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Stoor-Torsten och soldattorpet

Kapitel 7

Låset kärvar till soldattorpet i Gäddvik utanför Luleå. Medan Göran Henriksson lirkar med nyck-
eln berättar han stolt om sina rötter i ett annat soldattorp i närheten.

– Det torpet var identiskt med roten Arm och hette tidigare Humbla. I början av 1800-talet bodde 
där en kvinna vars moder är en rak ana till mig.

Glädjande nog finns det fortfarande kvar gamla soldattorp i Norrbotten. De flesta är förfallna el-
ler ombyggda till fritidshus men några har restaurerats 
till ursprungligt skick, bland annat Stoor-torpet i Gädd-
vik som blivit ett populärt utflyktsmål bland Luleborna. 
Stoor-Torsten Nilsson och hans mor Emma var de sista 
som bodde i torpet men 1930 hade de fått nog av att 
frysa och flyttade till Karlsvik.

Innan Göran Henriksson guidar mig i torpet får vi en 
historielektion av hans kompis Gunnar Johansson i Lu-
lebygdens forskarförening. Gunnar börjar med att be-
rätta att allmän värnplikt infördes 1901. Dessförinnan 
var det Indelningsverket som gällde i drygt tvåhundra 
år. Bönderna var indelade i så kallade rotar – hur många 
rotar det var i varje by berodde på gårdarnas storlek 
(mantal).

– Som regel var det två–tre bönder om varje rote. Bara 
en gård i Norrbotten, i Vojakkala, var stor nog att kunna 

Somrarna måste ha upplevts ännu skönare på den gamla goda tiden.

Inte konstigt att låset kärvar – Göran Henriksson har ju 
rötterna i en annan rote.
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hålla soldat. I Vojakkala fanns det 23 soldater, 
på båda sidor av älven.

Torpen som bönderna tillhandahöll besiktiga-
des en gång per år, av kompanichefen och ett par 
andra militärer plus böndernas sammankallande. 
Dessa skulle kontrollera att torpen var beboeliga.

– Soldaten hade en liten täppa och fick inte 
konkurrera med bönderna. Det skulle finnas la-
gård om soldaten hade jord, kanske hade han 
en ko och ett får.

Då soldaten inte var ute i krig eller exercerade 
hade han arbetsplikt åt rotebönderna. 

Det var inga sötebrödsdagar för den indelte 
soldaten, fortsätter Gunnar Johansson:

– Han hade det ofta enormt kärvt. På samman-
dragningarna med kompaniet var det mycket 
exercis och man skulle paradera utanför kyrkan 
vid helgerna. Då hade han full stridutrustning 

och det skulle vara putsat. Det var en skam för rotebönderna om kläderna var trasiga eller gevären i 
oskick. Soldaten granskades av församlingen vid kyrkan och han fick inte gå in i kyrkorummet med 
vapen, dessa lämnades i vapenhuset. 

Soldatsysslan gick inte formellt i arv men ibland blev även sonen soldat, med samma efternamn 
som torpet. Det kunde exempelvis bli fallet då pappan stupat på slagfältet eller dött i fältsjukan.Sol-

Armén behövde stora karlar för att skrämma ryssen. Undrar vad hon hette – tösen som strålade av lycka i sina 
finskor?

Lulebygdens forskarförening är en oas för alla oss som gillar historia. 
Här rattar sig Gunnar Johansson fram bland indelta soldater.
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daten Sik från Siknäs var med i Willmanstrand 1741. Väs-
terbottens regemente höll ut längst mot ryssen då svensk-
finska armén drog sig tillbaka, berättar Gunnar:

– Där gick nästan alla åt och Calix Compani var hårt drabbat. 
Sik var bosatt i Hovlös och han kom hem med livet i behåll. 

Från Rügen 1759 var det många som inte kom hem. Smit-
tan från lik som dumpades i vattnet i Stralsund skördade 
många offer.

– Nästan halva Västerbottens regemente utplånades men 
min anfader Töre var en av dom som kom hem.

I forskarföreningens lokaler på Residensgatan i Luleå 
finns en imponerande samling mönstringsrullar och annat 
stoff om gamla tiders militärväsende. Numera hämtas även 
mycken information med hjälp av datorer och Internet. Inget 
går dock upp mot att besöka platserna där människorna le-
vat och strävat. Här i Gäddvik fanns två soldattorp på älvens 
södra sida, det ena var från 1647 och det andra från 1697. På 
1830-talet ersattes de av nya torp på norra sidan älven. Ro-
tehållare för Arm var byns hemman nummer 2 och 3 medan 
1 och 5 stod för Stoor. Hemmanet nummer 4 ansvarade för 
fänriksbostället som fanns kvar på södra sidan älven, medan 
hemmanet nummer 6 höll byns gästgivare med sex hästar. I 
en studiecirkel år 1996 tog deltagarna fram en mängd intres-
santa uppgifter om de båda torpen och dess soldater. Efter 
flytten till norra sidan älven bestod byggnaderna av torp, 
stolpbod, tröskloge med korn och foderlada samt fähus. I ett 
kungligt brev från 1830 reglerades i detalj hur själva torpet 
skulle utformas. Det skulle vara 14 alnar (8,4 meter) långt, 9 
alnar brett och 5,5  alnar högt. Samt bestå av två rum – stuga 
och kammare – plus förstuga. 

Det är fascinerande att insupa atmosfären i torpet som 
byborna rustat upp. Mycket är fortfarande i original, till 
exempel eldstaden och de tre fönstren med 16 rutor var-
dera samt en del av möblemanget. Göran Henriksson be-
undrar en uniform som en av soldaterna Stoor burit:

– Han var en stor karl, betydligt längre än jag som är 175 
centimeter. Dom strävade efter stora karlar för att skräm-
ma ryssen och andra fiender.

Före indelningsverket medförde knekten egna kläder och 
”vapen”. Dessa bestod ofta av liar och klubbor eller i un-
dantagsfall någon musköt.

Efter 1690 var rotehållarna skyldiga att hålla sin soldat 
med lön, lega och personlig utrustning. Den bestod år 1706 
av följande: säck, två skjortor, skinnbyxor, ett par strum-
por, två par skor, ylletröja, halsduk, ett par fingerhandskar, 
ett par vantar och handskar därpå, lårfor (kalsonger), samt 
flaska och nattmössa.

Kronan höll soldaten med uniform och vapenutrustning. 
Någon bössa finns av naturliga skäl inte kvar i torpet men 

I ännu högre grad än i dag var husmors plats vid spisen.

Fönstren skulle ha sexton rutor och det var väl bra. Men 
ofta var soldatfamiljerna i händerna på snåla rotebön-
der så torpen fick förfalla.
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besökaren kan förstås låtsassikta mot fienden:
– Man blundade så här då man sköt, för att 

inte få krutstänk i ögonen, tillägger Göran 
med glimten i ögat.

Samtidigt är vi medvetna om att soldatlivet 
var blodigt allvar. Två av soldaterna i Gädd-
vik begravdes i Finland 1789, de dog i fält-
sjukan. Även soldaternas anhöriga var hårt 
drabbade i sin fattigdom och ångestfyllda 
väntan där hemma. 

– Pigor, drängar, torpare, soldater och 
egendomslösa. Det var alltid dom som kom i 
kläm men om det har det skrivits väldigt lite 
i historieböckerna. Frågan är om vi inte är på 
väg tillbaka i samma orättvisa och ojämlika 
samhälle, funderar Göran Henriksson.

Nu är det dags att lämna soldattorpet för den 
här gången men vi förflyttar oss bara en knapp 
kilometer, till Soldat Arms väg där Börje Nils-
son bor. Han är 82 år och kände Stoor-Torsten 
väl men innan han berättar mer om detta be-
undrar vi några rariteter i Börjes garage:

– Jag gillar veteranbilar, här har vi en Morr-
is Minor från 1959. 

Med stolt min och lycklig röst berättar Bör-
je om sin svartglänsande Ford V8 från 1938.  

Stilrent och ändamålsenligt i all sin enkelhet. Spegel, spegel på väggen där...Göran Henriks-
son vill lyfta fram dem som ofta glöms bort i vår 
svenska historia.

Bättre brödlös än rådlös...

...hos stadens borgare saknades uppenbarligen inte tapeter och målarfärg.



113

– Jag hittade den i Västerbotten och plock-
ade sönder den i atomer. Med Forden var jag 
flera gånger och hämtade Stoor-Torsten. Vi 
for till soldattorpet där han var född. 

Stoor-Torsten som egentligen hette Torsten Nilsson var född 1910 och dog 1997. Det var stort på-
drag då byborna nyinvigde torpet några år innan Torsten dog, minns Börje Nilsson.

