1.3.3 Husförhör 
Av de kyrkliga källorna är husförhören den källa där det är lättast att följa en person. Enligt 1686 års 

kyrkolag var sockenprästen skyldig att föra så noggrann bok över församlingen som möjligt samt att 

notera deras kunskaper i katekesen. 10 Husförhören börjar vid lite olika tillfällen i olika socknar och 

kan variera från början till slutet av 1700-talet. Det finns enstaka exempel på husförhör från 1600-

talet. Ett husförhör innehåller uppgifter om namn, födelseår samt släktskap med husbonden (hustru, 

son, svärmor) eller titel (dräng, soldat, gästgivare). Från mitten av 1700-talet förekommer uppgifter 

om var någon flyttade.11 

I Väse börjar husförhören 1723–28 (AI:1) men längden saknar tyvärr alldeles för mycket information 

för att kunna göra tillförlitliga undersökningar. Efternamn noterades endast i undantagsfall och 

födelseår saknas helt. Dessutom saknas sidor både i början och slutet av längden. Väse husförhör 

1729–32 (AI:2) är relativt bra men saknar fortfarande mycket data. Först från husförhöret 1736–39 

(AI:3) är uppgifterna utförliga och användbara. 

Då jag försökt följa soldaterna även i andra socknar än Väse har jag använt kyrkligt material från 

kringliggande socknar. Tyvärr har det ibland varit svårt då kyrkböckerna startar vid olika tillfällen. 

Ölme husförhör börjar 1747, Nyed 1776 och Östra Fågelvik 1728. 

1.3.4 Ministerialböcker 
Som komplement till husförhörslängderna har jag använt ministerialböcker.12 Det är ett 

samlingsnamn på födelse- och dopbok, lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok. De 

respektive böckerna innehåller omgifter om de händelser som bokens titel anger. Värt att notera är 

att dödböcker för Väse under den här perioden innehåller långa nekrologer, dvs dödsrunor där man 

kan få uppgifter om den dödes liv och släktförhållanden. 

1.3.5 Sockenstämmoprotokoll 
Dessa protokoll gäller förvaltningen i en socken, både kyrkliga och världsliga angelägenheter togs 

upp. I protokollen finns beslut om gemensamma angelägenheter i socknen.13 Jag har använt 

sockenstämmoprotokoll för Väse 1736 – 1746 (K:2). 

1.4 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 
Det finns mycket skrivet om de indelta soldaterna. Författarna är allt från hembygdsforskare till 

professorer och kvalitén är mycket skiftande.  Jag har tyvärr inte hittat någon uppsats i ämnet. 

                                                           
10 Thorsell, Elisabeth; Släktforskning (2014) s 46 
11 Thorsell (2014) s 61-72 
12 Thorsell (2014) s 46-60 
13 Thorsell (2014) s 72 
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Problemet är att alla koncentrerar sin forskning på soldaten, inte på mannen som soldat eller hans 

familj. Några böcker har ett eller två kapitel om soldaten hemma på torpet eller om gratialister. 

Lars Ericson (Wolke) är professor i historia, särskilt militärhistoria och har skrivit en rad 

populärvetenskapliga böcker om Sveriges historia och militärhistoria. Hans bok Svenska knektar är 

den mest heltäckande bok om soldater och deras villkor som jag hittat. Den täcker inte bara 

soldatens liv i krig och fred utan även övningsplatser, arbetskommenderingar, roteböndernas villkor 

etc. Jag har främst använt mig av kapitlen om soldatens vardag efter avskedet och kapitlet om 

soldathustrun. I det första beskrivs soldatens liv efter avskedet. Det börjar med en bra beskrivning 

över Vadstena Krigsmanshus.14 Resten av kapitlet handlar mest om 1800-talet och kan inte direkt 

appliceras på undersökningsmaterialet. Kapitlet om soldathustrun är mer intressant. Han beskriver 

hur och varför hon var viktigt för att sköta soldattorpet när mannen var borta.15 I vissa delar av norra 

Sverige fick soldaten ett soldattorp enbart om han var gift. I annat fall blev han inneboende hos 

någon rotebonde. 

Lars Ericson Wolke har också skrivit Soldatforska! som är utgiven i serien Sveriges Släktforskar-

förbunds handböcker. Boken tar upp alla möjliga källor där man kan söka uppgifter om soldater, från 

1500-tal till idag. Förutom att ge tips på nya källor beskriver han skeendet runt källan och var den 

finns arkiverad. Detta är den bok som jag har haft mest nytta av i mitt arbete. 

1989 gav Stiftelsen Nerikes Regementen ut en bok med namnet Närkingar i krig och fred. Boken är 

ingen traditionell regementes historik utan en mer samlad framställning av de förband som 

rekryterats i Örebro län. Eftersom Värmland tillhörde samma regemente som Närke fram till 1805 

finns även mycket information om de värmländska soldaterna. Boken är indelad i ett antal kapitel 

med en författare per kapitel och täcker Närke från forntiden till slutet av 1800-talet. Många av 

kapitlen är både intressanta och detaljerade även om jag i första hand använt mig av två kapitel. 

I kapitlet ”Närkeregementena under stora nordiska kriget 1700–1721” av docent Gustav Jonasson får 

man följa regementets olika fälttåg i detalj.16 Man får då en förståelse för var soldaterna befunnit sig 

och vad de fått vara med om. I kapitlet ”Närkingar under frihetstidens revanschkrig” av 

landsantikvarie Lars Otto Berg får man bra information om soldaterna under ”Hattarnas ryska krig 

1741–43” som kan jämföras med soldaterna i min urvalsgrupp.17 

                                                           
14 Ericson (2004) s 191 
15 Ericson (2004) s 277 
16 Jonasson (1989) s 195-236 
17 Berg (1989) s 277-298 
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När man skriver om soldater i Värmland och om Närke-Värmlands regemente är det svårt att gå förbi 

Värmlands regementes historia av militärhistorikern C.O. Nordensvan. Jag har använt mig av den 

första delen ”Regementets historia”. Den beskriver i detalj olika händelser som varit viktiga för 

regementets utveckling. Boken tar i första hand upp uppgifter om regementets organisation och 

verksamhet. Endast i undantagsfall lyser enskilda soldater fram. Jag har mest använt boken som 

bakgrund för att förstå organisationen och förhållandet till rotebönderna. 

Carl-Johan Gadds bok Den agrara revolutionen 1700–1870 är del 3 i en serie av böcker om ”Det 

svenska jordbrukets historia”. Gadd är ekonom-historiker med ett intresse för agrar historia. Han 

beskriver jordbruket och ägofördelningen av den svenska jorden under första halvan av 1700-talet på 

ett mycket utförligt sätt. Inte minst beskriver han de obesuttnas situation.18 En social grupp som 

växte fram under den här tiden och som senare under 1800-talet blev allmogens största grupp 

bestående av tjänstefolk, jordbruksarbetare och statare. 

Det är svårt att klara sig utan Hans Högmans sida på internet om Militaria. Högman är en 

amatörforskare med stort intresse för militärhistoria. Han samlar på all information han kan hitta om 

svenskt krigsväsen och regementen i Sverige och Finland. Om man söker information om ett 

regemente som fanns under en viss tid eller vill veta vad en förare var så har han svaret. Hans sida är 

en mycket bra uppslagsbok. www.hhogman.se 

Till sist vill jag nämna min egen databas över människor som bott i Väse 1650–1750. Jag har under 20 

års tid registrerat husförhör, ministerialböcker, mantalslängder, generalmönsterrullor med mera. 

Resultatet har blivit register i excelformat över respektive källa, samt en samlad databas över 

personer i släktforskningsprogrammet DisGen. 

1.5 METOD 
När jag har valt vilka testfall som ska ingå i urvalsgruppen har jag använt mig av en kohort-studie19. 

Med det menar jag att personerna i urvalsgruppen har en liknande bakgrund och en gemensam 

startpunkt. Jag har sedan undersökt denna startpunkt och analyserat orsakerna. Startpunkten i 

denna undersökning är en slutpunkt, dvs jag har undersökt en grupp soldater vid samma regemente 

och varför de slutade vara soldater. 

Urvalsgruppen är framtagen på följande sätt. Inom Närke-Värmlands regemente och Karlstads 

kompani fanns 39 indelta soldater som tillhörde en rote geografiskt placerad inom Väse socken i 

Värmland. Under perioden 1720–1754 var 152 män indelta soldater för dessa soldatrotar. Vid 

                                                           
18 Gadd (2000) s 85-92 
19 Befring Edvard (2006); Forskningsmetodik s 87 
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generalmönstringen 1754 var 32 soldater kvar på sin rote, 5 stycken fick avsked och 2 soldatrotar var 

vakanta vilket innebar att ingen soldat var indelad vid det tillfället.  

