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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Från och med att det militära indelningsverket infördes på 1600-talet fram tills det att det 

avskaffades 1901 så utgjorde de indelta soldaterna och båtsmännen en betydande del av 

lokalsamhället hela landet. 

Under 1800-talet skedde också kanske framförallt på landsbyggden. Indelningsverket rörde så 

gott som alla på något sätt då de rotar eller rusthåll som var skyldiga att rekrytera och 

underhålla en soldat eller båtsman var spridda över en rad dramatiska samhällsförändringar 

där kanske framförallt den kraftiga befolkningsökningen och sociala omskiktningen av 

samhället var det som märktes mest. Barn till de som tidigare varit bönder kunde helt enkelt 

inte förvänta sig att det fanns någon gård att ärva när de blev äldre då konkurrensen om dessa 

gårdar hårdnade. Ett landsbygdsproletariat växte fram då andelen som antalet obesuttna ökade 

i samhället. Dessa barn blev således tvungna att söka försörja sig på annat sätt än som 

självägande bönder som många av deras äldre släktingar varit och många barn ifrån 

bondfamiljer skulle uppleva en nedåtgående social mobilitet under denna tid. Livet som indelt 

soldat eller båtsman kunde således te sig lockande då detta i hög utsträckning innebar att man 

hade åtminstone en del av sin försörjning säkrad då man dels hade en kontant inkomst samt 

kanske viktigast, att man fick ett torp att bo i samt mark att bruka under sin tjänstgöringstid 

vilket kunde kännas nog så tryggt i denna tid av förändring. Dessa karriärmöjligheter fanns, 

såsom så många gånger annars i historien, i regel bara tillgängliga för män, men givetvis var 

det så att denna förändring skulle påverka även kvinnorna då dessa på samma sätt som 

männen var tvungna att hitta någon form av försörjning.
1
 

I denna undersökning kommer jag titta lite närmare på Norrlands 2:a 1:adelskompani och 

några av de båtsmän som tjänstgjorde utifrån en generalmönstringsrulla ifrån 1845. I 

undersökningen väljer jag ut ett mindre antal båtsmän som jag undersöker lite mer djupgående 

vilka föräldrar de hade, vilka de gifte sig med, samt vart deras barn hamnade. Jag har 

dessutom dessa båtsmäns bouppteckningar som jag använder som ytterligare material. 

 

                                                 
1
 Denna samhällsomvandling beskrivs mer ingående i kapitlen 1.5 och 2 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är alltså att titta närmare på båtsmannen och dennes familj med 

bakgrund av den sociala förändring som ägde rum i 1800-talets Sverige då det gamla 

jordbrukssamhället skulle komma att förändras och övergå till ett mer industrialiserat 

samhälle. Organisationen för militären och flottan var också under denna tid densamma som 

den varit ända sedan 1600-talet med några små förändringar. Vilken plats hade båtsmännen 

vid Norrlands 2:a 1:adelskompani i detta föränderliga samhälle? och vilken betydelse hade det 

för deras barn att växa upp i ett båtsmanshushåll? Kan vi också säga någonting om vilken 

status båtsmannayrket innebar genom att titta på vilka de gifte sig med samt vilka yrken och 

makar/makor deras barn fick? Med bakgrund av den samhällsomvandling som skedde under 

1800-talet då bl.a. ett landsbygdsproletariat växte fram samt att landet urbaniserades i allt 

snabbare takt (vilket beskrivs närmare i kapitel 2.4) så tänker jag testa en hypotes som går ut 

på att vi kommer kunna se en nedåtgående social mobilitet över tre generationer där 

båtsmännen utgör mellanledet och vi i generationen efter ser en ökande proletarisering samt 

inflyttning till städerna. 

För att kunna testa denna hypotes så utgår jag ifrån en rad olika frågeställningar: 

Vilken social grupp kom båtsmännen ifrån? 

 Vilka gifte de sig med? 

Vilken social grupp skulle båtsmännens barn komma att hamna i? 

 Vilka yrken hade de och vilka gifte de sig med? 

 Ser vi någon skillnad mellan sönerna och döttrarna? 