– Torsten var hedersgäst och började gråta då han såg det nyrenoverade torpet.
Torsten Nilsson var son till före detta soldaten Erik Nilsson Klint och hans hustru Emma Maria 

Boström. Hon var tidigare gift med Isak Vilhelm Stoor som dog på torpet 1903, elva år senare dog 
Torstens pappa Erik. 

– Det var förbannat fattigt på torpet. Torstens mor jobbade åt bönderna, skurade hus och lagårdar. 

Den sista som nyttjade Stoor-torpets kammare kallades Madam Grape.

Byggnader med självaktning har gästbok och Stoor-
torpet är ett populärt utflyktsmål.

Nog hade stegen passat bra även i den andra 
roten vars soldat hette Humbla...

Börje Nilsson högaktade Stoor-Torsten för hans arbetsvilja. Att 
en ombudsman som Börje inte behöver ha tummen mitt i handen 
framgår av Morrisen från 1959.
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Bönderna betalade nästan 
ingenting men hon sparade 
ihop till en bit korkmatta. Då 
hon fick se en av bönderna 
komma för att besiktiga tor-
pet vek hon ihop och gömde 
korkmattan, berättar Börje 
Nilsson.

Emma Maria kallades 
Stoors-Mora och bodde 
kvar på soldattorpet till 
1930, samma år som Torsten 
gifte sig. I mer än ett halvt 
sekel ägdes sedan torpet av 
fröken Annie Wennerström. 
Hon kallades ”Madam Gra-
pe” och hade torpet som 
sommarställe. Torpet förföll 
med tiden men hon ville inte 
sälja det till Stoor-Torsten.

Börje Nilsson beskriver Stoor-Torsten med beund-
ran i rösten: 

– Han var en kraftig karl, stark som en björn. Mu-
rare och en arbetsmänniska av Guds nåde, Torsten 
var mycket omhuldad för sin arbetsvilja. 

På 1980-talet åkte Börje runt med en bandspelare 
och intervjuade människor i Gäddvik, Ersnäs och 
Alvik där han är född. På ett av kasettbanden från 
1986 berättar Stoor-Torsten om soldattorpet och sitt 
strävsamma liv. Börje lånar mig bandet som ger en 
intressant och spännande inblick i vår 1900-tals his-
toria. Här följer ett sammandrag av Torsten Nilssons 
berättelse:

”Jag är född nere i torpet. Där fanns två torp och vårat 
står kvar. Jag minns att det var mycket fattigt. Mamma 
fick göra dagsverken, hade tre kronor per dag”, börjar 
Torsten som var fem år då hans pappa dog.
De hade tre kor och mamman slog ängen vid torpet 

med lie. Bönderna skulle se till att torpen var människovärdiga men det var si och så med det.
”Det var så kallt i den där stugan. Egentligen gick det bara att bo där på sommaren. Inte fick man 

gå och lägga sig mätt på kvällarna heller. 
”Det gick aldrig att få nånting av fattigvården på den tiden. En gång gick mamma till Anders Hed-

ström och sa: jag måste få lite hjälp, jag kan inte försörja barnen. Nä, sa en Anders. Du ska fara till 
fattigvården i Rutvik och auktionera ut barnen. Det fick hon till svar, mamma...” 

Torsten minns då han som pojk rensade rovlanden för att tjäna sig en slant. 
”Det var ett dåligt jobb, man trivdes inte men fick förstås äta sig mätt på rovor. Jag hjälpte till med 

att tröska också, dom stal ström från elledningen.”
En sommar var Torsten dräng hos bonden Ernst Edström i Gäddvik. 
”Då levde gamla gumman och hon var snäll. Jodå, och snus ville hon ha, stoppade i näsan och 

Stoor-Torsten visste vad fattigdom innebar. Kanske var det därför han gillade Börjes 
dollargrinet från 1938.

Gäddviksborna vet att hedra sina gamla soldater.
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drog in. Själv rökte jag från det jag 
var åtta år, hade pipa och tobak med 
mig i skolan. Mamma åt Per Petters-
son var lärare. Hon tyckte det lukta 
mycket tobaksrök från räknehäftet.”

Efter att Torstens pappa blivit sjuk 
tvingades man låna hundra kronor av 
rotebonden Åström för att överleva. 

”Mamma fick sedan betala fem kro-
nor i ränta varje år. En dag betalade 
jag den där hundralappen, jag ville 
ha stugan, vara där på sommaren. Ja, 
nog får du det, svarade Åström, men 
då river jag den där stugan.”

En halvbror till Torsten drunknade 
på älven i Gäddvik. Han hette Hjal-
mar och kompisen Linus Hansson var 
med. Det var is och strömt och man 
körde med häst halva vägen över äl-
ven, och färja den andra halvan. 

”Hjalmar åkte skridskor men for ned 
i vaken och under isen. Linus skulle ta 
fast han men fick bara tag i handsken. 
Oj, oj, hade Linus ropat. Pappa åt han 
Karl Åström sa sedan åt mamma: jag 
har drömt i natt var pojken ligger.”

Man högg upp ett hål i isen och 
draggade med krokar på så kallade 
engelska stänger. 

”Och tror du inte att tråden fastna i 
skridskon. Han var sanndrömmare, 
gubben Åström. Då dog denna gubbe 
och mamma har berättat vad som då hände. Hon och pappa var ute och gick och då sa pappa: gå från 
vägen, Emma. Likprocessen kommer, det är någon som dör här oppe. Inte kom det någon likprocess 
men mamma måste gå ur vägen. Pappa var synsk och kunde kurera gulsot, stämma blod och koppa.”

Men fattigt var det i torpet och en gång råkade Stoor-Torsten rejält i klistret:
”Jo, men jag vet inte om jag ska tala om det...Nå, jag hade inte skridskor och inte skidor heller, 

ingenting som alla andra hade. En gång då jag var in hos Jakobssons låg där fyra–fem par skridskor 
och jag tjuvlåna ett par.”

”Det var blankis och jag åkte till skolan, men jag hann knappt gå in för då kom Jakobsson. Han 
var arg, skällde och sa att nu har stortjuven här stulit ett par skridskor. Jag fick stanna kvar i skolan 
på kvällen men Helmer Hedström kom dit och lova skicka ett par skridskor med mjölkbonden. 
Sedan skolka jag från skolan, tyckte det var roligt åka skridskor.”

Så en dag kom Hedström hem till torpet och pratade med Torstens mamma.
”Han sa att nu tar jag pojken från dig. Han går inte i skolan, första anhalten blir fattiggården dom 

kallar det där i Rutvik. Och där måste jag vara, med idioter, dom var som grisar. Gamla Bergs gub-
ben låg i samma rum som jag.”

På fattiggården blev Torsten kvar till på vårkanten. Då såg han en bonde komma:
– Den där bonden ville ha mig. Så jag fick åka med skjutsen som kom nästa dag och skulle till 

Stoor-Torsten var självskriven hedersgäst vid invigningen av det upprustade 
soldattorpet.
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Börjelslandet. Där var jag i tre år och fick jobba som en full karl, jag var 13 år. Nog var dom snäll 
på ett sätt men det var klart, nog gick deras barn före mig.”

På kvällarna hinkade Torsten upp vatten åt bondens bror, tjänade sig någon krona till en kardus 
tobak.

”Då jag var 16 år sa jag åt bonden: nu vill jag ha lite betalt, annars far jag härifrån. Det kan du inte, 
sa bonden. Jo, det kan jag, det har jag rätt till då jag fyller 16.”

Torsten tog sitt knyte och for till Persön där han fick plats hos Axel Öhman. Efter sex månader 
flyttade han hem till torpet och började jobba i Karlshäll lite grann. Men torpet var ingen människo-
värdig boning så Torsten tog sin mamma med sig och flyttade till Karlsvik, året var 1930.

Något år senare träffade han Marry som var född 1913 utanför Sundsvall: 
”Min pappa jobba på kolverket i Karlsvik och jag tjäna på Östermalm, i en mjölkaffär. Där blev 

jag bekant med Torsten, vi börja följas där.”
Marry jobbade också som kocka i skogskojor. 
”Jag hade stor stekpanna och gjorde sockerkaka så dom hade till helgen.”
Marry och Torsten fick tre barn och först bodde de i Strömsgården innan de beslutade att emigrera 

till Amerika: 
”Torsten fick arbetstillstånd och jobb där. Men yngsta pojken Bengt blev sjuk, sockersjuka, och det 

var så dyrt där. Läkare och allt så pengarna räckte inte till. Då besluta vi att fara hem och köpte en 
gammal gård på Bergnäset. Den sålde vi och bodde på Stengatan innan vi flytta till insatslägenhet 
på Lingonstigen.”