För den första frågeställningen om varför en soldat slutade har jag använt hela perioden 1720–1754 

som urvalsgrupp. Det innebär 115 testfall. För den andra frågeställningen om vad som hände med 

soldaten efter avskedet har jag använt perioden 1737–39 för soldaterna och 1737–43 för 

soldathustrurna. Jag har på så sätt även fångat in de som blivit änkor under kriget 1741–43. I bilaga 2 

redovisas de 16 manliga testfallen och i bilaga 3 de 16 kvinnliga testfallen. 

Mitt tillvägagångssätt har varit att utgå från generalmönsterrullorna. Där har första frågan kunnat 

besvaras till största delen. I den andra frågan har jag sedan fortsatt forskningen i kyrkligt material 

såsom husförhörslängder och ministerialböcker. För att hitta ytterligare information har jag använt 

sockenstämmoprotokoll, kyrkoräkenskaper mm. 

De metoder jag använt är både kvalitativa och kvantitativa. Jag har först samlat relevanta data om 

testfallen. Det innebär exempelvis uppgifter om årtal för avslutad tjänst, orsak och ålder vid 

avskedet. Data har sedan tolkats till information som grupperats, analyserats och tolkats. 

För att sätta data i relation till historien har jag lagt till ett bakgrundskapitel. Det bygger helt på 

litteraturstudier. Jag har då främst använt mig av Närkingar i krig och fred (red) och Svenska freder 

och stillestånd 1249–1814 av Ulf Sundberg. 

1.5.1 Normering 
Allt material är registrerat och behandlat i olika digitala format. Det gör att en normering är ett 

måste. Framför allt är namn och platser normerade. En normering innebär att man stavar allt på 

samma sätt. Före stavningsreformen 1906 fanns inga egentliga regler för hur ord och namn skulle 

stavas. Därför kan man i äldre dokument se olika stavningsvarianter på samma namn. Exempelvis 

kunde samma man kallas Per, Pehr och Peder. Andra varianter på samma namn är Pär och Päder. 

Därför är det nödvändigt att normera namn när man arbetar med digitala register. Jag har valt att 

normera både för- och efternamn vilket gör att Olsson blir Olofsson och Ersson blir Eriksson.  I osäkra 

fall har jag använt mig av Håkan Skogsjös lista på Rötter.20 Ibland används olika soldatnamn i olika 

källor. Exempelvis kallas Nils Jeansson för Nils Nyberg i generalmönsterrullorna och Nils Nyman i 

husförhörslängden. Jag har då alltid gått på generalmönsterrullans variant. 

                                                           
20 www.genealogi.se/faktabanken/personnamn 
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När det gäller hemmansnamn är också stavningsvariationen stor. Många gårdsnamn har förändrats 

under årens lopp. Jag har utgått från ortnamnsregistrets skrift Ortnamnen i Värmlands län, del 13 

Väse härad från 1924.  

1.6 BEGREPP 

1.6.1 Rote och indelt soldat 
Indelningsverket byggde på att indelade soldater rekryterades och försörjdes av gårdar i det län eller 

landskap som åtagit sig att utrusta ett regemente. Två eller flera gårdar gick samman till en rote som 

hade ansvar för en soldat.21 Roten var sedan skyldig att förse soldaten med ett soldattorp och även 

ge honom en lön. I Närke-Värmlands regemente var det vid den här tiden vanligt att soldaten fick en 

variant av rotens namn som sitt soldatnamn. Soldaten för Hult hette exempelvis Hultman och 

soldaten för Rösebäcken hette Rös. Mindre roligt tyckte nog soldaten för Öna att namnet Höna var. 

Soldaten för Träfors i Ölme kallades på samma sätt Träfot. 

Indelningsverket innebär egentligen det lönesystem som användes där inkomsterna från vissa gårdar 

blev lön åt olika befattningshavare.22 För soldaternas del innebar det ett soldattorp och län från 

rotar. Systemet med indelta soldater kallades egentligen för ”det ständiga knektehållet”. 

Benämningen indelta soldater är så pass allmän att jag kommer att använda den när jag beskriver de 

soldater som berörs i uppsatsen. 

1.6.2 Titlar och social ställning 
När man läser källor från äldre tider ser man snabbt att det var väldigt viktigt att en person beskrevs 

enligt sin sociala ställning i samhället. Det gjorde att alla visste var i den sociala hierarkin någon 

befann sig. Exempelvis hade alla gårdar bestämda sittplatser i kyrkan och ju längre fram man var 

placerad desto högre ställning hade man i samhället. Titeln var inte enbart för mannen i hushållet 

utan gällde alla som bodde på gården. Man kan se tre huvudgrupper bland dessa benämningar. 

Ståndspersonerna var de med högst ställning och de som hade mest att säga till om. Allra högst i 

rang stod adelsmännen som hade vissa ekonomiska privilegier. Andra grupper var prästerna, militära 

officerare och handelsmännen. 

Därefter kom den stora gruppen av bönder. Även inom denna grupp fanns skillnader beroende på 

hur mycket jord man ägde. Bönderna delades upp i självägande skattebönder, frälsebönder som 

arrenderade jordbruk av någon adelsman och kronobönder som arrenderade sin gård av kronan. 

                                                           
21 Gadd (2000) s 91 
22 Gadd (2000) s 46 
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Lägst i rang var de obesuttna, de som inte ägde någon egen mark. 23 Torparna hyrde ett litet torp 

utan eller med mycket lite jord att bruka. De betalade en avgift till den bonde som ägde marken, ofta 

i form av dagsverken. Under undersökningsperioden fanns bara ett fåtal torp i Väse. Explosionen 

kom under andra halvan av 1700-talet då torplagstiftningen ändrades och skattebönder fick lov att 

bygga torp på sina marker vilket varit förbjudet innan. Backstugan var mindre än torpet och låg ofta 

på allmänningen. De blev vanligare i Väse under slutet av 1700-talet och 1800-talet.  

Allra lägst i rang fanns de inhyses. En inhyses person bodde på gården eller i en stuga på gårdens 

mark. De var utanför produktionen men hjälpte säkert till med vad de klarade av, tex barnpassning. 

Inhyseshjonen var arbetsoföra och oförmögna att klara sig själva och därför inhysta i någon gård.  

Soldaterna hörde också till gruppen obesuttna även om deras ställning inte riktigt hade satt sig i 

början av 1700-talet. Enligt Ericson hade de en högre ställning i samhället likvärdig med bönderna.24  

1.6.3 Tappad 
På flera ställen i undersökningen använder jag begreppet tappad. Med det menar jag att jag har 

forskat så mycket jag har kunnat men inte hittat den information jag sökt. Jag har då följt personen 

framåt eller bakåt i tiden men eftersom källorna inte alltid är så utförliga har jag helt enkelt tappat 

bort personen. När det gäller Väse socken har jag kompletta register fram till 1750 vilket gör att jag 

med stor sannolikhet kan säga att en person finns eller inte finns i socknen. Gäller det andra socknar 

har jag inte samma källa att ösa ur och sökandet har varit svårare. I några fall börjar kyrkböckerna för 

sent för att kunna få fram tillförlitlig information. I andra fall har jag helt enkelt inte hittat det jag 

sökt. 

1.7 HISTORISK BAKGRUND 
Eftersom min huvudkälla är generalmönsterrullor från 1720 till 1754 känns det relevant att ge en kort 

historisk bakgrund till dessa möten.  

1.7.1 Stora nordiska kriget 
När Karl XII tog över efter sin far Karl XI tog han över ett välskött rike och ett försvar av högsta 

kvalité.25 Men Sverige hade många fiender som var redo att ta revansch. År 1700 startar det krig som 

kom att vara i 2 decennium. Ett krig på flera fronter, ett krig som skördade många soldaters liv. 

Under hela kriget värvades hela tiden nya soldater som skulle ta de stupades plats. För Närke-

Värmlands regemente sändes minst 200 nya soldater om året ner till striderna i Europa. 

                                                           
23 Gadd (2000) s 85-ff 
24 Ericson (2004) s 183-184 
25 Sundberg, Svenska krig 1521-1814 (1998) s 282 
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De svåraste nederlagen räknat i antal stupade och tillfångatagna var först och främst slaget vid 

Poltava den 28 juni 1709. Gustav Jonasson beräknar grovt att omkring 300 närkingar skulle ha 

överlevt det slaget.26 Han beräknar då att cirka 900 har stupat. Eftersom 3 av de 8 kompanierna i 

Närke-Värmlands regemente kom från Närke och de 5 övriga från Värmland borde förlustsiffrorna för 

antalet värmlänningar vara ännu högre. 

Även kapitulationen vid Tönningen i maj 1713 blev en stor förlust.27 11 000 man blev instängda i 

fästningen och skulle frigivas mot en lösensumma ingen var intresserad av att betala. Soldaterna och 

deras befäl hamnade därför i dansk fångenskap. 