Med detta som bakgrund, vilka mönster kan vi skönja gällande eventuell nedåtgående 

social mobilitet och urbanisering? 

 

1.3 Källor, metod och avgränsningar 

Som grund för min undersökning har jag använt mig av olika typer av arkivmaterial. Det 

dokument som varit min utgångspunkt och som jag sedan gått vidare ifrån är Norrlands 1:a 

2:adelskompanis Generalmönstringsrulla från 1845 som återfinns i flottans arkiv. 

Anledningen till att jag valde just denna rulla var dels att jag ville att det skulle vara fred då 

jag främst var intresserad av båtsmännens roll och status i vardagssamhället och inte i krigstid 

samt att den var relativt nära seklets mitt vilket innebär att jag täcker in större delen av 1800-
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talet i och med att jag går en generation bakåt och en framåt. Rullan var dessutom relativt 

utförlig vilket underlättade fortsatta undersökningar. Källmaterialet fick således i en viss 

utsträckning påverka avgränsningen i tid. I rullan hittar man dels rotenummer, vilken socken 

rotet tillhörde, båtsmannens namn, födelseort och födelsedatum, när denne antogs i tjänst samt 

ibland anteckningar rörande befarenhet och övrigt. 

Utifrån födelsedatumet och orten så letade jag sedan upp dessa i födelse- och dopböckerna i 

kyrkoarkivet för att på så sätt se vilka båtsmannens föräldrar var och i regel vilket yrke fadern 

hade. 

Utifrån en digital databas (som finns tillgänglig på en CD-skiva som ges ut av Riksarkivet och 

Sveriges Släktforskarförbund
2
) över C. Grills ”Statistiskt sammandrag av svenska 

indelningsverket” som utkom i fyra delar mellan 1855-1858 så kan man leta fram i 

vilken/vilka byar de enskilda rotena var belägna. Med denna kunskap kunde jag sedan leta 

upp dessa i husförhörslängderna (kyrkoarkivet). På så sätt fick jag fram uppgifter om vilka 

som var de övriga medlemmarna i båtsmanshushållet. Uppgifter jag kunde få fram var 

födelsedatum och ort, datum för flyttar samt vigseldatum och död. Med dessa uppgifter till 

hands kunde jag sedan spåra mig både framåt och bakåt via flyttlängder, samt tidigare och 

senare husförhörslängder, för att få ytterligare uppgifter om barn som flyttat samt varifrån 

båtsmannens maka kom. I vissa fall där båtsmannen inte återfanns i födelse- och dopböckerna 

på i generalmönstringsrullan angiven plats så kunde jag använda mig av husförhörslängderna 

för att hitta rätt föräldrar. 

För ytterligare uppgifter har jag även använt mig av folkräkningarna från 1880, 1890, 1900 

och 1910. Dessa har fördelen att de är sökbara i Riksarkivets databas (SVAR). Detta krävde ju 

dock att personerna var vid liv åtminstone 1880. I dessa folkräkningar återfinns övriga 

medlemmar i det hushåll de levde i vid dessa tidpunkter och deras eventuella yrkestitlar, 

födelseår, födelseort samt vilken ort de bodde på vid tidpunkten för folkräkningen. Dessa 

folkräkningar var mycket användbara då man hittar igen personerna snabbt. När jag spårat 

framförallt barnen så har jag således först och främst använt mig av dessa och sedan 

kompletterat med bl.a. husförhörslängderna ifall detta varit nödvändigt. 

                                                 
2
 C. Grill ”Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket” (1855-1858), Riksarkivet och Sveriges 

Släktforskarförbund, CD-skiva version 1.1 
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Ytterligare en typ av källa jag använt mig av är bouppteckningarna efter att båtsmännen 

avlidit. Dessa innehåller de ägodelar båtsmännen ägde vid tidpunkten för deras död samt 

eventuella tillgångar som blev kvar till hushållet efter att alla eventuella skulder räknats av. 

Detta för att ge en kompletterande bild över hur deras ekonomiska situation såg ut i slutskedet 

av deras liv. 