Torsten var i byggsvängen men då han fyllde 50 blev det järnverket.
”Jag var murare där i elva år tills jag tappa benet. Då höll jag på att dö. En järnhög ramla så det 

vart bara slarvsylta av hela benet, under 
knäleden.”

Att han kallades Stoor-Torsten berodde 
inte bara på uppväxten i soldattorpet. I 
Karlsvik hade han också ett annat smek-
namn, berättar Marry:

”Dom kalla han lilla grävmaskinen. 
Det vill inte säga lite.”

Torsten skrattar belåtet och tillägger 
att han huggit timmer också. 

”Dom sa att jag var värst av allihop 
och det var jag också. Man var inte rädd 
att ta i.”

Detta var historien om Stoor-Torsten 
och soldattorpet i Gäddvik. Då jag i fe-
bruari 2010 sökte Börje Nilsson för att 
prata om bandinspelningen var hans 
telefon avstängd. Det visade sig att 
Börje dött några dagar tidigare – ännu 
en människa hade gått ur tiden efter ett 
händelserikt liv. 

Nu har även Börje Nilsson gått ur tiden efter ett händelserikt liv. 
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Krigens förbannelse
Det är svårt att förstå hyllningen av våra så kallade hjältekonungar. Död och förintelse blev ofta 
resultatet av deras härjningståg i öster, syd och väst. Tusentals norrbottningar slaktades på slag-
fälten eller dog i fältsjukdomar men inte nog med det – här hemma var nöden stor och soldaternas 
familjer tillhörde de värst drabbade.

Krigsarkivet i Stockholm har 65 000 hyllmeter (65 kilometer!) med handlingar om den svenska 
krigsmakten. Äldsta handlingarna om soldater från nuvarande Norrbotten är från Gustav Vasas tid. 
I en rulla från 1552 finns uppgifter om tjugo utskrivna knektar – tio från Luleå, nio från Piteå och 
en från Torneå. Vanligast var att soldaterna skrevs ut efter så kallat huvudtal, man tog exempelvis ut 
var tionde man till knekt. Värst utsatta var de så kallade lösdrivarna och drängarna som sällan hade 
något val, men även bondsöner på gårdar med många söner. Officerarna kom som regel ur adeln 
och borgerskapet och de belönades generöst med rövade krigsbyten, gods och adelstitlar.

Då Gustav II Adolf år 1621 stod i startgroparna för det som blev 30-åriga kriget blev var femtonde 
man i Västerbotten utskriven till knekt. Av dessa kom 23 från Piteå, 30 från Luleå, 18 från Kalix, 26 
från Torneå och 16 från Övertorneå. Många av dessa dog i samband med belägringen av Riga men 
lidandet skulle bli värre – mycket värre.

De många och långa krigstågen medförde att gårdarna och torpen successivt förföll här hemma. 
Som en följd av armodet uppstod brist på soldater och då tog Karl XI initiativ till det så kallade 
Indelningsverket. Det infördes i Västerbotten år 1696 genom ett kontrakt mellan allmogen och 
kronan. Tre–fyra bönder gick ihop om en soldat, höll honom med ett torp och lite mark att odla det 
allra nödvändigaste på. Samtidigt var soldaten skyldig att utföra vissa dagsverken åt bönderna.

Indelningsverket fungerade i så måtto att hjältekungarna och adeln fick tillräckligt med knektar till 
sina krig. Efter stormakts-
tiden 1611–1718 avlöste 
krigen varandra ända till 
1809 – därmed hade även 
hemmafronten varit utsatt 
för svåra prövningar under 
200 år. Innan jag besökte 
soldattorpet i Gäddvik stu-
derade jag mantalslängder 
och mönstringsrullar för 
Västerbottens regemente, 
samt socknarnas längder 
över ”fattighe och oförmög-
ne” och ”ödhe hemman”. I 
alla dessa gamla handlingar 
framträder krigens för-
bannelse i blixtbelysning. 
Särskilt socknarnas egna 
längder väcker starka olust-
känslor – det handlar om 
våra förfäders lidanden och 
är definitivt ingen lämplig 
lektyr före sänggåendet.

Nedanstående uppgifter är 
hämtade från längder över 
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”fattighe och oförmögne” och ”ödhe hemman” och berör större delen av det som nu är Norrbotten. 
Vi börjar med byarna i dåvarande Luleå och Råneå socknar som tillsammans hade 134 rotar/solda-
ter i Livcompaniet. Sedan följer Calix compani (Nederkalix och Överkalix) samt Majorens compani 
(Nedertorneå och Övertorneå), samtliga uppgifter avser åren 1678–80: 

LULEÅ SOCKEN
Ahlvik:
MÅNS OLOFSSON; knecht och dödh, hustrun allena medh 3 barn icke till någon fullkombligh ållder 
och dugelighet, hafwer icke sielf kunnat så sin åker, uthan hennes grannar sådt åth henne, hafwer 3 koor. 
KERSTIN ANDER PERS; uthfattig knechtaänkia allena på hemmanet medh 1 barn, 1 koo och intet 
annat att tillgå. 
LARS HANSSON; uthgådt för knecht, hustru GIERTRU för fattigdom skull måst qvittera hemmanet 
och läggia till ödhe.

Afvan: 
NILS-NILSSON ROOS; död vid Ystad. Hustrun går och tigger och ähr icke mächtigh att betala.
MÅNS JÖNSSON; knecht och dödh i fiendelandh, hustrun nu på hemmanet medh 4 barn, 4 koor, 
mycket giäldbunden, intet betrodder. 
JÖNS LARSSON; i krigstienst dödh, hustrun sitter på hemmanet och röker i största fattigdom och 
älendighet. 
PER JÖNSSON och ZACHRIS ERSSON; bäggie uthgågna för knechtar och hemmanet nu ödhe.

Afvan-Sundom: 
NILS HANSSON-BIÖRCK; dödh, hustrun går och tigger. 

Antnäs: 
INGEWALDH CHRISTIERNSSON; blindh avgått 1668, hustrun siukligh hafwer barn och icke mehra 
fålckhielp, 1 koo till låns af androm och icke mehra på hemmanet, går omkring och tigger. 
NILS ANDERSSON; dödh i fiendelandh, hustrun på hemmanet medh tre barn i stor fattigdom, och 
intet lefvandes creatur. 

Boden:
JOHAN LARSSON; dödh i knechtatienst, hustru LISBETA sitter qwar medh 7 små barn, hafwer 2 koor. 
NILS NILS; dödh, hustru MALIN qwar medh 4 små barn, sitter i stor giäldh och fattigdomb, hafwer 
allenast 2 koor i stoor älendighet. 

Bredåker:
HERMAN JÖNSSON; död vid Christianstad, hustrun allena qvar medh två små barn och ingen annan 
fålckhielp, mycket fattigh, hafver icke mehra än tre koor.
LARS LARSSON; knecht, hustrun medh sin ålderstigna moder och 1 barn på hemmanet uthi stoor 
fattigdom, äger icke mehra än 3 koor. 
JACOB RIFJERN; bruksknecht, hustrun siuklig och ligger mäst till sängs, hafwer 3 små barn och 
ingen annan fålckhielp, grannarna i byn måste dom i blandh hjälpa medh huus sysslor. 
PER PERSSON RUSK; dödh i fiendelandh vid Ystad, hustrun allena, doch waridt hoos androm på 
arbete, giäldbunden och nästan ödhe. 

Brändöhn:
JÖNS ABRAHAMSSON; dödh, hustrun sitter qwar medh många små barn uthi största fattigdom, lidit 
i dessa framfarna åhr stoor misswäxt. 
OLOF HANSSON; casserad, 1680 gammal förlammadt soldat, hustrun medh gammal sytesqvinna 
förestå hemmanet, hafwer 1 litet barn hemma och 2 borttingadt till födan hoos androm, äger hvarken 
häst eller koo. 
ANNA; uthfattig knechtaänkia medh många små barn och ingen annan fålckhielp, hafwer allenast 2 koor. 
BARBRO; knechtänkia medh 2 barn, 2 koor och mycket giäldbunden. 
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Bälingh:
HANS CHRISTOPHERSSON; 1678 uthgammal och änklingh, hafwer inge mehra fålckhielp än en 
dåtter, i detta åhr fåt aff åbon allenast 10 skyler korn, hafwer 3 koor, men äger dom icke. 1680 uthfattig 
och i stoor älendighet, är intet at tillgå, mycket giäldbunden och misswäxt.