Karl XII sköts i Halden den 30 november 1718. De närvarande officerarna beslutade sig då att 

omedelbart bryta belägringen och retirera till 

Sverige. Därefter inleddes fredsförhandlingarna. 

Eftersom Sverige hade krigat på flera fronter blev 

det en lång process att förhandla med alla parter 

om fred. 

 De sista två somrarna fram till freden med 

Ryssland 1721 var Närke-Värmlands regemente 

förlagd till Uppland. Ryssarna hotade fortfarande 

Stockholm och den svenska östkusten från 

Norrköping till Umeå. Först i augusti 1721 fick 

soldaterna äntligen åka hem igen. 

1.7.2 Fredsperioden 
I slutfasen av kriget genomfördes några generalmönstringar och sedan kom en lång period av fred 

vilket innebar få generalmönstringar. 1725 genomfördes nästa generalmönstring i Karlstad den 18 

och 19 augusti 1725.28 Nästa generalmönstring skedde först 1732. 29 

1.7.3 Generalmönstringen 1737 
En generalmönstring genomfördes den 23 augusti 1737 i Karlstad. Det politiska läget var spänt i 

Sverige vid den här tiden. Efter Karl XII:s död fanns ett stort missnöje i Sverige, speciellt med sättet 

att styra landet.30 Den gamla högadeln var fientligt inställd till den absoluta monarkin som hade 

brutit dess politiska och ekonomiska makt. Byråkratin reagerade mot att Karl XII i slutet av sin 

                                                           
26 Jonasson (1989) s 216 
27 Sundberg (2002:b) s 309 
28 Generalmönsterrulla (GMR) 1725 
29 GMR 1732 
30 Sundberg (2002:b) s 320 

Svenska freder efter stora nordiska kriget 
 
9 november 1719 fred med Hannover 
21 januari 1720 fred med Preussen 
3 juni 1720 fred med Danmark 
30 augusti 1721 fred med Ryssland 
28 april 1729 fred med Sachsen 
26 september 1732 fred med Polen 
 

 
Tabell 1: Sverige fick sluta fred med flera stater efter 
Stora nordiska kriget. Varje fredsavtal krävde att Sverige 
avträdde några markområden. De två sista är inga 
egentliga freder utan mer ett formellt bekräftande av 
den rådande freden och krävde inga landområden från 
Sverige. Källa: Sundberg, Svenska freder s 311-321 
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regeringstid hade ändrat förvaltningsordningen. Ständerna kände sig åsidosatta. Till råga på allt hade 

Sverige förlorat alla provinser på andra sidan Östersjön utom Wismar och en del av Vorpommern. 

Resultatet blev en inbördes maktkamp mellan ständerna som brukar gå under namnet ”hattar och 

mössor”.31  

I december 1738 avgick kanslipresidenten Arvid Horn, som fört en försiktig försvarspolitik. 

Hattpartiet kom till makten och de ville ha revansch för tidigare nederlag mot Ryssland. Reslutatet 

blev en kunglig mobiliseringsorder som skickades ut den 18 augusti 1739.32 Närke-Värmlands 

regemente skulle infinna sig på Rådmansö i Roslagen den 15 oktober. Av de 39 rotarna i Väse var 15 

soldater inte dugliga nog att gå ut i strid. Det låg då på rotarnas lott att få fram en ny karl som kunde 

skickas till Rådmansö så snabbt som möjligt. Man fick ihop 7 man. Ytterligare 17 man anslöt året 

efter. 

1.7.4 Hattarnas ryska krig 
Sverige förklarade krig mot Ryssland den 8 augusti 1741. Målet var att hota den ryska staden Sankt 

Petersburg. Redan i oktober 1739 hade trupperna anlänt till Finland. Närke-Värmlands regemente 

placerades i trakterna kring Helsingfors. I ett och ett halvt år tvingades de vänta på att något skulle 

hända. Lägret var dåligt, maten knapp och det enda de kunde göra var att exercera. Det var kanske 

inte så konstigt att flera blev sjuka och att några dog. Det hände till och med att soldater rymde 

därifrån. Kriget startade den 21 juli 1741. Soldaterna hade då riktigt dåliga kläder och bodde i tält. De 

var i ett uselt skick. De enda egentliga strider som utspelades var slaget vid Villmanstrand den 23 

augusti och dit hann inte Närke-Värmlands regemente ens komma fram till innan ryssarna vunnit 

slaget.33 Under vinteruppehållet oktober - mars dog hela 81 man ur Närke-Värmlands regemente.34 

Efter vinteruppehållet sa ryssarna upp vintervilan i februari men ingenting hände. Förrän i juni då 

ryssarna anföll. Svenskarna retirerade och drog sig undan utan egentliga strider. Innan man flydde 

brände man alla förråd. Den 24 augusti 1742 kapitulerade den svenska armén utan några strider med 

löfte om fritt återtåg till Sverige. Men inte heller det lyckades. Vädret var dåligt och flera soldater dog 

på resan över sjön. En galär förliste och andra miste flera man ur besättningen.35 

                                                           
31 Sundberg, Svenska krig (1998) s 318-325 
32 Berg, Lars Otto; Närkingar under frihetstidens revanschkrig (1989) s 277 
33 Sundberg, Svenska krig (1998) s 320. 
34 Berg (1989) s 282 
35 För en utförligare beskrivning av detta krig rekommenderar jag Närkingar under frihetstidens revanschtid av 
Lars Otto berg, ett kapitel i boken ”Närkingar i krig och fred” sid 277-298 
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Flera soldater ur Närke-Värmlands regemente 

hamnade i sjukläger i Sverige och några tog sig 

aldrig därifrån. Den 4 april 1744 upplöstes 

Närke-Värmlands regementes fältstyrkor i 

Örebro och soldaterna kunde återvända hem. 

Den 8 november skedde en generalmönstring 

för att åter få en överblick över styrkorna. 

1.7.5 Första mönstringen efter kriget 
Den 8 november 1744 gjordes en 

generalmönstring i Karlstad för att få en 

översikt över soldaterna igen.36 Under 

rekryteringarna som förekom under kriget 

hade man plockat in folk från olika platser. Det 

var viktigare att ersätta en stupad soldat än att 

de hamnade på en rote som passade. Under 

den här mönstringen försökte man få soldaterna i rotar som låg i närheten av deras hemsocken. 

Många transporter gjordes och soldater flyttades fram och tillbaka. Allt gjordes inte under själva 

mönstringen utan även strax efter den. Mycket liknar detta den process som skedde efter stora 

nordiska kriget i början av 1720-talet. 

Några soldater hade varit indelta länge och fick avsked nu när kriget var slut. Sex soldater fick avsked 

och 12 fick transport till någon annan rote. Endast en soldat blev nyantagen. Arvid Bengtsson 

Helgman fick avsked för att han var veklig och Olof Persson Lövman hade fått lungsot, ingen av dem 

hade varit indelt mer än ett år. Två som varit indelta soldater lite längre var Nils Andersson Gräsman 

och Anders Bengtsson Höna som båda var som var 48 år gamla och hade varit soldat i 25 respektive 

26 år. De två övriga hade blivit indelta strax innan kriget startade men visade sig vara odugliga som 

soldater och kunde inte lära sig handgreppen. Endast en soldat behövdes nyrekryteras. 

Det var inte många av de ursprungliga soldaterna som återkom efter kriget. Av de 24 soldater som 

åkte till Finland 1739 och de 14 rekryter som kom sommaren 1741 kom bara 14 stycken hem igen. Av 

de totalt 44 soldater som skickades för Väses räkning kom 18 hem. 37  Åtta soldater var med i både 

det stora nordiska kriget (1700–21) och i det här kriget och av dem kom bara en enda tillbaka hem 

igen. Han fick avsked 1744. 

                                                           
36 GMR 1744 
37 Några rotar fick skicka två soldater eftersom den första stupade. 

 

Corporaler och gemena 

 Karlstads 

kompani 

 

Väse 

Presens  95 15 

Vacante  8 1 

Permitterade  1  

Rymda  4  

döda    

 i Finland 57 15 

 på sjön 36 2 

 vid Vaxholmen 33 1 

 i Stockholm 18  

 i Arboga 1  

sjuk med sjukvaktare    

 vid Vaxholmen 11  

 i Stockholm 40 3 

 i Arboga 56 1 

Totalt  360 38 

 

 Tabell 2: Generalmönsterrulla över det manskap som ifrån 
Finland hit till Sverige har kommit av Nerike Wermlands 
Regemente och Carlstads Compagnie den 6 oktober 1742. 
Tabellen visar fördelning över döda, sjuka, rumda och 
närvarande från Karlstads kompani. Kolumnen Väse visar hur 
många ur Karlstads kompani som tillhör urvalsgruppen och 
var indelta i Väse. Källa: GMR 1742. 
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24 soldater minste livet i kriget. Det finns oftast inte så mycket information om dem i källorna. En 

notering i generalmönsterrullorna är ofta allt som finns. Eftersom de inte dog i socknen finns ingen 

dödnotis och inga nekrologer. De flesta var unga och efterlämnade inga hustrur eller barn. De hann 

aldrig flytta in i soldattorpet och syns därför inte i husförhörslängderna.  