I källförteckningen i slutet av denna uppsats har jag listat utförligt vilka dokument som legat 

till grund för min bedömning av de olika personerna. I vissa fall har jag stött på motstridiga 

uppgifter i de olika materialen (oftast felaktiga uppgifter i generalmönstringsrullan). I dessa 

fall har jag utifrån det samlade materialet gjort en bedömning vad som är mest sannolikt. 

Detta orsakade inget större metodiskt problem mer än att undersökningen tog längre tid då jag 

var tvungen att dubbelkolla uppgifterna. Exempel på ett sådant fall var att det för båtsmannen 

på rote 10, Eric Sundberg Plutare stod i generalmönstringsrullan att han var född i Säbrå. Jag 

återfann honom dock inte i födelse- och dopböckerna för Säbrå. Däremot så stod det i 

folkräkningen att han i själva verket var född i Bygdeå i Västerbotten och i den födelse- och 

doplängden hittade jag honom på i generalmönstringsrullan angivet födelsedatum. 

Ett annat problem som uppstår just i och med att jag använder material från olika källor och 

tidpunkter är att en sådan sak som namn verkar ha varit ett något flytande koncept vid den här 

tiden. Dels kunde namnens stavningar ändras mellan olika källor (t.ex. Wikström, Wickström, 

Vikström), samt att även namnen även kunde variera i form av hopdragningar (Eriksson 

kunde bli Ersson, Olofsdotter kunde bli Olsdotter, Johan kunde bli Jan exempelvis). I födelse- 

och doplängderna står också endast förnamnen på de nyfödda. Det var dock vanligt att deras 

efternamn var patronymer (hette fadern exempelvis Erik så fick sonen namnet Eriksson). 

Detta var dock inte alltid fallet, men med det samlade materialet till hands så utgör detta dock 

inget större problem, dock så bidrog det till att mer noggranna undersökningar krävdes för att 

försäkra sig om att det var rätt person jag funnit i materialet. 

Ett annat problem är att det kan vara svårt att med säkerhet säga att man vet allt om en 

persons status eller ställning utifrån en yrkestitel eller på vilket sätt dennes föräldrar försörjde 

sig. Detta bör dock kunna bidra till en bild av personen i frågan i alla fall inom ramen för min 

undersökning där jag tittar på 1800-talets samhällsutveckling i form av besuttenhet och 

urbanisering. 
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När det gäller avgränsningar så utgår jag som bekant ifrån 1845 års generalmönstringsrulla. 

Utifrån denna har jag på djupet undersökt de elva första båtsmännen. De åtta första 

rotenumren var vakanta för Härnösands stads räkning så den första båtsman jag undersökt 

representerade rote 9 i Hernö socken. Därefter har jag undersökt de tio första rotena i Säbrå 

socken. Jag har således undersökt båtsmännen från rotena 9 till och med 19. Anledningen till 

att de inte är fler är för att jag ville gå lite mer på djupet med varje båtsman och att undersöka 

fler båtsmän var således inte möjligt inom ramen för denna undersökning. 

Vad det gäller vilka familjemedlemmar jag valt att undersöka vidare så är det båtsmannen 

som varit min utgångspunkt. Jag har således undersökt dennes barn och inte eventuella 

styvbarn eller fosterbarn. Inledningsvis tänkte jag att jag skulle undersöka alla i hushållet 

inklusive styvbarn, dock så kunde det exempelvis vara så att en båtsman gifte om sig efter att 

dennes första fru avlidit och att den nya hustrun hade barn från ett tidigare äktenskap. I fallet 

Anders Hammar Frisk, som var båtsman nummer 15 i min undersökning, så förhöll det sig 

dock så att han avled kring ett år efter att de gift sig, och då min undersökning riktar in sig 

mycket på att se på vilket sätt barnen påverkades av att komma från ett båtsmanshushåll så 

kändes det svårt att motivera att ta med dessa i undersökningen. Hellre än att göra en mer eller 

mindre godtycklig bedömning av vilka som var att betrakta som ”riktiga” familjemedlemmar 

så valde jag istället att begränsa mig till de barn där båtsmannen i fråga var fadern. Det 

handlar dock endast om ett fåtal personer. 