Bänsbyn:
LARS OLOFSSON; dödh i knechtatiensten vid Kjöge bukt, hustrun allena på hemmanet medh 3 små 
barn och 1 gammal syttningsqvinna, ähr mycket fattigh och äger allenast 2 koor, doch till låns af androm. 
HANS LARS; knecht och dödh, hustru BRITA sitter qwar allena medh 5 små barn och ingen annan 
fålckhielp, hafwer icke wardt mächtigh at så sin åker uthan andra sådt åth henne, äger 2 koor. 
HANS ERICHSSON; knecht, hustru allena på hemmanet medh 2 små barn, äger allenast 1 koo, mis-
tade nyligen 2 koor 1 häst och mycket giäldbunden.

Börjelsland: 
NILS PÅHLSSON-DOCHTER; gått soldat för sin salig fader Påhl Nilsson, var enda son på hemma-
net och salig Påhls hustru MARTA önskar att Nils befrias. Marta har haft flera söner; en reste i höstas 
till Stockholm och är borta på sjön, den andra reste från Calix samma väg och är uth ur landet.
CARL OLOFSSON; knecht och dödh, hustrun siukligh hafwer 3 barn halfwäxta, ingen fålckhielp 
mehr, mycket fattigh hafwer 2 koor. 
LARS DAVIDSSON; knecht, hustrun gammal, dottren fullwäxt ingen annan fålckhielp, uthi stoor 
giäll och fattigdomb på hemmanet, hafwer allenast 1 koo. 
OLOF NILSSON; knecht, hustrun qwar allena, borttingat sina barn hoos androm till födan, hafwer 2 koor. 
SARA; uthfattigh knechtaänkia, ingestädes betrodder at bekomma Cronans uthlagor, hafwer 3 koor 
men mehra skyldigh än hemmanet är wärdt. 
SISLA; uthfattig och älendig knechtänkia medh 4 små barn, hafwer allenast 2 koor.
Heden:
OLOF LARSSON; dödh, hustrun allena qwar medh 4 små barn, hafwer 2 koor men till låns af androm. 

Härzöhn:
JACOB TORFASTSSON; gammal och förlammadt soldat medh hustru och 1 liten son, ähr mycket 
fattigh, äger allenast 3 koor. 

Måttsund: 
JOHAN JOHANSSON; död vid Kjöge bukt, hustru DORDI qwar i stoor armodh medh 4 små barn 
och en halfwäxt flicka, litet sådt af åkern, hafwer 3 koor doch mycket fattig och giäldskyldig. 
ANDERS HANS; dödh knecht. Hustru BRITA uthfattigh knechtaänkia äger 2 koor, lidit misswäxt. 
HANS LARSSON-HARA; dödh i Sjöslaget vid Öland. Hustru ANNA blindh och uthfattigh soldat-
änkia, hafver tre små barn och een koo allenast, mycket giäldbunden. 
NILS ANDERSSON-HVITLÅCK; död vid Lund. Uthfattigher soldatänkia medh tre små barn, ägher 
allenast een koo obetrodder. 

Persöhn:
OLOF HANSSON; dödh i knechtatienst, hans hustru (?) och hustru KARIN ähr gandska uthfattiga 
medh många små barn. Hafwer hwar sin koo, men till låns af androm. 
PER ENOCHSSON; sielf knecht. Hustru på hemmanet medh syster och 4 små barn uthan någon 
manshielp, 3 koor, mycket giäldbunden och fattig.

Skatamark:
HINDRICH JOHANSSON; sielf knecht, hustrun medh 3 små barn på hemmanet, uthan manshielp i 
stor fattigdom medh 1 koo, doch mehra skylldigh än allan ägendom imposterar. 
ERICH OLOFSSON; sielf knecht, hustrun dödh, allenast en gammal kiäringh och dotter på hemmanet 
medh 5 små barn, 3 koor, mycket fattig och giäldbunden. 
KERSTIN; uthfattig knechtänkia medh 3 små barn, 2 koor till låns och mycket giäldbunden. 
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Sunderbyn:
ANDERS ERSSON; dödh knecht, hustru qwar i stoor fattigdom medh 3 små barn, äger icke kläder på 
kroppen, hafwer 2 koor. 
HINDRICH HANSSON; sielf knecht, hustrun qwar på hemmanet medh 4 små barn i stoor fattigdomb 
och giäldbunden, 2 koor alldeles obetrodder. 
HANS OLOFSSON; ähr en förlammat soldat, mycket fattigh, äger 3 koor. 
ERICH LARSSON; sielf knecht 1678, hustrun hemma medh 6 små barn, andra hafwa sådt åkern, 
hafwer allenat 3 koor. 1680: Erich Larsson dödh, hemmanet snart ödhe. 
HÅKAN JÖNSSON SIÄHL; hustrun och barnen dragit till Österbotten at sökia sigh födan.

Sundom:
HANS HANSSON; 1 soldathustru inneboende, sielf uthgammal och fattig, ingen manshielp än sin 
ålderstigna hustru och 4 små barn, hafver 2 koor, men pantsatta till kornhuset.

Svartbiörsbyn:
ANDERS PERSSON; sielf knecht, hustrun allena qwar medh 2 små barn och ingen annan fålckhielp, 
hafwer 2 koor. 
JÖNS LARSSON BLECHT; hemmanet ödhe och uthan åbo, ingen brukat af hemmanet.

Sävastbyn:
PER LARSSON; sielf bruksknecht, hustrun på hemmanet medh 5 små barn och en gammal sytesqvin-
na, hafwer 3 koor, lefver i största fattigdomb och älendighet. 
PER ERSSON; bruksknecht, hustrun qwar medh 1 barn och ingen annan fålckhielp, hafwer 1 koo. 
PER LARSSON, sielf knecht, hustrun på hemmanet i stoor älendighet medh 5 barn 4 koor till låns och 
mycket giäldbunden. 
PER ERSSON, sielf knecht, hustrun på hemmanet i stoor älendighet medh 1 barn, 2 koor lånta af 
androm.

Uhnbyn:
JÖNS JÖNSSON; sielf knecht, hustrun och en gammal sytesqvinna på hemmanet medh 2 små barn, 
hafwer 4 koor, men till låns af androm. 
HANS OLOFSSON; sielf knecht, hustrun på hemmanet i stoor älendighet, 4 koor och mycket giäld-
bunden. 

RÅNEÅ SOCKEN
Hwitåhn:
ERIK PERSSON; bonde och knecht, dödh blifven i fiendeland. Hustrun hemma medh små barn och 
ingen annan fålckhielp, hafver fyra koor men intet annat förrådh. 
JÖNS ANDERSSON; dödh i knechtatiensten, fattig knechtänkia mycket giäldbunden. 

Högsöhn:
NILS ERIKSSON; dödh blifven i fiendeland, ingen manshielp på hemmanet uthan hustrun allena 
medh fem barn.

Jämptöhn:
JÖNS JÖNSSON; sielf dödh i knechtatiensten, hustrun lefver hemma i stoor armodh och fattigdom, 
ähr mehr skyldig än hemmanet ähr wärdt, hafver två koor. 

Prästholm:
KNUT JÖNSSON; anhåller i ett brev 1672 om befrielse från soldattjänst: ”...är en fattig bergssoldat, 
har måst gå soldat 15 år för det ringa torp jag åbor uthi. När jag hemkom från fiendeland blev jag in-
satt för brukstienst, thesuthom har jag min svärfaders broder som ännu är i lifvet är och i långa tider 
gått soldat för samma torp. Nu hafver jag fattig man dragits medh en svår siukdom uthi några åhrs 
tidh och icke må förrätta min brukstienst.”
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Råhne by:
NILS LARSSON-LUSTIGH; sielf dödh i 
knechtatiensten i Stockholm. Hustrun allena 
på hemmanet, hafver icke warit mächtig så 
sin åker, uthan hennes grannar, ähr ganska 
uthfattig och hemmanet i giäldh, äger al-
lenast een koo. 
JÖNS ANDERSSON; dödh i knechtatien-
sten, hustrun ähr mycket fattig och hafver 
ingen fålckhielp medh sig på hemmanet, 
allenast två koor. 
LARS JÖNSSON; bonden uthi fiendeland, 
hustru LISBET sitter hemma i stoor giäldh 
och armod.

Calix compani:
Västerbottens regemente bestod av åtta 
kompanier varav fem i nuvarande Norrbot-
ten. Byarna i Kalix och Överkalix hade 94 
rotar/soldater i Calix compani:

CALIX SOCKEN
Bondersbyn:
CARL JÖNSSON; bonden och hustrun död-
ha af hunger, på hemmanet är 3 sönner och 
en dötter men mäst små, att der icke hafwa 
macht at häfda hemmanet, äger allenast 2 
koor och ingen häst, hemmanet allt förbårgat. 
NILS JÖNSSON; uthfattigh nyss hemkom-
men kriget ifrån Jämpta landh, äger allenast 
2 st. koor och een gammal häst.