Även i kyrkböckerna kan man se spår av kriget. Inga soldater gifte sig under perioden 1/1 1739 – 1/7 

1744 eftersom de var i Finland. Under 1742 gifte sig två vargeringskarlar38, men förklaringen kan vara 

att de aldrig blev inkallade i kriget. I april 1744 upplöstes fältstyrkan och under andra halvåret 1744 

gifter sig 9 soldater. 1745 och 1746 är två år med många barnafödslar.  

 

 

  

                                                           
38 En vargeringskarl är en slags reservsoldat som snabbt kan ta en ordinarie soldats plats i krigstider.  
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2 UNDERSÖKNING 

2.1 VARFÖR SLUTADE MAN VARA SOLDAT? 
Med början 1720 fram till generalmönstringen 1754 var sammanlagt 152 soldater indelade på de 39 

soldattorpen i Väse socken. I Söre var korpralen för 2:a korpralskapet indelad och han fick då namnet 

Sörman. Även om jag valt att ta med trumslagarbostället i min undersökning blev det inga testfall 

där. 1714 antogs Anders Ölmström som trumslagare 

för Karlstads kompani. Han var då 20 år gammal och 

antogs efter kapitulationen i Tönningen. Han 

överlevde kriget och bodde i Norra Ölmhult som var 

trumslagarbostället. Han deltog även i hattarnas ryska 

krig 1740–43 och överlevde även detta. 1754 var han 

fortfarande trumslagare 61 år gammal. 

Under generalmönstringen 1754 var 30 soldater 

fortfarande kvar på sina rotar, 4 soldater fick avsked 

och en kasseras. 2 soldattorp var vakanta, vilket 

innebar att det inte fanns någon soldat för den 

indelningen just då. De soldaterna är inte med i min 

undersökning vilket gör att jag undersökt på 115 soldater och varför de lämnat sin krigstjänst. 

2.1.1 Transport 
Den största gruppen som lämnade sitt soldattorp ligger egentligen utanför undersökningsområdet 

men är ändå väldigt intressant. Det är de soldater som av någon anledning bytte indelning. De fick 

transport till någon annan rote inom kompaniet och ibland till ett annat kompani inom samma 

regemente. Transport till annat regemente var ytterst ovanligt och gällde nästan bara befäl. I 

urvalsgruppen fick 36 soldater transport till något annat rote. Det är bra att ha i åtanke att 

urvalsgruppen bara består av 39 soldattorp. Tidsmässigt kan man se vissa trender. 

Mellan 1720 och 1725 fick 22 soldater transport.39 Samtliga blev indelade under stora nordiska 

krigets senare del mellan 1709 och 1720. De flesta 1714–1716 efter kapitulationen i Tönningen. När 

sedan kriget var slut och soldaterna återvände till de rotar de blivit tilldelade ansökte flera om att få 

bli överförda till sin hemsocken. Det märks att regementet gjorde allt de kunde för att soldaterna 

skulle få det de önskade. Ibland krävdes flera omflyttningar för samma soldat. I två fall anges orsaken 

att soldaten hade ett gårdsbruk att återkomma till. I ett fall skulle han gifta sig till ett gårdsbruk.  

                                                           
39 GMR 1720, 1720 och 1725 

Orsaker Antal 

Transport 36 

Fick avsked 20 

Begärde avsked 2 

Kasserad 5 

Död 37 

Inte antagen 2 

Avancerat 1 

Förrymd 1 

Okänt 11 

Summa 115 
 

Tabell 3. Tabell över de orsaker som gör att en soldat 
lämnar sitt indelade rote 1720-54. Källa GMR 1720-
1754. 
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Efter kriget belönades några soldater som utmärkt sig på ett bra sätt och kunde därför avancera till 

korpral. Även det innebar att soldaten fick flytta. Korpralerna var indelta till speciella rotar och 2:a 

kompaniets korpralställe låg i Söre. 

Samma sak gällde för perioden efter Hattarnas ryska krig 1741–43. Mellan 1740 och 1744 antogs 46 

nya soldater och när kriget var slut skedde 7 transporter på generalmönstringen 1744.  

Tiden mellan krigen sker också transporter även om det inte var lika många. Mellan 1728–37 sker 

fem transporter. Ingen av dem anger orsak till transporten i generalmönsterrullan. 1754 sker en 

transport. 

2.1.2 Avsked 
De flesta soldater som avslutade sin militärtjänst fick avsked i någon form. Jag har valt att dela in 

avskeden i tre olika undergrupper; fick avsked, begärde avsked och blev kasserad. 

Ett avsked i generalmönsterrullorna innebär helt enkelt att soldaten slutade vara soldat. Det fanns 

ingen vanära i att få avsked som ordet kan innebära idag. Avsked kunde enbart fås på en 

generalmönstring. Vanliga orsaker var ålderdom, sjukdom eller skador (blessyrer). Listan över orsaker 

till avsked kan vara intressant att läsa med dagens ögon. Många hade orsaker som ”fel i foten och 

kan inte marschera” eller ”lam i handen och kan inte bära gevär”. Kring 1739 fick många avsked med 

ålderdom som orsak. Mer ovanliga orsaker var ”liten osynlig” och ”oduglig som soldat”. 

Det hände också att soldaten själv begärde avsked. I urvalsgruppen förekom det två gånger. Den ena 

gången var 1725 och då angav soldaten att han hade ett gårdsbruk han behövde ta hand om. Den 

andra gången var 1720 och då uppgav inte soldaten någon orsak men han erbjöd en annan man att 

ta hans plats. Båda fallen skedde strax efter stora nordiska kriget. 

Det tredje sättet att få avsked var genom att bli kasserad. Om en soldat hade anmärkningen 

”kasserad” eller ”cassation” betyder det att han hade fått avsked för att han inte uppfyllde 

krigsmaktens krav. Enligt Hans Högman innebar det ett avsked med vanära. 40 Högman menar att 

soldaten hade begått något brott eller överträtt regelverket. I min urvalsgrupp har jag hittat fem fall 

av kassation. I fyra av fallen anser jag att kassation var likvärdigt med att få avsked. Samtliga skedde 

1737 inför kriget. En av soldaterna hade fått stortån fördärvad och kunde inte marschera. En annan 

var lungsjuk. Två soldater blev kasserade eftersom de var för gamla. En för att han var gammal och 

orkeslös, han var 59 år, och en annan för att han var urgammal, han var 50 år. Den senare hade också 

noteringen att han var äldre än han angett när han blev antagen. Enligt födelseboken i Lungsund där 

                                                           
40 www.hhogman.se/GMR_noteringar-2.htm 
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han var född kan det bara gälla något år.41 Den femte däremot anser jag rättmätigt vara kasserad. 

Hans notering var att han var ”i högsta grad liderlig och achtar intet stans”. Han var alltså lite för glad 

i alkohol och kvinnor. Han fick bara vara soldat i fyra år så man insåg nog sitt misstag ganska tidigt. 

I två fall blev inte den nye soldaten antagen på generalmönstringen. Den ene ansågs vara späd och 

orkeslös och den andre angav att han var äldre än han egentligen var. 

2.1.3 Förrymd 
Att rymma från det militära var inte vanligt men i mitt urvalsmaterial finns ett exempel på detta. Att 

rymma innebär det vi idag kallar desertera. Det var Jöran Andersson som 1725 tröttnade och gav sig 

av. Han hade blivit indelt 1714 och deltagit i flera slag i stora nordiska kriget. När han kom hem igen 

var han först soldat för Nolby (1720–21) och sedan för Rösebäcken (1721–25). Han var född i 

Västmanland och det finns inga anteckningar om att han varit gift. Kanske trivdes han aldrig i 

Värmland utan gav sig av mot sina hemtrakter. Det är svårt att veta varför han rymde. 

2.1.4 Död 
Eftersom den här uppsatsen handlar om soldater är det naturligt att några av testfallen slutade vara 

soldater eftersom de dog. Jag har skilt på dödsfall i tjänst och dödsfall på roten. Av de soldater som 

hade en anteckning i mönsterrullan om dödsfall hade 7 stycken dött hemma på roten. Orsaken var 

drunkning i två fall och ålderdom i ett fall. Resterande hade dött av någon sjukdom. 