 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 presenterar jag med utgångspunkt i litteraturen en utförligare genomgång av 

indelningsverkets införande, utformning och avskaffande samt en genomgång av några av de 

sociala förändringar som ägde rum under 1800-talet. 

I kapitel 3 som är denna uppsats huvuddel så kommer jag först presentera de 11 

båtsmanshushållen och dess medlemmar. Därefter kommer jag ha separata delar för de olika 

frågeställningarna i kapitel 3.3 där jag sammanställer och tolkar materialet. Samt diskuterar de 

slutsatser jag kommer fram till. 

Kapitel 4 rymmer en kort sammanfattning av uppsatsen. 
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1.5 Forskningsläge och litteratur 

Som bakgrund till denna uppsats så har jag tagit del av en del litteratur. Som referens till 

1800-talets befolkningsomvandling och omstrukturering av samhället så har jag först och 

främst använt Bo Stråths ”Sveriges historia 1830-1920” (Falköping 2012). Denna bok har 

utgjord grunden till just den del som rör detta i kapitel 2. Även Susanna Hedenborgs och Lars 

Kvarnströms ”Det svenska samhället 1720-2010 – Böndernas och arbetarnas tid” (Lund 2013) 

har varit till hjälp även om den inte direkt refereras till. 

Lars Ericsons ”Svenska knektar – Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred” (Falun 

2002), har utgjort grunden till delen om indelningsverket i kapitel 2. Hans bok grundar sig 

dels på egen forskning, men även andras. Syftet med hans bok var att skildra den enskilde 

soldaten, ryttaren eller båtsmannen i krig och fred samt de rotebönder som ansvarade för 

dennes försörjning och deras familjer. I boken återfinns även en utförlig historisk bakgrund 

till indelningsverket som det står mer om i denna uppsats andra kapitel. 

Hans Normans forskningsantologi ”Skärgårdsflottan – Uppbyggnad, militär användning och 

förankring i det svenska samhället 1700-1824” (Falun 2000) har också legat till grund för 

bakgrunden i kapitel 2. Här är det kanske framförallt delen ”Båtsmännen vid skärgårdsflottan, 

Tjänstgöringsförhållanden och social förankring i lokalsamhället” av Patrik Höij som bidragit 

till att ge en mer specifik bild av just båtsmännens situation då Ericsons ”Svenska knektar” är 

mer inriktat på indelningsverket som helhet och kanske främst armén. 

Agneta Guillemot har skrivit en avhandling som heter ”Rask, resolut, trogen – De indelta 

soldaterna i det svenska agrarsamhället Västerbotten 1860-1901” (Umeå 1986). Hennes 

forskning har även till viss del legat till grund för Ericsons ”Svenska knektar”. I den redogör 

hon dels för indelningsverket, dess bakgrund och uppkomst samt dess utformning. Sedan har 

hon undersökt just soldatrekyteringen lite djupare. Det regemente hon riktar in sin forskning 

på är Västerbottens fältjägarekår 1860-1861. Om rekryteringen där så har hon bl.a. fått fram 

att 827 av 836 rekryterade soldater under perioden kom ifrån Västerbotten. Endast nio stycken 

var födda utanför länet och av dessa så var fyra ifrån Norrbotten och Västernorrland medan 
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övriga var från andra mellansvenska landskap.
3
 När hon har undersökt soldaternas sociala 

bakgrund så har hon använt sig av en kategorisering som grundar sig i jordägande som med 

största sannolikhet kan vara tillämplig även i denna undersökning. Den uppdelning hon gör är 

att hon delar in i tre huvudkategorier. De tre kategorierna är: A) äger jord (dvs. bönder, 

hemmansägare m.m.), B) brukar jord de inte äger (dvs. torpare, nybyggare, soldater, 

arrendatorer), C) saknar tillgång till jord (dräng, piga, änka, inhyses m.fl.). Vissa problem 

uppstår såklart även med denna kategorisering. Hur ska man exempelvis klassa före detta 

soldater eller före detta bönder? Sen så kan ju spannet vara ganska stort inom de olika 

kategorierna, hur en bonde har det varierar ju exempelvis utifrån hur mycket mark den äger. 