Innanbäcken:
Hustru BARBRO; knechta änkia, mycket gam-
mal, sitter i stor fattigdomb och ällendighet.

Nääs:
Hustru KERSTIN; knecht änkia, ingen 
manshielp på hemmanet, en koo, intet sådt 
på många åhr mehra ähn en kanna, födher 
sigh mäst medh tiggeri. 

Rijan:
Hustru KLARA; uthfattigh knechtaänkia 4 barn, äger allenast 3 koor och 1 föhl, sitter i stor giäldh 
hoos Bårgarna.

Rålfz:
ANDERS NILSSON; 1678 hustru MARGETA fattigh knecht enkia, icke kunnat så sin åker tillfyl-
lest, hafwer 5 små barn och ingen annan fålckhielp, äger allenast 4 koor och ähr icke betrodder hoos 
bårgarna om Cronans uthlagor. 1680: som föregående med tillägg: hafwer 7 små barn.

Sangis: 
PER LARSSON; sielf uthgammal casserad soldat medh sin ållderstigna hustru och ingen mehra fålck-
hielp, hafwer fuller 3 koor män äger dem intet sielf uthan skyldigh för förra åhrets uthlagor. 

De värsta orättvisorna försvann i början av 1900-
talet då Sverige fick allmän värnplikt. Här Gerhard 
Tegbro från Forshed i Råneå socken.
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CARL OLOFSSON, bonden sielf knecht och hans hustru sitter allena på hemmanet medh een dötter 
och liten son. Är icke betrodd hoos Bårgarna om Cronans uthlagor, hafwer 4 koor men sitter i giäldh 
för Bårgarnas försträckning. 

Siknäs:
ERICH JOHANSSON; bonden knecht, hustrun allena på hemmanet medh sin ållderstigna swär mod-
her och 3 små barn, hafwer 2 koor men hemmanet i giäldh hoos bårgarna. 

Storöhn;
PER OLOFSSON; bonden sielf knecht och son dödh, hustrun förestår hemmanet allena medh sin 
ållderstigna swärmodher, sitter i stor giäldh och fattighdom.

Thöre;
SIGRI; piga, sielf och systern gambla, hafwer en liten tienst poika om 14 åhr. Mycket skyldigh till of-
ficerarne för förra åhrens uthlagor, hafwer fuller 2 koor män äger dem intet sielf. 
Hustru MARIETA; sielf uthgammal, sonen knecht, hans hustru allena på hemmanet medh 3 små barn, 
sitter i största fattighdom och kan icke betala. 

Wånnafierden:
NILS OLOFSSON; dödh, hustru KERSTIN uthfattigh knechtaenkia medh 3 små barn och äger 3 st. koor.

Yttermordierf:
Hustru GIERTRU; fattigh knechtaänkia medh ett litet barn, uthan någon manshielp eller annat fålck, 
eger allenast 2 koor och i stoor giäldh. 
Hustru BARBRO; uthfattigh änkia på hemmanet medh ett litet barn och hafwer liten fålckhielp, sitter 
och i stoor giäldh hoos Borgaren för försträchta uthlagor till Cronan, äger 3 koor doch till låns af androm. 
Hustru MARIETA , een knecht på hemmanet, hafwer ingen annan fålckhielp ähn een gammal kiä-
ringh, sitter i stoor giäldh och är icke mehra betrodder hoos borgarna om uthlagorna. 

ÖVERCALIX SOCKEN
Grelsbyn:
Hustru KERSTIN; bonden sielf en gammal och förlamat man, hustrun medh 2 små barn, äger een koo, 
men födha sigh mest medh tiggeri och hemmanet allt förborgat. 

Kiengis (Jockfall):
JÖNS GRELSSON; bonden sielf knecht, hustrun på hemmanet med många små barn, hafwer icke 
mehra ähn sin mans syster till fåclkhielp, mistat sin häst och 5 koor nyligen, hafwer allenast 4 koor. 

Wännäs:
LARS OLOFSSON; bonden sielf soldat, hustrun sitter hemma i stoor fattigdomb och älendighet och 
ähr mycket skylldigh till Bårgaren för försträchta Cronans uthlagor, ingen mehra fålckhielp i gården 
uthan en gammal käringh, äger allenast een koo, men 4 små barn. 
OLOF OLOFSSON; bonden sielf soldat, 4 små barn, hafwer systren hemma i stor fattighdom och 
ällendighet och ähr mycket skyldigh till Bårgarna, ingen mehra fålckhielp i gården uthan een gammal 
kiärringh, äger allenast 1 koo.

Majorens compani
Längst i öster och norr fanns Majorens compani som före 1809 omfattade Tornedalen på båda sidor av 
Torne- och Muonio älvar. Kompaniet bestod av 144 rotar/soldater varav ett 90-tal i Matarengi (Över-
torneå) som även inkluderade byarna i nuvarande Pajala socken. Året är 1678:

NEDERTORNEÅ SOCKEN
Biörköjhn:
Hustru ANNA; soldathustru sitter på hemmanet i stoor fattigdom och kan icke batahla. 
JOHAN JACOBSSON; sielf knecht, hustrun medh många små barn på hemmanet, är myckit fattigh, 
doch måste betahla halfparten. 
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Haparanda:
CLEMENT JÖNSSON; sielf knecht, hustrun sitter här med 5 små barn i största fattigdom, doch måste 
betahla halfparten. 
PER HANSSON; hemmanet öde, åboen uthgick knecht 1675 och ingen brukat något der af, ängiarna 
söndersweda i förlidit åhr af isgången och watuflodh. 

Kakama:
HINDRICH JÖNSSON; bonden sielf soldat, hustrun sitter qwar i största fattigdom medh små barn, 
äger 5 koor men nu 2 borttagna för uthlagorna. 

Karunge:
PÅHL HYNÖNEN; gammal casserat och förlammat soldat, gåår medh kryckia, hafwer 2ne gambla 
knechthustrur medh sigh på hemmanet, och kunna intet betahla ordinarie räntan, icke heller sådt. 
OLOF PERSSON; uthgådt för soldat, hwarken sådt eller skurit, hustrun gifvit sigh ifrån hemmanet. 
STEPHAN PHILIPHSSON; warit knecht och bortrymbd, hustrun sitter fuller på hemmanet medh 
många små barn och en koo, kan intet bruka hemmanet eller skatta derför. 
HINDRICH MICHELSSON; sielf drunknat, ingen manshielp på hemmanet uthan änkian een gammal 
kiäringh, hafwer 1 dotter blindh och 3 små barn at försöria, äger 1 koo och intet sådt på några åhr.
JOHAN HINDRICHSSON; hafwer bortrest ifrån hemmanet för 4 åhr sedan, hustrun suttit qwar medh 
ett litet barn i största armod och fattigdom, ingen folckhielp, äger allenast 1 koo. 
BERTILL SUTAR; ingen åbo uthan en blinder man, med en påike som honom går och leder, hafwer 
ingen macht att hefda hemmanet. 
LARS ANUNDSSON; förlammat till händer och fötter, ingen mera folckhielp i gården, hafwer ingen 
koo, uthan 2 till låns af androm.
BRITA PASU; uthfattigh änkia och blindh, kan intet betahla, hafwer icke heller någon folckhielp, äger 
allenast 1 koo. 

Kifwaranda:
JOHAN PERSSON; uthfattigh knecht enkia i största armodh och kan intet betala.

Många hade det knapert även utan eländet som skapades av alla krigen. Här Heikki och Kristina 
Mört vid förra sekelskiftet i Haparandatrakten.
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Kirsbäck:
JÖNS JÖNSSON; bonden knecht, hustrun sitter med 3 små barn på hemmanet i stoor fattigdom och 
kan intet betahla. 

Korpakyla:
OLOF OLOFSSON; sielf gammal och ofärdigh, hustrun blindh, lidit stoor skada på sin åker och engh 
af watuflodh, hafwer mistat 5 stycken koor på 10 åhrs tidh och ähr icke längre betrodd hoos Borgarna. 
HANS HANSSON; uthfattigh, hafwer icke sådt sin åker till halftena, hafwer många små barn och 
lefwer i armodh. 
NILS BENGTSSON; sielf siukligh och hustrun blindh, gåår omkringh i socknarna i Österbotten at 
sökia sigh födan, litet sådt, ähr och myckit giäldbunden. 