I fredstid dog fyra personer enligt mönsterrullorna. Två personer dog på Sveaborg 1751 där 

fästningsbyggandet hade tagit fart igen efter det ryska kriget.  Två personer dog utan att finnas i 

dödboken och utan notering i mönsterrullan om orsak.  

De flesta dog som väntat i krig. Eftersom jag valt att börja min undersökning 1720 kommer bara ett 

enda fall med från stora nordiska kriget. Det var Nils Rudelius som drunknade vid posteringen i 

Österby i Uppland där ryssarna härjade i slutet av kriget.42  

Det krig som ligger inom den undersökta perioden är Hattarnas ryska krig 1741–43. Ett kort men 

intensivt krig. Enligt rullorna dog 2 soldater på sjön när de transporterades till eller från kriget som 

utspelades i östra Finland. 2 soldater hade en anteckning om att de dog i Finland. Även om striderna 

skedde i Finland var det inte där soldaterna dog. Lägren så dåliga att de flesta av dödsfallen skedde 

där. Transporter av mat försenades, vädret var kallt och fuktigt och sjukdomar härjade. En soldat 

angavs ha dött i uppsamlingslägret i Vaxholm. Till det kommer de tio soldater som bara försvann ur 

rullorna 1740–44. Under brinnande krig hade man inte alltid tid att notera de soldater som stupade. 

                                                           
41 Lungsund C:1 (Födelsebok 1688) sid 17 
42 GMR 1720 
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2.1.5 Okänd anledning 
I flera fall ”försvinner” soldaten helt plötsligt från rullorna. Ena mönstringen står han upptagen utan 

anmärkning och mönstringen därpå finns en annan soldat för roten eller så står indelningen 

”vacant”. I urvalet har detta skett i 31 fall vilket är mer än ¼ av urvalet. Detta sker vid två tillfällen. 

Det första är mönstringarna 1737 och 1739. Det andra är under kriget 1741–43.  

2.2 SOLDATERNAS LIV EFTER AVSKEDET  
Jag har valt att undersöka de som soldater som fick avsked 1737 och 1739 lite närmare. Vilka det var 

och vad som hände med dem sedan. 15 soldater fick avsked 1737 och en kasserades 1739. Se bilaga 2. 

Generalmönstringen 1737 var lite speciell. Det politiska läget var spänt i Sverige vid den här tiden. 

Efter Karl XII:s död fanns ett stort missnöje med sättet att styra landet.43 Troligen började man 

förbereda sig inför ett kommande krig redan då. Av de 39 soldater i urvalsgruppen fick 15 avsked av 

olika anledningar. Många var gamla och klena detta år och skulle inte klara av ett krig till. De flesta 

hade många tjänsteår när de slutade som soldat. Det visar att soldatyrket var en ”trygg” anställning 

och inte något man lämnade för att man var trött på det. Det visar också att krigsmakten tog hand 

om sina soldater så gott det gick. Många av de soldater som deltog i och överlevde det stora nordiska 

kriget 1700–1721 blev kvar på sina soldattorp fram till 1737. Av de 15 soldater som fick eller begärde 

avsked detta år hade en varit soldat i 10 år, en i 13 år och resterande mellan 19 och 28 år. 

Medelåldern låg på 43,4 år. 

2.2.1 Var bodde soldaten under de år han var aktiv soldat? 
För att se vad som hände med soldaterna behöver vi först veta var de fanns innan avskedet.  I denna 

bakgrundsanalys har jag valt att ta med både de soldater som avgick 1737 och 1739 men även de 

som dog under kriget. Den senare gruppen redovisas närmare i nästa kapitel om soldatänkorna.  

Av de 28 undersökta soldaterna bodde 17 stycken på sitt 

indelade soldattorp. Enligt litteraturen var detta det normala för 

indelta soldater. Det står inte i klartext men är underförstått. 

Fördelen med att vara indelt soldat var att få ett soldattorp att 

bo i och en lön för sitt arbete som soldat. I min urvalsgrupp var 

det alltså bara 61 % som bodde i sitt tilldelade soldattorp, dvs 

tre av fem. 

Hela 6 soldater hade eget gårdsbruk. Några hade tagit över 

föräldrahemmet. Någon hade gift sig och brukade nu svärfaderns gård. En soldat hade förvärvat ett 

                                                           
43 Sundberg (2002:b) s 320 

Var bodde soldaten? 
I eget soldattorp 17 
På egen gård/torp 6 
Hos annan 1 
Tappad 4 

Summa 28 
 

Tabell 4. Fördelning över var 
urvalsgruppen bodde innan de fick 
avsked eller deltog i kriget. Källa: egen 
databas. 
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torp som han brukade. Att detta var viktigt även för krigsmakten märks genom att det var en av de få 

orsaker som angavs när en soldat begärde avsked eller transport till någon annan rote.  

Det verkar inte heller vara viktigt att vara indelt i samma socken som man bodde. En soldat hade ett 

torp i Ölme men var indelt för en rote i Väse. Honom har jag hittat och kunnat följa även efter han 

fått avsked. Två andra soldater bodde troligen också i någon annan socken. De finns inte i Väse 

socken. Jag har undersökt alla husförhörhör fram till 1750 och ministerialböcker fram till 1770 och 

inte hittat några tecken på att någon av dem bott i Väse. Förklaringen kan vara att de hade gårdsbruk 

i någon annan socken. Erik Philipsson Lundman blev transporterad från Ölme 1732. Eftersom det inte 

finns några källor för Ölme för den här tiden kan jag inte bekräfta att han bodde kvar där. Gabriel 

Olsson Möllman var bonde och gift enligt mönsterrullor. Ändå kan jag inte hitta något om honom. 

Angående det testfall som bodde hos någon annan se kapitel 2.2.4 Ogifta soldater. 

Det finns tydliga tecken på att det är de första soldaterna som försöker etablera sig i 

bondesamhället. Bara några rotar har byggt soldattorp. Flera soldater har gårdsbruk och har inget 

behov av soldattorp. Det visar också på övergången från att vara bonde till att vara soldat. Under den 

här perioden är det möjligt och accepterat att vara båda sakerna samtidigt.  

2.2.2 Vem bodde i soldattorpet när soldaten var ute i kriget? 
1739 blev soldaterna kallade till krigsberedskap. Hattarnas ryska krig var 1741–1743 men redan detta 

år skickades soldaterna till Finland. Eftersom 15 soldater fick avsked strax innan är det lite intressant 

att se vilka som blev kvar på soldattorpet. Enligt mönsterrullorna borde 12 soldattorp vara tomma 

eftersom indelningen var vakant. Även om ett soldattorp var litet behöver marken odlas och torpet 

ses om.44 En soldat blev kasserad 1739 och han får också vara med i undersökningen. 

Av de avskedade soldaterna bodde de flesta kvar i sitt gamla soldattorp även under kriget. I sex fall 

var det soldathustrun och familjen som bodde kvar och det var helt naturligt att det var så. Men fem 

av de avskedade soldatfamiljerna bodde också kvar under kriget. Dels fick de en fristad några år 

innan de behövde flytta. Dels måste soldattorpet skötas om och jordbruket tas om hand. I ett fall 

flyttade den avskedade soldaten in i ett annat soldattorp med sin familj. För de sex soldater som 

hade eget gårdsbruk blev det ingen skillnad. På gården fanns ofta flera generationer och ofta även 

drängar och pigor. Det gör att gården inte var lika sårbar när soldaten var på övning eller i fält. 

Här finns också de fem soldater som jag tappat och inte vet var de bodde varken före eller efter 

kriget. 

                                                           
44 Ericson (2004) s 277  
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2.2.3 Var tar soldaten vägen efter avskedet? 
När kriget sedan var över och de återvändande soldaterna flyttade in i sina soldattorp måste den 

gamle soldaten flytta ut. Änkorna efter de soldater som dog i kriget redovisas i nästa delkapitel. 

Tre av de soldater som hade egen gård eller torp fick avsked redan före kriget och där syns inga 

ovanligheter. Man och hustru övergick till det vanliga bondemönstret. I husförhören skrevs de nu 

som bonde respektive torpare och deras vardag liknar övriga bönder och torpares liv. Att två av dem 

kasserades verkar heller inte vara något problem.  

Två soldater förberedde sitt avsked genom att skaffa egen gård. Erik Hultman var först soldat för 

Heden. När han 1735 fick transport till Hult valde han att skaffa egen gård i Heden istället för att 

flytta in i soldattorpet i Hult. Efter avskedet betraktades han som bonde. Per Torpfält tog hand om 

Ruds soldattorp medan den soldaten var ute i kriget. Därefter flyttade han till ett eget torp i Rud. 

Resterande 9 soldater bodde på i sina soldattorp innan avskedet. Två soldater hittar jag inte före 

avskedet och kan därför inte heller följa dem efter avskedet. En dog 1743 och änkan redovisas i nästa 

kapitel. 