Hennes undersökning visar också att fördelningen för de indelta soldaterna i Västerbotten 

åren 1860-1901 var relativt jämn. 40 % hamnade i kategori A, 26,7 % i B och slutligen 33,3 

% i kategori C.
4
 

Guillemot skriver också om de indelta soldaternas mönster för familjebildning. Hon refererar 

till en generell nedgång i giftemålsfrekvens under 1800-talet som en följd av den 

samhällsomvandling som skedde med en växande obesutten grupp. Fler kvinnor än män 

förblev ogifta även om männen också var många. För en soldat med ett torp var det dock i 

princip nödvändigt att gifta sig för driften av torpets skull. Från 1756 till 1841 var soldater 

exempelvis tillåtna att gifta sig ifrån 18 års ålder (åldern var annars 21), så att soldaterna var 

gifta sågs som önskvärt från fler håll i samhället, såväl kronan som rotebönder. I Guillemots 

undersökning var det endast 21 av 256 soldater i Umeås och Lövångers socknar som förblev 

ogifta livet ut. Räknar man dessutom bort de som dog innan 30 års ålder så får vi fram att fem 

procent av soldaterna var ogifta. Den genomsnittliga ålder för giftermål var också för 

soldaterna något lägre än riket i övrigt där snittåldern låg på runt 30 för männen och 25,5 för 

kvinnor. Anmärkningsvärt i hennes undersökning var att soldathustrun ofta var jämngammal 

eller äldre än mannen. Ser man till hur många barn de hade så var det så att i Lövångers 

socken så var stora barnkullar relativt ovanliga och det hörde till ovanligheterna att någon 

hade fler än åtta barn. Över hälften av familjerna hade 1-4 barn och genomsnittet låg på 4,7 

barn. I Umeå var barnaskarorna något större med ett snitt på 5,6 barn per familj. Lite drygt 58 

procent av familjerna hade fler än fyra barn. Dessa kan man jämföra med en undersökning 

från Dala pastorat i Västergötland för perioden 1776-1830 där bondefamiljerna hade i snitt 

                                                 
3
 Agneta Guillemot ”Rask, Resolut, Trogen – De indelta soldaterna i det svenska agrarsamhället Västerbotten 

1860-1901” (Umeå 1986), s. 121 
4
 Guillemot, s. 128-130 
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4,36 barn och de obesuttna 3,44. När det gäller barnantalet så menar Guillemot att det inte 

finns något solklart mönster som visar på något sätt utmärkt just soldaternas barnproduktion.
5
 

Guillemot har också tittat på de indeltas levnadssituation vid 50 års ålder. Hon hittade inte så 

mycket i sin undersökning av det kyrkliga materialet gällande fattigvård, men hon refererar en 

del till annan forskning. Kurt Boberg har exempelvis granskat 1869 års mantalslängd i 

Burträsk socken och hittat fyra personer med soldatanknytning av 185 fattiga. När hon tittar 

på forskning från andra håll i landet så ser hon att situationen dock ofta var svårare för 

båtsmännen. Hon uppger att det ska ha funnits problem bl.a. runt Karlskrona där det fanns 

många båtsmän. Mycket talar också för att båtsmännen i regel hade en svagare social ställning 

än soldater. Trosa och Tuna var de församlingar med flest båtsmän, men ingen båtsman 

påträffades som förutom båtsmanstjänsten också var bonde. I uppteckningsmaterialet är det 

också stor skillnad båtsmän och soldater emellan där det mesta tyder på att båtsmännen haft 

relativt lågt anseende. Detta verkar dock inte ha stämt överallt. Exempelvis i Selånger i 

Medelpad verkar båtsmännen ha haft en ställning jämförbar med soldaternas.
6
 

En licentiatavhandling som rör vid ämnet är Lennart Hennels ”Båtsmansrekrytering och 

båtsmanshåll i Västsverige åren 1700-1739” (Lund 1964). Denna har dock inte använts i 

någon hög utsträckning då mycket av det som står gällande just rekrytering av båtsmän redan 

täcks in av den övriga litteraturen samt att undersökningen inte riktigt gäller rätt tidsperiod 

eller geografiska plats. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Indelningsverket – historisk bakgrund och införande 

Lars Ericson ger i sin bok ”Svenska knektar – indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och 

fred” (Falun 2002) en historisk bakgrund till indelningsverkets uppkomst och uppbyggnad.  