Kuckala:
HINDRICH HANSSON; ähr uthrester på togh i Cronans tienst, hemmanet besittas uthaff een soldats 
hustru, sitter i stoor fattigdom, intet sådt. 
JOHAN ERSSON; uthgått till 3:die mans knecht, intet sått. 
LARS JÖNSSON; lagskrifven knecht, dödh, hustrun sitter allena på hemmanet uthan mans och annan 
folckhielp, hafwer litet kunnat så sin åker, äger allenast 1 koo.
HINDRICH PERSSON; dödh i Jämptland, alena en liten gosse om 13 åhr till manshielp på hemma-
net, litet kunnat så men äger allenast 3 koor, myckit fattig. 
BRITA WINICHSDOTTER; mannen soldat, ingen mans eller annan folckhielp i gården, äger alenast 
3 koor och i detta åhr litet sått, kan intet betahla uthlagorna. 

Laifaniemi:
HÅKAN HÅKANSSON; sielf soldat, hustrun hemma i största fattigdom med 4 små barn, äger 4 koor, 
men mera skyldigh till Borgarna ähn hemmanet är wärdt. 
MATS JÖNSSON, sielf soldat, hustrun meenför och siukligh person, är myckit fattigh och kan intet 
betahla. 
JACOB HINDRICHSSON; sielf soldat, hustrun dödh och en liten gosse på hemmanet om 6 åhr, äger 
alenast en koo, och kan intet skatta.

Liedakala:
PER NILSSON; hustrun sitter nu på hemmanet medh een gammal förlammat soldat och ingen mehra 
folckhielp, äger alenast 2 koor, kan intet betahla.
PER PERSSON ROPSA; sielf uthgådt knecht, hustrun alena med 3 små barn på hemmanet, lefwer i 
stoor fattigdom och kan inte betahla. 
Neder Raumo:
HINDRICH STEPHANSSON; sielf knecht, hustrun på hemmanet medh 5 små barn i stoor armod, 
äger 4 koor, doch kan hon inte betahla. 
NILS HINDRICHSSON; siuklig man, sönder svet sina fötter, hustrun alena på hemmanet med 3 små 
barn, äger alenast 3 koor, myckit giäldbunden. 
MICHEL ERSSON; sielf wanför och casserat soldat, hustrun med 5 små barn på hemmanet och ingen 
mera folckhielp, äger allenast 2 koor och kan intet betahla. 
LARS NILSSON; sielf soldat, hustrun uthan folckhielp på hemmanet ähr och wist myckit uthfattigh 
af många åhrs boskapsolyckor. 
ANUND JÖNSSON; bonden sielf uthgådt knecht, hustrun sitter på hemmanet uthan annan folckhielp 
och äger alenast 2 koor, kan intet betahla. 
ESKILL JÖNSSON; sielf knecht, hustrun lefwer i stoor armod medh många små barn och kan intet betahla.
Nederwoikala:
BENIAMEN ERSSON; sielf soldat, hustrun sitter qwar på hemmanet, medh 3 små barn och icke 
mehra folck, äger allenast 2 koor. 
HINDRICH TOPPOI; gammal förlammat man, gåår med kryckior, hustrun siuk, äger alenast 4 koor. 
hafver uthsatt 3 söner i knechtatiensten.
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Hustru KARIN; åldrigh, bonden sielf gammal och siukligh, sonen knecht, hafwer 2 små söner, och 
intet mehra folck, äger alenast 3 koor, är och mycket fattigha. 
NILS PERSSON; uthfattigh, uthgiordt många knechtar, ingen folckhielp på hemmanet ähn sin hustru 
och bondens syster, äga allenast 3 koor. 
NILS PERSSON; sielf soldat, hustrun sitter alena på hemmanet medh een liten gosse uthi största armodh. 
JOHAN OLOFSSON; bortrest till Österbotten och låtit leja sigh till soldat, hustrun dödh af hunger. 
Pottan:
NILS RÄÄF; ingen brukar hemmanet, öde.
Wonum:
NILS JÖNSSON; bonden knecht, sådt 2 skiähl, mist 2 koor och 2 qvigor. 
NILS HINDRICHSSON; föder sigh medh tiggeri, intet sådt, sonen knecht, 
HÅKAN OLOFSSON; sielf knecht, hustrun gammal med många små barn på hemmanet i stoor fattigdom. 
NILS JUNIKALA; nys uthlegt knecht, äger ingen koo sielf.
ERICH JÖNSSON; sielf knecht, een uthfattig kiäringh sitter der på hemmanet, kan intet betahla hwar-
ken ordinarie eller extra ordinarie.
Över Raumo:
HÅKAN PERSSON; bonden gammal soldat och ofärdig, hustrun gammal och myckit fattigh. 
ANDERS PERSSON; sielf odugligh och casserat knecht, hustrun gammal kiärringh, lidit stoor olycka 
på sin boskap och är mycket fattigh.
CARL ESKILLSSON; bonden sielf knecht, hustrun sitter på hemmanet med 3 små barn i stoor fat-
tigdom och kan inte betahla. 
HINDRICH CHOVA; sielf knecht och myckit fattigh hustrun eensam på hemmanet i största älendig-
het, och kan intet betahla. 
HANS RAUSTI; bortrest och låtit leja sigh till soldat i Österbotten, tillika och hustrun gådt ifrån hem-
manet, öde och uthan åbo. 
GABRIEL THOMASSON; sielf uthgådt knecht och hustrun qwar med 2 små barn, äger alenast een 
koo och kan icke skatta. 
HANS RAUSTI; gammal förlofvad soldat, kan icke bruka eller skatta för sitt hemman, uthan gåår 
omkringh sochnen at sökia sigh uppehälle.
Överwoikala:
HINDRICH SMEDH; bortrest för 2 åhr sedan, ingen på hemmanet uthan een gammal hustru, sonen 
uthgått till knecht, knechthustrun dödh, intet sått eller skurit. 
HANS HINDRICHSSON; bonden uthgått till knecht, ingen åbor hemmanet uthan een liten flicka, 
flickan håller till uthi een gammal bastugu, hafver allenast 1 koo der af hon lefver och uppehåller sigh. 
ERIK LARSSON; bonden dödt i hungersnödh, mågen knecht, ingen åbo hemmanet, knechthustrun 
sitter där inhyses medh 4 små barn, hafver 2 koor och befaras innan kort svälta i hiähl. 
Hustru ANNA; mannen knecht, hustrun eensam på hemmanet medh 2 barn, intet sådt. 
HINDRICH JÖNSSON; intet sådt i förledhit åhr, sielf siuklig och brodren uthlegdt till knecht. 
JÖNS HIRFWAS; intet sått sin åker hvarken nu i fiohl eller tillkommande åhr, något korn att uthså 
men måste upätha sin endaste boskap lijka som fler andra. 

ÖVERTORNEÅ SOCKEN
Alkula:
HINDRICH HANSSON; uthsådt något men intet skurit, alldeles uthfattiga och ej annat hafwa till 
brödh än furu barken. 
JÖNS PERSSON; uthgiort soldat, intet sådt, aldeles uthfattig.
LARS KIRKO; förlofvat soldat, hustrun gammal, ingen annan folckhielp på hemmanet, isgången 
giordt honom stoor skada. 
LARS JACOBSSON; hafwer bräckligh siukdom och i några åhr wistads i Lapmarken, hustrun warit 
hemma och mäst födt sigh med tiggeri, äger ingen koo och hemmanet ligger obrukat.
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Armasari:
ANDERS STEPHANSSON; sielf soldat, ... på hemmanet uthi stoor fattigdom, intet sådt ej heller 
hafwer att så. 
ANDERS STEPHANSSON; uthgådt knecht, hustrun medh många små barn lefwer i stoor fattigdom. 
KNUT NILSSON; gammal soldatenkia på hemmanet, äger en koo men kan icke bruka hemmanet.

Cauliranda:
ERICH JÖNSSON; aldeles uthfattigh gammal soldat och bråttfällingh, hustrun uthan någon folckhielp 
på hemmanet, äger alenast 3 koor och ingen häst. 
JÖNS NILSSON; sielf lagskriven soldat men med sin hustru rymbdt under fiällen i Lappmarken, 
hwarest ingen kan honom igen finna och lembnat hemmanet öde, intet mera folck på hemmanet än en 
gammal kiäringh, hafwer een koo.