För de resterande 6 soldaterna går det mindre bra. Två står som inhyses resten av sina liv. Daniel 

Johansson Nolman var inhyses i sitt gamla soldattorp till sin död 1745. Jöns Ivarsson och hans hustru 

hittar jag på några olika gårdar där de står som inhyses. De fick ingen trygg ålderdom utan tvingades 

att flytta runt.  

I ett fall tog den avskedade soldaten tjänst. Det var Erik Lövman som efter avskedet flyttade till 

Norums bruk i Nyed där han hade en son. Han fick arbete som eldvaktare45 och var kvar där resten av 

sitt liv. Han dog av ålderdom 74 år gammal. Änkan flyttade då in hos sonen som var smältare på 

samma bruk. Även hon dog av ålderdom. 

Tre personer tappade jag efter avskedet och jag kan inte hitta var de tar vägen. Kanske betyder det 

att det inte gått så bra för dem. 

2.2.4 Ogifta soldater 
Lars Ericson tar upp det här med skötseln av soldattorpet när soldaten inte var där.46 Han poängterar 

att hustruns roll var avgörande. De flesta var gifta när de blev indelta soldater eller gifte sig strax 

                                                           
45 En eldvaktare hade som uppgift att vakta elden i smedjan så att den inte slocknade och järnet blev förstört 
eller att elden tog sig så att smedjan brann ner. Det var en vanlig uppgift för de äldre männen som inte orkade 
arbeta som smed längre. 
46 Ericson (2004) s 277-282 
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därefter. Vid längre frånvaro som krigstjänst eller fångenskap låg hela ansvaret att odla upp den lilla 

jordlotten på hustrun, barnen och eventuellt rotebönderna.  

I urvalsgruppen uppgav två soldater att de inte var gifta. Utan en hustru måste dessa soldater lösa 

problemet på annat sätt. De två ogifta soldater som fanns i Väse löste situationen på lite olika sätt. 

Olof Faxman bodde på gården Faxstad som var en stor och rik gård i södra Väse. Ägare till gården var 

handelsmannen Anders Tudin. I husförhöret står soldaten upptagen direkt efter familjen och före 

tjänstefolket vilket visar på att han hade en relativt hög ställning på gården. Istället för att bo på ett 

soldattorp bodde han på själva rotegården. Troligen hjälpte han till med diverse arbetsuppgifter när 

han var hemma. Om det var sysslor på gården eller som informator åt barnen låter jag vara osagt. 

Olof Karsvall löste det på ett annat sätt. Han bodde i Karsvalla soldattorp dit han var indelad. Där 

bodde också den avskedade soldaten Johan Isaksson Åsman som fick avsked 1725. Johan Åsman 

hade hustru och tre barn, så när Olof Karsvall var borta från torpet var det troligen Johan Åsman och 

hans familj som skötte jordbruket.  

Sedan har vi Erik Hultmans motsatta problem. Erik Hultman gifte sig 1710 med Kerstin Larsdotter. 

Året efter gick han ut i kriget och där hamnade han i fångenskap i fem år. Hustrun gav nog upp 

hoppet att han skulle komma tillbaka för hon gifte om sig 1717. Det nya paret bodde kvar i 

soldattorpet och hann få ett barn där. Erik Hultman återvände från kriget efter några år, troligen 

efter att ha suttit i fångenskap. När han kom hem var hans hustru gift med en annan man. Det hela 

löste sig på något sätt och Kerstin flyttade till Kärr med sin nye man. Erik Hultman gifte också om sig 

med Katarina Nilsdotter 1719. Det hela verkar inte vara någon stor sak för det finns inga 

anteckningar varken i husförhörslängder eller i vigsel- eller dödnotiser.  

2.2.5 Gratialister 
Det fanns en slags pension för avskedade soldater. Några soldater kunde få underhåll från Vadstena 

Krigsmanshus och bli så kallade gratialister. Underhållet gällde livet ut. 

Alla soldater hade inte rätt att söka underhåll. Det krävdes att soldaten var över 50 år, hade överlevt 

30 års tjänst och hade tjänat väl.47 Även soldater som fick avsked i förtid på grund av skador eller 

liknande kunde få underhåll. Skadorna (blessuerer) skulle redovisas. De som suttit i fångenskap eller 

överlevt flera fältslag var också berättigade att söka. De soldater som fick denna pension (gratial) 

kallades gratialister. Oftast fanns en notering i mönsterrullorna att soldaten fått underhåll.  

                                                           
47 Ericson Wolke (2012) s 39 



22 
 

Att läsa dessa ansökningar är ingen trevlig läsning. Många hade varit med i flera stora slag och fått 

otäcka skador. Det mesta skedde under stora nordiska kriget. Krossade ben, sticksår i ryggen och 

hugg i huvudet redovisades. Någon hade tappat förståndet och beskrevs som fånig. Många hade 

suttit i fångenskap både en, två och tre gånger. Ovanligt många hade noteringen ”suttit fångenskap 

13 år i Tönningen”.  

Det var inte så många som fick njuta av förmånen som gratialist. Av alla ansökningar till Vadstena 

krigsmanshuskassa åren 1730–1760 kom bara 182 ansökningar från Närke-Värmlands regemente. Av 

dessa tillhörde två urvalsgruppen från Väse.48 I mönsterrullorna finns tre personer som tjänat mer än 

30 år och två av dem har noteringen ”anmäld till underhåll”. Jag vet inte varför den tredje inte var 

behörig att söka.  

2.2.6 Sockenstämmoprotokollen 
Sockenstämmoprotokollen för Väse ger inte så många ledtrådar till soldaternas levnadsöde efter 

avskedet. På sockenstämman togs ärenden upp som var viktiga för hela socknen och dit hörde 

fattigvården.  

På sockenstämman den 23 maj 173649 togs frågan upp att man borde bygga en fattigstuga vilket 

biskop Aurivillius hade påpekat på sin senaste visitation. Välborne Herr Capitain Johan von Gegerfelt 

hade redan yttrat sig i frågan och gjort ett förslag på underhåll till de sängliggande i socknen. Enligt 

den förteckningen fanns det åtta fattiga som kunde komma ifråga. Ingen av de åtta var avskedade 

soldater eller soldatänkor. Inget fattighus kom att byggas trots att ärendet kom upp flera gånger. 

Man beslöt att hålla kvar vid beslutad rotering av de fattiga. 

Under perioden 1736–46 (Väse KI:2) togs bara tre fall upp som hade med fattiga soldater att göra. 

Soldat Löfman hade en sjuk son och detta togs upp på två sockenstämmor nämligen 8/2 1736 och 

15/5 1737. Först erbjöd socknen att betala någon som kunde bota honom. Sedan beviljades 2 

riksdaler silvermynt för en resa till Loka källa. Det borde vara en son till soldaten Erik Löfman i 

Lövhöjden. Hans son Johan dog 1739 och orsaken angavs vara ont i benet.50 Soldat Löfman var en av 

dem som fick avsked 1737. 

På stämman 1740 begärde Nils Jonssons svärmor på Mölntorps soldatboställe att bli indelt på något 

av socknens fattigrotar. Begäran avslogs. Samma år blev gamla Britta från Välingstorps knektestuga 

indelt att få njuta indelning på Lunds rote. Till sist lovades gamla avskedade soldat Måsmans dotter 

att få en psalmbok för 24 f Smt på sockenstämman 22 juli 1744. 

                                                           
48 Vadstena krigsmanshus s 44 (Ingemar Bark) och s 227 (Anders Höna) 
49 Väse (K2) sockenstämmoprotokoll 
50 Väse C:4 (dödbok 1739) s 161 
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2.3 HUR GICK DET FÖR SOLDATÄNKORNA? 
Om jag tittar på de kvinnor som förlorade sina män i kriget ser det inte så annorlunda ut än för de 

vars män blev avskedade. Mycket beror på hur soldaten och hans hustru levde innan maken dog. Jag 

har undersökt på de elva kvinnor som förlorade sin man i kriget och de fem vars män blev avskedade 

eller kasserade 1737 och som dog några år efter det. Sammanlagt 16 testfall. Se bilaga 3. 

Ungefär hälften av alla änkor gifte om sig relativt snabbt. Två gifte om sig med en bonde. En av dem 

stannade på gården medan den andra flyttade till mannens gård. Tre stycken gifte om sig med en 

soldat. Två av dem med den nye soldaten på roten och den tredje med en soldat för ett annat rote. 

Två av änkorna blev kvar i samma by. Den ena är jag tveksam om hon och hennes man bodde i 

soldattorpet eller om de hade ett eget hushåll i Mellby. När mannen dog hade hon definitivt eget 

hushåll för sig och barnen. 1757 flyttar hon och den kvarvarande sonen till Bartna till ett annat eget 

hushåll. Den andra stod som inhyses i soldattorpet. Hon flyttade till ett av sina barn efter cirka 10 år. 