Fröet till det som senare skulle komma att bli indelningsverket kan man säga kom att sås 

redan under Gustav Vasas tid. Detta då man bland annat efter Dackefejden började inse 

behovet av att ha en stående inhemsk armé, dels av ekonomiska skäl då utländska legoknektar 
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var dyra, och dels för att Vasa helt enkelt insåg den militära potentialen hos bondemassorna. 

Förutom principen att försvaret skulle vila på nationell grund, vilket ur kronans synvinkel 

också var billigast, så tillkom också möjligheten att soldater och befäl kunde erhålla ett torp 

eller en gård med brukbar mark som en del av sin lön. En viktig del av denna 

rekryteringsmodell var också att soldaterna skulle rekryteras på frivillig grund. Detta så 

kallade äldre indelningsverk kom aldrig att bli dominerande men grunden var lagd för vidare 

utveckling.
7
 

1600-talets inledande decennier präglades i stor utsträckning av krig där det trettioåriga kriget 

dominerade. Detta ökade behovet av soldater och detta behov möttes upp med 1619 års s.k. 

Krigsfolksordning som innebar att var tionde man skrevs ut till militärtjänst vid regelbundna 

utskrivningar. I takt med att behovet ökade ytterligare i och med det pågående kriget så 

rekryterades även utländska legoknektar in i armén. Förlusterna på slagfälten och alla 

utskrivningar slet hårt på befolkningen även på hemmaplan då dessa var dels dem som skrevs 

ut, men även dem som fick bekosta det hela i form av ett ökat skattetryck.
8
 

Året 1660 är enligt Ericson en vändpunkt då den svenska stormakten definitivt ställer om från 

offensiv till defensiv. Militära reformer skulle dock inte komma att genomföras förrän efter 

det skånska kriget på 1670-talet. Dåvarande kung Karl XI beslutade bl.a. om att grunda två 

nya kavalleriregementen i Skåne samt grundlägga staden Karlskrona och flytta Örlogsflottan 

dit. Även på det civila planet ville man markera närvaron i Skåne genom exempelvis präster 

och borgmästare.
9
 

Reduktionen som Karl XI drev igenom 1680, där de gods som adeln fått som förläningar 

under de föregående decennierna åter ställdes till kronans förfogande innebar dels tillskott i 

statskassan, men också att han vann stöd från de ofrälse stånden (och kanske främst 

bondeståndet), vilket skulle vara viktigt för det fortsatta militära reformarbetet. Efter lärdomar 

från det nyligen avslutade danska kriget så hade man sett en del brister hur militären 

fungerade. Dels var det svårt att hitta ersättare för de soldater som stupat eller sårats, de 

ersättare man till slut hittade saknade också ofta de kunskaper som krävdes för ett effektivt 

                                                 
7
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försvar. Deserteringar förekom också samtidigt som flottan ej heller visat upp de kvaliteter 

man hoppats på.
10

 

Karl XI stödde sig på ett antal rådgivare bl.a. då det togs fram nya exercisreglementen som 

dikterade hur soldaterna skulle övas, och han reste dessutom runt i landet för att inspektera de 

olika regementena. Vissa avtal om ett visst ständigt knektehåll fanns i vissa landskap redan 

under 1600-talet. Alla utskrivningar och pålagor hade också gjort bondebefolkningen mer 

välvilligt inställda till en förändring. Följden av detta blev att Karl XI i oktober 1682 kunde 

driva en proposition om ständigt knektehåll genom riksdagen, och således föddes det s.k. 

yngre indelningsverket. Ett krav som bönderna hade var att samma krav skulle gälla även 

kronans och adelns bönder, vilket också blev fallet.
11

 