Hapakyla:
OLOF ERSSON; gammal gubbe på hemmanet, een soldat uthgick i fiohl, den andra i åhr.
JÖNS OLOFSSON; dödh, enkian hafwer alenast 4 koor och intet annat creatur, isgången giordt stoor 
skada, intet sådt sin åker i åhr. 
PER JÖNSSON; dödh, enkian medh en liten gosse på hemmanet uthan annan folckhielp, isgången 
giordt stoor skada, äger nu intet annat som 3 koor. 

Helsingbyn:
OLOF BÅNG; ofärdigh gammal soldat, hustrun och gammal, äger alenast 3 koor och intet annat creatur. 
LARS ERSSON; sielf knecht, hustrun sitter på hemmanet uthan någon folckhielp, uthi stoor fattigdom. 
MICHEL MICHELSSON; sielf soldat, hustrun med 2 barn sitter der qwar, äger en koo och intet annat 
creatur, kan icke skatta för hemmanet eller det bruka, lefver i största fattigdom. 

Jonoswando:
JÖNS ANDERSSON; uthgammal med tvänne gambla systrar sittia på hemmanet, föde sigh mäst 
medh tiggeri, på femb åhrs tidh icke kunnat så något korn, sohnen uthgådt knecht och ingen qwar som 
hemmanet häfda kan, uthan alldeles förfalli till öde.

Juoxänge:
HINDRICH JÖNSSON; siälf soldat, hustrun allena på hemmanet uti stoor fattigdom. 
PER PERSSON; nu blifven uthfattig, sedan han haar uthgådt söner till knechtatiensten. 
NILS NILSSON; gammal och siuklig, hustrun halt, ingen annan folkhielp än 2 små gossar, floden 
bortfört 4 huus uthan gården, åker och engh mycket sönderswät. 
HINDRICH JÖNSSON; sielf och hustrun gambla, myckit fattigha, liten folckhielp på hemmanet, huus 
gambla och omkullfallna, floden bortfört häst med 7 koor, äger nu ingen koo, 2 till låns af androm. 

Koifwakyla:
”Denna by hafwer ingen åhrs wäxt bekommit, ehuruwäl de måst sina åkrar sådt hafwa, uthan alt blif-
vit uthaf tordön hagell och owäder slagen i grund så att icke ett korn igen op kom, uthan tillika med 
hallmen bortrutnadhe.”

Kolare:
OLOF ANDERSSON; hustru med 2ne små barn på hemmanet, äger alenast een koo och intet annat 
creatur, hafwer icke mächtat så på 6 åhrs tidh uthan går och tigger.

Mariosari:
ANDERS MICHELSSON; sielf knecht och ingen folckhielp, hans son ähr dumb och förlammat, äger 
alenast 4 koor och intet annat creatur, intet kunnat så på några åhr, ähr aldeles uthfattigh.
NILS OLOFSSON; bonden knecht, een gammal kiäringh på hemmanet, hafwer 4 små barn att upp-
hålla, äger 3 koor, kan intet såå sin åker.
JÖNS MICHELSSON; sonen uthgådt till soldat, fader och modren döda, inghen kvar på hemmanet 
uthan är ödelagdt. 
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BRITA; ingen på hemmanet ähn dottern, föräldrarna döda, äger alenast een koo och hafwer intet födo 
rådh på annant sätt, ähr siuker och mästadeles tigger.

Mataränge:
HINDRICH ANDERSSON; sielf och hustrun odugeliga, 2 söner uthgådt för knechtar, intet sådt på 3 åhr. 

Mietolansari:
LARS JACOBSSON; sielf dödh, hustrun medh 4 små barn på hemmanet och äger alenast 2 koor. 

Monianiska:
Hustru BRITA; ähr wanför och aldeles uthfattigh, hafwer ingen folckhielp uthan en liten gosse, icke 
kunnat såå i detta åhr.

Paijala:
MATS PÅHLSSON; dödh, änkian uthgammal och ingen manshielp, i detta åhr intet sådt. 

Pello:
JÖNS MICHELSSON; ähr sielf knecht och liten folckhielp på hemmanet, äger alenast 4 koor och 
intet annat, intet sådt sin åker.

Päckillä:
NILS NILSSON; sielf knecht, hustrun sitter på hemmanet i stoor älendighet, ej annat hafwer än furu 
barken till brödh, på några åhr intet sådt, alldeles uthfattigh.
JÖNS HINDRICHSSON; bonden sielf uthgådt knecht, hustrun föder sigh mäst medh tiggeri.

Qwifwakangas:
MICHEL NILSSON; siälf soldat, ingen manshielp, intet sådt, uthfattig. 
JÖNS JÖNSSON; sielf gammal och odugligh, sonen soldat, äger alenast 1 häst och fyra koor. 
JÖNS ERSSON; sielf knecht, hustrun alena på hemmanet med 2 små barn, uthan annan folckhielp, 
äger alenast 4 koor och intet annat creatur, intet sådt ej heller hafwa något uthsädhe, hafver furu bar-
ken till brödh.
HANS NILSSON; sielf knech, hustrun uthan annan folkhielp på hemmanet, intet sådt på fyra åhr, äger 
alenast 2 koor. 
CLEMENT OLOFSSON; sielf knecht, hustru uthan annan folckhielp på hemmanet, watufloden bort-
tagit 3 koor, äger alenast 1 koo.
STEPHAN HINDRICHSSON; bonden och hustrun gambla och fattiga, kunnat icke häfda hemmanet 
uthan det öfvergifwit, satt sigh neder i Lapmarken hvarest der andels föda sigh om sommaren med 
fisk, om winteren neder på bygden och tigger. 

Rouskala:
JOHAN HINDRICHSSON; sielf knecht, hustrun medh en gammal kiäringh alena på hemmanet, lidit 
stoor skada af isgången. 

Turthula:
OLOF OLOFSSON LINBOM; sielf knecht, hustrun medh 5 barn qwar lefwer i armod, litet kunnat såå 
sin åker, allenast 3 koor. 
ERICH ERSSON; åhr 1675 krymphling, hustrun med 8 små naakna barn, intet sådt. Åhr 1678; sielf 
oduglig och borttagen, hustrun hufvudswagh med 3 små barn, intet sådt på 5 åhrs tijdh. 
OLOF OLOFSSON; allena medh sex små barn uti stor fattigdom, intet sådt eller skurit. 

Tärende:
HINDRICH LARSSON; sielf nyligen drunknat, hustrun mycket fattigh, hafwer liten folckhielp pch 
sitter i stoor giäld hoos Borgarna.
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Arvidsjaur, Boden-Överluleå, Gällivarebygden, Kalixbygden, Kiruna, Lulebygden, Pitebygden, 
Tornedalen, Älvsbyn. Nästan hela Norrbotten är täckt av forskarföreningar som släktforskar och 
rotar i vår lokala historia. Det är ett viktigt arbete som ger riklig belöning, tycker Owe Fredriksson 
som själv ägnat tusentals timmar åt soldatrotarna i Calix Compani.

– Det är bland det svåraste som finns att forska kring soldaterna.
År 1983 var Owe med och startade Kalixbygdens forskarförening tillsammans med Bengt-Göran 

Nilsson, Judith Fors och Birger Lindgren. Av dessa är Bengt-Göran Nilsson fortfarande mycket 
aktiv och han har stor del i att föreningen vuxit till cirka 500 medlemmar.

Owe Fredriksson bor i Kalix men när det gäller soldatrotarna har han fokuserat på grannen i norr.
– Jag valde att koncentrera mig på Överkalix. Det var lättare där eftersom dom bara var 25 sol-

datrotar. Kalix socken hade 67 rotar och Töre fyra. Det var före 1768 då roten Skoug i Säivisnäs 
överfördes till Majorens kompani, alltså Torneå.

På väggen bakom sitt skrivbord har Owe en gammal raritet.
– Det är en soldatduk från 1600- eller 1700-talet. Jag fick den av en dam som var född Wass i Jo-

hannesberg. Hennes far var soldat.
Även Owe har indelt soldatblod i släkten. 
– Min mor är från Enboms i Töre och där fanns soldater både på morfars och mormors sida. En 

hette exempelvis Silfverkula. 
Det låter adligt men fina herrar tillhörde 

knappast fotfolket. 
– Nej, indelta soldaterna var allt ifrån tatta-

re till backstugusittare. Men han kunde ofta 
läsa och skriva, det var värdefullt. 

Owe har studerat åren 1620 till 1883 då sis-
ta rotarna drogs in i Överkalix, tre årtionden 
senare upplöstes Calix Compani. Den långa 
freden på 1800-talet medförde givetvis att 
många indelta soldater hade långa tjänstgö-
ringstider, upp till 40 år.

Tv-serien Raskens efter Vilhelm Mobergs 
klassiska roman är belysande på många sätt. 
Raskens fick inte det han skulle av rotebon-
den och så var det ofta i praktiken, har Owe 
funnit. 