I tre fall flyttade änkan till en släkting. I det ena fallet till en son och hans familj i Öna soldattorp. I det 

andra flyttade änkan till sina föräldrar med de minderåriga barnen. Ingrid Olofsdotter var 64 år 1745 

och hade vuxna barn.  Kerstin Månsdotter var 40 år och hade tre barn som bodde hemma. Det kan 

vara den förklarande orsaken till de olika valen. Ingeborg Månsdotter var inhyses i Faxstad så länge 

hennes man levde, men när han dog 1745 flyttade hon till dotter och måg. 

Fyra av soldatänkorna är tappade. En av den hittar jag inte ens före mannens död. Men de andra tre 

försvann i och med att de lämnade soldattorpet. Kanske är det en indikation på att det inte gick så 

bra för dem. Kanske föll de utanför nätet. De kan också lämnat socknen men finns inte i utflyttnings-

längden för Väse. Lisken Gustavsdotter, Valborg Andersdotter och Elin borde vara så ovanliga namn 

att det skulle gå att hitta dem, men tyvärr. 

2.3.1 En jämförelse mellan soldathustrur och soldatänkor 
Det är intressant att se hur kvinnornas liv kom att bli beroende på om mannen blev avskedad eller 

om han dog. Fem kvinnor är med i båda grupperna eftersom deras män hann vara avskedade ett par 

år innan de dog. I det första fallet bodde soldaten och hans hustru i en egen gård under tiden 

mannen var soldat. När han dog 1740 övertog hon rollen som huvudman för hushållet. Även i det 

andra fallet bodde de i egen gård. Mannen blev kasserad 1737 då han var fördärvad i fötterna och 

inte kunde marschera. Året efter dog han med notering i dödboken att han varit sjuklig i flera år.51 

Hustrun gifte om sig året efter och bodde kvar i Rösebäcken. 

                                                           
51 Väse C:4 (dödbok 1738) sid 159 
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I det tredje fallet bodde paret kvar i soldattorpet tills mannen dog 1740, ett år efter avskedet. Änkan 

gifte om sig med en bonde och flyttade. 

Den fjärde kvinnan och hennes man var inhyses efter avskedet. Han dör 1745 av blodsjuka. Änkan 

flyttade då till en dotter och svärson som var bonde. Den femte och sista kvinnan och hennes man 

bodde kvar i sitt gamla soldattorp medan den nye soldaten var ute i kriget. Han dog 1743 och jag har 

tappat änkan. Detsamma gäller den sista kvinnan som är med i båda grupperna. De var inhyses några 

år innan mannen dog 1745 och änkan flyttar till en dotter. I jämförelsen nedan räknas bara var de 

bor efter mannen har dött. 

I den första gruppen som jag kallar eget hushåll 

räknas alla med egen gård, eller torp. Hit räknas 

alla som gift om sig även om det är med en ny 

soldat. Man kan tycka att det gått något bättre för 

änkorna än för de gifta kvinnorna även om 

testgruppen är alldeles för liten för att dra några 

slutsatser. Om man även räknar hit gruppen som 

flyttat hem till sin familj ser det ännu bättre ut för 

änkorna. Även om man inte vet vilken ställning de 

fick i sina svärsöners hus. 

Gruppen inhyses och maken arbetade som eldvaktare är det inte så mycket att säga om. Positivt är 

att så få levde som inhyses. 

Det är den sista gruppen av tappade personer som är mest intressant. Den är ungefär lika stor för 

båda grupperna. Fyra kvinnor var tappade även före soldatens avsked, två hustrur och två änkor. Var 

de bodde är svårt att säga. Hur gick det för de resterande 6 kvinnorna. Lämnade de socknen eller dog 

de? Gick det illa för dem eller klarade de sig någorlunda? 

 

  

Alla kvinnor hustru änka totalt 

eget hushåll 4 7 11 

hos familjen  3 3 

inhyses  1 1 

tjänst 1  1 

tappad 6 5 11 

Summa 11 16 27 
 

Tabell 5. Sammanställning av de kvinnor som levde 
tillsammans med en avskedad soldat och soldatänkorna i 
urvalsperioden. Källa egen databas. 
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3 SLUTDISKUSSION 

En av de nya saker som infördes i slutet av 1600-talet var indelningsverket. Socknarna delades in i 

rotar där varje rote skulle anskaffa och föda en knekt. De knektar som med tiden kom att bli en 

naturlig del på landsbygden, ett helt nytt samhällsskikt, gjorde sitt intåg. Om man jämför soldaterna i 

den här undersökningen med den bild som litteraturen ger av soldater 150 år senare är det mycket 

som skiljer dem åt. Männen i den här undersökningen är första generationens indelta soldater och 

mönstret för hur indelningsverket ska fungera har inte riktigt hunnit sätta sig. På många ställen hade 

man inte ens hunnit bygga några soldattorp där han kunde bo med sin familj. Det var nu 

allmogesamhället på landsbygden började omformas för att passa ihop med det nya som kommit. 

Jag började med att undersöka varför soldaterna tog eller fick avsked för att få en övergripande bild 

av urvalsgruppen. Tyvärr fick jag inte ut någon omvälvande information av det. De flesta dog i krig 

vilket inte låter helt orimligt. Intressant var det däremot att se att krigsmakten efter varje krigsslut 

försökte tillgodose de flesta soldaters önskemål om byte av soldatrote.  

En annan tydlig sak är att soldaterna fick vara kvar inom det militära så länge. Under den långa 

fredsperioden efter stora nordiska kriget var det inte många soldater som blev avskedade. De fick 

vara kvar i krigstjänst fast de var gamla och svaga så länge det var fred och de orkade ta sig till 

militärövningarna. Den äldste i urvalsgruppen var 59 år vid avskedet. Det visar att krigsmakten var 

human och i det längsta försökte göra soldaternas liv drägligt. När det börjar blåsa upp till krig i slutet 

av 1730-talet behövdes unga friska soldater som kunde kriga. Då fick de flesta av de gamla 

soldaterna avsked. 

Det som är mest tydligt att detta är första generationens soldater är att greppet om bondesamhället 

fortfarande var hårt. Flera av soldaterna i undersökningen bodde inte i något soldattorp utan hade 

egen gård och fungerade i stort som en bonde. Gården kunde vara ärvd eller köpt och soldaten 

bodde där under hela tiden mannen var soldat. Hustru och barn var hemma och skötte jordbruket, i 

några fall tillsammans med andra släktningar eller tjänstefolk. När mannen sedan slutade vara soldat 

kallades han bonde, inte avskedad soldat som var vanligt senare. Familjen följde sedan samma 

mönster som andra bönder där något av barnen övertog gården och drev jordbruket vidare. De 

soldatänkor som tillhörde bonde skiktet följde också samma mönster som övriga bönder. I något fall 

drev änkan jordbruket själv tills något av barnen tog över. I några annat fall flyttade änkan till ett av 

barnen som bildat familj. Det var inte många soldater som blev inhyses på någon gård vilket var 

vanligt senare under 1800-talet. 
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Även bland kvinnorna verkar det ha gått ganska bra. Med försiktighet vill jag säga att det gick bättre 

för soldatänkorna än för deras fortfarande gifta medsystrar. En änka hade möjligheten att gifta om 

sig och på så sätt få ett stabilare liv. Med en make fortfarande i livet fanns inte den möjligheten och 

hon kunde bara följa med sin kanske skadade och oförmögne man. Det är det ju svårt att veta om en 

änka som flyttade hem till sin dotter och måg fick det bättre än den som blev inhyses. Det beror ju 

helt på vad mågen ansåg om sin svärmor. Om hon var en belastning eller inte. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det syns tydligt att detta är en brytningstid. De gamla 

mönstren där bonden skickade ut en son eller en dräng i krigstjänst levde kvar. När det sedan blev 

fred igen togs soldaten emot på gården och bosatte sig där. Men även nya mönster har börjat bryta 

igenom. Flera av soldaterna bodde i ett soldattorp som rotebonden/-bönderna byggt. Soldattorpet 

övergick sedan till nästa soldat och den gamle soldaten fick lov att flytta. Sedan har vi de som hamnat 

lite mittemellan. I den här urvalsgruppen representerad av Olof Faxman. Han var soldat för Faxstad 

rote men fick inget soldattorp utan bodde på rotegården. Eftersom han var ogift kanske rotebonden 

inte tyckte att han behövde bygga något speciellt soldattorp. 
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4 SAMMANFATTNING 

Den här uppsatsen handlar om första halvan av 1700-talet. En period då övergången till den moderna 

tiden just har börjat. Eftersom jag är intresserad av den sociala skiktningen på landsbygden ville jag 

se om det fanns några tidiga tecken vid den här tiden. Jag valde då att titta lite närmare på första 

generationens indelta soldater. Hur deras liv såg ut under tjänstgöringen och efter avskedet från 

krigsmakten. 