Efter reformen kom militären att organiseras på så sätt att varje landskap eller län förband sig 

att dels ställa upp med, men även underhålla ett regemente bestående av 1200 infanterister 

eller fotsoldater. Varje rote skulle bestå av två gårdar och skulle ansvara för rekrytering och 

försörjning av en soldat. 150 soldater utgjorde tillsammans ett kompani vars geografiska 

spridning var tänkt att motsvara ungefär ett härad. De sammanlagt 1200 soldaterna, som 

innefattades i 8 kompanier, utgjorde ett regemente.
12

 

När soldaterna skulle rekryteras så lockades bönderna med en legosumma som kunde variera i 

storlek helt enkelt beroende på hur marknaden såg ut i det aktuella området. Var tillgången på 

villiga rekryter låg så trissades priserna upp och det motsatta gällde ifall det fanns många som 

stod utan mark eller sysselsättning. Vissa försök skulle komma från centralt håll för att 

försöka reglera legans storlek, men den kunde variera kraftigt under hela indelningsverkets 

tid. Bönderna skulle tillhandahålla en bostad, som oftast var ett torp med en bit brukbar mark. 

Ifall marken gav dålig avkastning eller helt enkelt var för liten för att kunna försörja sig på så 

kunde soldaten kompenseras med så kallat hemkall vilket innebar att man helt enkelt fick 

naturaprodukter. Utöver detta så hade soldaten också en årlig lön som betalades kontakt, dock 

så kunde en del av lönen ibland bestå av naturaprodukter som antingen kunde konsumeras 

eller säljas för att på så sätt få in kontanter. Storleken på lönen kunde också variera beroende 

på hur stor och/eller bördig den tilldelade marken var. Rotebönderna ansvarade också för att 

tillhandahålla kläder enligt tydliga föreskrifter samt för förvaring och underhåll av soldatens 
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militära utrustning. Under den indelningsverkets sista period, främst 1800-talet, så ansvarade 

soldaten själv för sin uniform och utrustning.
13

 

Tanken var som sagt att varje rote skulle utgöras av två gårdar. Dock så var det så i många 

landsändar att gårdarna var för små för att klara detta vilket innebar att fler gårdar behövdes. 

Så i praktiken kunde antalet gårdar som utgjorde ett rote variera. Den främste av 

rotebönderna, som ofta var ägaren till den mark där soldattorpet byggdes, fick sin gård utsedd 

till stamrote medan de övriga gårdarna blev strörotar eller hjälprotar. Gårdarna var oftast 

belägna i samma by (undantag fanns dock). Rotebönderna valde sinsemellan ut en s.k. 

rotemästare som fick vara böndernas representant gentemot soldaten och myndigheter.
14

 

2.2 Den indeltes rekrytering och villkor 

När man nämner det yngre indelningsverket så är det i regel detta system med rotebönder och 

soldattorp man menar. Den korrekta termen är dock egentligen ”det ständiga knektehållet”, 

och ordet ”indelningsverket” kom från hur man organiserade officerarnas samt en del andra 

befattningshavares försörjning. Redan från 1500-talet och framåt så hade officerare fått egna 

gårdar, s.k. militiehemman, som en del av sin lön. Efter det trettioåriga krigets slut så var det 

många officerare, såväl svenska som utländska, som återvände och blev tilldelade 

kronogårdar som förtjänst. Det var detta system som nu skulle komma att byggas ut 

systematiskt. Systemet kom att organiseras som så att varje officer fick en särskild gård att bo 

på samt bruka dess mark. Officeren tilldelades dessutom skatteinkomsterna från ett visst antal 

gårdar som lön. Ifall officeren steg i rang så flyttade denne till den gård som hörde till den nya 

tjänsten. Detta system som är den egentliga kärnan i indelningsverket. Begreppet kom dock 

senare att innefatta hela det ständiga knektehållet samt rekryteringen av kavallerister m.m. 