– Jag har haft stor nytta av boskapsläng-
derna då jag tittat på sånt. Soldaten skulle ha 
säd, potatis och utsäde och dessutom skulle 
torpet underhållas. Rotebonden skulle hålla 
ordning både på soldaten och övriga bönder 
i roten. Men han var inte alltid så noga med 
att hålla roten i skick. 

Soldatfamiljerna var ofta barnrika och 
mannen kunde bli borta länge, hur länge var 
ibland omöjligt att veta. 

– I Överkalix fanns tre–fyra korpraler. Dom 
besökte soldaterna och sa: nu kuskar vi i väg.

Soldatforskaren gillar Raskens 

Owe Fredriksson fortsättare oförtrutet att forska om rotar och indelta 
soldater. Den mer än 200 år gamla soldatduken på väggen förpliktigar.
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Sedan gick man i ständig ovisshet där hemma och risken fanns förstås att soldaten inte skulle åter-
vända. 

– Det var många tragedier. Änkan var tvungen att söka sig en ny karl och gifta om sig. Men dom 
där hemma klara sig ofta förvånansvärt bra, utom då det var missväxt för då svalt dom nästan 
ihjäl.

Värst var det förstås under de drygt 200 åren med många och långa fälttåg. Krigströttheten och 
rädslan att dö i fält var stor i Norrbotten. Vid utskrivningar på 1700-talet försökte många slippa 
krigstjänsten genom självstympning. Ibland hade yxan råkat slinta så man fått ett djupt sår i benet, 
eller också kom man till mönstringen med ett finger eller en tå borthuggen.

En del var så desperata att man valde att bli självspilling, berättar Owe Fredriksson:
– Många soldater som skulle ut i krig tog bort sig. Särskilt dom som skulle till Preussen på 1600-

talet gjorde det. Det står inte i längderna men man ser det av dödsdagen. Dom ville inte lämna 
hemmet.

För det mesta var livet i fält ett rent helvete och flera gånger blev Västerbottens regemente i det 
närmaste utraderat. Riktigt så illa gick det inte i Pommerska kriget i mitten av 1700-talet men det 
var illa nog. 

Av nedanstående sammanställning från 1759 framgår att mer än halva Calix compani var försatt 
ur stridbart skick: 30 av de 78 soldaterna var döda, fyra tillfångatagna och nio sjuka.

Calix Compani, mönstringar 1759 på Rügen.
Avskrifter av Karl Göran Karlsson i Mellerud, 
kompletterat och sammanställt av Bengt-Göran Nilsson, 
Kalixbygdens forskarförening.

ÖverCalix socken: 
Per Persson Järv, död 26 juni 1758.
Mickel Michelsson Svart, död 30 jan 1758.
Lars Hansson Åhl , 32 år, 14 tjänsteår, sjuk i Bergen.
Erik Michelsson Hierpe, död 6 april 1758.
Lars Larsson Vänström, död 3 juni 1758.
Jöns Jönsson Rehn, död 3 mars 1758.
Lars Nilsson Grabbat, 27 år, 2 tjänsteår, duktig.
Johan Johansson Lilja, 30 år, 11 tjänsteår, sjuk i Granstat.
Per Olofsson Örn, får avsked.
Johan Eriksson Gren, 27 år, 11 tjänsteår, duktig.
Mickel Mickelsson Giärtz, sjuk i Bergen, död 16 maj 1758.
Johan Michelsson Smyg, 28 år, 8 tjänsteår, duktig.
Jöns Jönsson Biugg, 22 år, 1 tjänsteår.
Anders Eliasson Räfvenklo, död 20 oktober 1758.
Lars Mickelsson Torf, 33 år, 16 tjänsteår.
Jonas Andersson Gris, 30 år, 14 tjänsteår, duktig.
Henrik Johansson Stål, sjuk i Bergen, död i Stralsund.
Nils Andersson Lång, 32 år, 1 tjänsteår, på fästning.
Per Eriksson Flink, 41 år, 20 tjänsteår, befordrad till korpral Flinkenström.
Per Nilsson Grell, 23 år, 5 tjänsteår, duktig.
Lars Larsson Wigge, förkommen 28 september 1758, fången.
Lars Larsson Ruuth, död 15 juli 1758.
Carl Carlsson Dunder, 25 år, 1 tjänsteår, duktig.
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NederCalix socken:
Nils Nilsson Töre, 22 år, 6 tjänsteår, fortifikationsarbete i Stralsund.
Jöns Nilsson Hvitlock, förkommen 28 september 1758 i Ferbelin. 
Isack Matsson Lood, 27 år, 7 tjänsteår, sjuk här.
Lars Nilsson Hurtig, får avsked för sjukdom.
Johan Samuelsson Fiskare, 32 åpr, 16 tjänsteår, sjuk här.
Johan Jacobsson Wass, död 1 juni 1758.
Per Persson Springfeldt, 22 år, 5 tjänsteår, duktig.
Jacob Ersson Påhl, 34 år, 15 tjänsteår, sjuk i Stralsund.
Anders Andersson Stake, 52 år, 17 tjänsteår, duktig.
Per Larsson Ryss, 37 år, 13 tjänsteår, duktig.
Nils Persson Orre, död 2 augusti 1758.
Nils Andersson Höfvel, 47 år, 19 tjänsteår, duktig.
Johan Persson Sågare, 22 år, 1 tjänsteår, sjuk commenderad till Stralsund.
Lars Michelsson Stubbe, död 1 april 1758.
Nils Gamm, 23 år, 7 tjänsteår, duktig.
Erik Nilsson Stråke, 33 år, 1 tjänsteår, på fästning.
Mats Andersson Dufva, Corpral, bräcklig, får underhåll.
Johan Hansson Köpman, commenderad Ferberlin 1758, fången.
Hindrich Hindrichsson Dunderberg, död 20 april 1758.
Samuel Hansson Jägare, död 2 december 1758.
Jacob Michelsson Korp, död augusti 1758.
Hans Persson Krok, död 16 maj 1758.
Anders Andersson Myra, död 3 januari 1758.
Carl Olsson Spelman, 34 år, 12 tjänsteår, duktig.
Olov Olsson Stadig, 37 år, 1 tjänsteår, sjuk i Bergen, död 23 februari 1759.
Elias Jönsson Buller, 22 år, 1 tjänsteår, duktig, flyttar senare till Myra Rote.
Jöns Israelsson Frimodig, Corpral, 30 år, 13 tjänsteår, duktig. 
Lars Nilsson Lille, 21 år, 1 tjänsteår.
Carl Larsson Ytter, 30 år, 8 tjänsteår, duktig.
Per Hansson Trana, 22 år, 1 tjänsteår, på fästning.
Lars Larsson Hvit, död december 1758.
Hindrich Jacobsson Cornelius, död 1 februari 1758.
Johan Andersson Modig, död i fångenskap 8 oktober 1758.
Anders Jacobsson Trinder, död 30 juni 1758. 
Jöns Hansson Mört, 27 år, 8 tjänsteår, duktig.
Johan Johansson Roth, död 1 juli 1758.
Anders Israelsson Björkqvist, 33 år, 13 tjänsteår, duktig.
Zachris andersson Hana, död 23 mars 1758.
Erik Mosesson Abborre, 22 år, 1 tjänsteår, sjuk i Bergen.
Johan Larsson Frisk, död 8 maj 1758.
Per Nilsson Unge, 30 år, 13 tjänsteår, sjuk i Bergen.
Lars Jönsson Tilja, död 20 augusti 1758.
Hindrik Hindrichsson Måsa, 29 år, 9 tjänsteår, duktig.
Johan Johansson Skata, död 29 april 1758.
Erik Larsson Höflare, död 16 april 1758.
Isak Hindrichsson Gumse, får avsked till underhåll, december 1758.
Olof Josephsson Giädda, 37 år, 5 tjänsteår, fortifikationsarbeten Stralsund.
Anders Johansson Ryman, 51 år, 18 tjänsteår, duktig, commenderad till fortifikationsarbete Stralsund.
Nils Jönsson Flygare, död 6 februari 1758.
Hans Andersson Holm, 28 år, 11 tjänsteår.
Anders Andersson Stråle, förkommen vid återtåg Ferberlin september 1758, fången. 
Johan Larsson Schiäl, 22 år, 1 tjänsteår, sjuk i Bergen.
Jöns Jönsson Lustig, Corpral, förkommen återtåg Ferberlin september 1758, fången.
Esaias Hindersson Svan, Corpral, får avsked.
Anders Andersson Skoug, död 14 december 1758.