Syftet är att se om man kan se några tecken på denna övergångsperiod genom att studera indelta 

soldater och hur deras liv blev efter avskedet från krigsmakten. För att undersöka detta studerade jag 

soldater som fått avsked under perioden 1720-1754, samtliga från Väse socken i Värmland. Jag har 

utgått från följande frågeställningar: 

• Varför slutade de indelta soldaterna sin krigstjänst?  

• Hur gick det för soldaten och hans familj när han slutade att vara soldat? 

• Hur klarade sig soldatänkorna när mannen stupat i krig? 

För att få svar på frågorna har jag utgått från generalmönsterrullor från Närke-Värmlands regemente 

och Karlstads kompani för perioden 1720-1754. Där fick jag fram alla som av någon anledning slutat 

sin krigstjänst och varför. Sedan fortsatte jag med att följa de soldater som slutat 1737-1739 för att 

se var de bodde före och efter avskedet. Jag använde mig då av kyrkligt material såsom 

husförhörslängder och ministerialböcker. För att även undersöka hur kvinnornas liv blev efter 

mannens avsked eller död följde jag de kvinnor som förlorat sin man i det ryska kriget 1741-42. Jag 

jämförde dem sedan med de kvinnor vars man fått avsked men fortfarande levde. 

Jag kunde då konstatera att det fanns en tydlig koppling till bondesamhället. Flera soldater var 

bönder under tiden som soldat och brukade en gård. Efter avskedet gick de helt över till rollen som 

bonde. De indelta soldaterna hade inte bildat en egen social grupp än. Även om hälften av soldaterna 

bodde på ett soldattorp under tjänstgöringen och inte hade någon gård att falla tillbaka på efter 

avskedet var det få som blev så fattiga att de stod helt utanför samhället. Endast två blev inhyses.  

Det är också intressant att se att inte alla soldatroten hade byggt soldattorp vid den här tiden. De 

soldater som inte hade egen gård där de kunde bo eller något soldattorp på roten fick lösa det på 

annat sätt. I urvalsgruppen bodde en ogift soldat på rotegården som var ett säteri. En annan soldat 

som hade ett soldattorp men ingen hustru som kunde sköta det när han var borta lät en avskedad 

soldat och dennes familj bo i torpet. 
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När det gäller kvinnornas situation kan jag med försiktighet konstatera att de kvinnor vars man hade 

dött i någon mån fick ett bättre liv än de vars man fortfarande levde. Kanske var det fördelaktigare 

att gifta om sig än att leva tillsammans med en arbetsoför man. 

Uppsatsen visar alltså på början av den övergång till det sociala skikt av indelta soldater som syns så 

tydligt på 1800-talet.  
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 Bilaga 1 

SOLDATROTAR I VÄSE (S) 
Backa soldattorp (1072) 

Bartna soldattorp (1060) 

Berg soldattorp (1053) 

Bottenvik soldattorp (1085) 

Buxerud soldattorp (1063) 

By soldattorp (1054) 

Bäck soldattorp (1055) 

Faxstad soldattorp (1065) 

Gräsås soldattorp (1074) 

Heden soldattorp (1073) 

Helgetorp soldattorp (1061) 

Hovlanda soldattorp (1066) 

Hult soldattorp (1052) 

Hulteby soldattorp (1082) 

Karsvalla soldattorp (1058) 

Lund soldattorp (1051) 

Lövhöjden soldattorp (1071) 

Mellby soldattorp (1081) 

Mosserud soldattorp (1067) 

Mölntorp soldattorp (1083) 

Nolby soldattorp (1087) 

Rud soldattorp (1057) 

Rör soldattorp (1078) 

Rösebäcken soldattorp (1070) 

Sandbäcken soldattorp (1080) 

Sandnäs soldattorp (1075) 

Silkesta soldattorp (1112)  

Skogsberg soldattorp (1068)  

Snaversrud soldattorp (1113) 

Söre korpralsboställe (1059) 

Torp soldattorp (1062) 

Tågås soldattorp (1064) 

Viberg soldattorp (1076) 

Välingstorp soldattorp (1069) 

Västanå soldattorp (1086) 

Åsen soldattorp (1077) 

Ölmskog soldattorp (1084) 

Öna soldattorp (1079) 

Norra Ölmhult (trumslagarboställe) 

 

 

Siffrorna inom parentes är soldattorpets nummer inom regementet och länet. 

  



Bilaga 2 
 

ÖVERSIKT ÖVER SAMTLIGA TESTFALL AVSKEDADE SOLDATER 
Nedan beskrivs samtliga soldater som fick avsked 1737 och 1739. Översikten visar var de bodde före 

avskedet, under kriget 1741-43 och efter krigsslutet. 

Testfall Före avskedet Notering Under kriget Efter kriget 

Backa Egen gård Avsked 1737 Egen gård Egen gård 

Bark Egen gård Avsked 1737 Egen gård Egen gård 

Byman Eget torp i Ölme Avsked 1737 Eget torp i Ölme Eget torp i Ölme 

Hultman I soldattorpet Kasserad 1737 Flyttade till eget hushåll i 

Heden. Han dog 1740 

Änkan bodde kvar i 

Heden. 

Karsvall I soldattorpet 

(ogift) 

Avsked 1737 Tappad Tappad 

Lundman Okänt Avsked 1737 Okänt Okänt 

Lövman I soldattorpet Avsked 1737 I soldattorpet Tog tjänst som 

eldvaktare 

Möllman Okänt Avsked 1737 Okänt Okänt 

Nolman I soldattorpet Kasserad 1737 I soldattorpet Inhyses i Nolby 

Han dog 1745 och änkan 

flyttade till en dotter. 

Rud I soldattorpet Avsked 1737 Bodde kvar i 

soldattorpet. Han död 

1740 

Änkan gifte om sig 

Rös Egen gård Kasserad 1737 Egen gård 

Han död 1738 

Änkan gifter om sig 

Sandbäck Troligen i 

soldattorpet 

Kasserad 1739 Tappad Tappad 

Silkesta I soldattorpet Avsked 1737 I soldattorpet tillsam-

mans med nye soldatens 

hustru och barn 

Inhyses på olika gårdar 

Snabbfelt I soldattorpet Avsked 1737 I soldattorpet Tappad 

Torpfelt I soldattorpet Avsked 1737 Flyttade till Ruds 

soldattorp 

Blev torpare i Rud 

Västman I soldattorpet Avsked 1737 I soldattorpet Han dog 1743. 

Änkan tappad 

 

Källa: egen databas. 

 

 



 Bilaga 3 

ÖVERSIKT ÖVER SAMTLIGA TESTFALL SOLDATÄNKOR 
Sammanställning av de soldatänkor som miste sin man under perioden 1740-44. Testfallen utgår från 

de soldater som fick avsked 1737 och 1739 samt de soldater som dog i kriget 1741-43. 

Soldat Före kriget Soldaten död änkan 

Bergman I soldattorpet Död i kriget Änkan flyttar till dotter och måg i Öna 

soldattorp 

Boxbom Eget torp i Hallanda Död i kriget Änkan flyttar till sina föräldrar i Karforsen. Jon 

flyttar sedan till Lungsund med sin dotter där 

hon dog 1756.  

Helgman I soldattorpet Död i kriget Änkan gifter om sig med nye soldaten 

Hulteby Troligen i soldattorpet Död i kriget Tappad 

Hultman I soldattorpet Kasserad 1737 

Död 1740 

Änkan bor kvar i eget hushåll i Heden. 

Måserud I soldattorpet Död i kriget Änkan inhyses i soldattorpet 20 år. Sedan hos 

sin son som är torpare 

Mällman Troligen i soldattorpet Död i kriget Änkan bor kvar i eget hushåll i Mellby. 1757 

flyttar hon och sonen till eget hushåll i Bartna.  

Nolman I soldattorpet Avsked 1739 

Död 1745 

Änkan flyttar först till Faxstad och sedan till en 

dotter. 

Nyberg Okänt Död i kriget Tappad 

Rud I soldattorpet Avsked 1737 

Död 1740 

Änkan gifter om sig med bonde och flyttar 

Röös Egen gård Kasserad 1737 

Död 1740 

Änkan gifter om sig och bor kvar på gården 

Skogsberg Troligen i soldattorp Död i kriget Gift med den nye soldaten 

Tågman I soldattorpet Död i kriget Tappad 

Vällman I soldattorpet Avsked 1741 

Död 1742 

Kan vara hans änka som gifter sig med soldat 

Mällman 

Västman I soldattorpet Avsked 1739 

Död 1743 

Tappad 

Ölmskog I soldattorpet Död i kriget Tappad 

 

Källa: Egen databas. 