Även en del civila tjänstemän såsom exempelvis häradsskrivare och länsmän försörjdes via ett 

indelningssystem där vissa gårdar och skatteintäkter knöts till just deras tjänster. Under 1800-

talet började kontanta löner dock dominera allt mer.
15

 

Flottan organiserades på liknande vis där båtsmännen motsvarade de meniga soldaterna i 

landarmén och tilldelades båtsmanstorp enligt samma principer. Lika så för officerarna  som 

oftast tillhandahölls bostäder på liknande vis som sina kolleger i armén. Båtsmanskompanier 

organiserades i kustlandskapen. En rent organisatorisk skillnad var också så att när 
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kompanierna kallades in till tjänstgöring på någon av örlogsstationerna (först och främst 

Karlskrona, Stockholm eller Göteborg). Det kompani som är föremål för min undersökning 

samlades i Stockholm), så tog officerarna vid örlogsstationerna över befälet, och under 

seglatsen dit fartygets officerare. Båtsmanskompaniernas chefer skulle annars vara bosatta 

inom kompaniets geografiska område, så detta var en skillnad gentemot landarméns 

organisation där såväl regementes- som kompaniofficerare följde med sina soldater både i fält 

och hemma.
16

 

Det nya systemet innebar en viss förändring för de indeltas sociala status. Detta gällde kanske 

främst kavalleristerna som tidigare i ganska hög utsträckning varit självständiga och 

oberoende. Med det nya systemet så handlade soldaterna i en starkare beroendeställning till 

sina rotebönder och förhållandet kom i högre utsträckning att likna det mellan en arbetsgivare 

och anställd. Hur man skulle försörja sig i fredstid var också något man behövde fundera på 

då marken man hade tillgång till sällan räckte. Vad som skulle hända med honom och hans 

familj ifall han blev skadad, invalidiserad och inte kunde fortsätta sin tjänstgöring var också 

en fråga som ofta saknade svar.
17

  

Under 1800-talet var framförallt officersboställenas funktion som löneförmån på nedgång och 

år 1844 upphörde byggandet av nya officersboställen. Genom en lönereform för den indelta 

armén år 1833 så fick flera befattningshavare kontant lön istället för bostäder och 1875 så 

avskaffades det indelta lönesättet för befälen helt via en lönereglering.
18

 

Fram till mitten av 1800 var det dock den indelte soldaten som dominerade både i armén och 

flottan och det var den indelta stammen som stod för huvuddelen av styrkan. Värvade förband 

som fick betalt kontant kunde vara förlagda i städer eller fästningar. På 1850-talet så bestod 

den indelta armén av 3 300 ryttare, 20 239 infanterister och 5 686 båtsmän som tjänstgjorde i 

flottan. Utöver dessa fanns även 44 indelta stadssoldater som ansvarade för att upprätthålla 

ordningen i Göteborg. Från 1812 och framåt så behövde rotarna inte längre rekrytera soldater 

i krigstid utan all rekrytering övervakades av landshövdingen i länet. Landshövdingen (och 

inte regementschefen) var den som skulle se till att få fram nya rekryter samt se till att det var 

ordning mellan rotebönder och soldater och att alla hölls sig till det som utlovades i 
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kontrakten. Rekryteringsmöten ordnades ofta på länsresidenset dit roteföreträdarna fick 

inställa sig med alla sina söner, mågar och drängar.
19

 

När en rote blev vakant så var rotebönderna tvungna att betala en vakansavgift och ifall man 

dröjde över tidsgränsen med att tillsätta en ny soldat så fanns risken att en av bönderna skulle 

tvingas ta tjänsten. Som nämnt tidigare så skulle det betalas en lega till rekryten. Ifall 

kronobetjäningen spårade upp en ”lätting eller driftekarl” så kunde legans storlek minska. 

Bönderna hade dock absolut intresse av att den de rekryterade var pålitlig och lämpad 

förtjänsten då de ofta skulle kunna komma att behöva umgås i 25-30 år. Förmodligen så 

stämde rotebönderna ofta av med kompanichefen innan ett rekryteringsmöte för att försäkra 

sig om att det inte skulle bli bakslag. Regelbundna rekryteringsmöten hölls. Inledningsvis var 

dessa med en månads mellanrum men så småningom så ökade intervallerna stegvis till att 

vara en eller två gånger om året. Ifall den tilltänkte rekryten blev godkänd så upprättades ett 

kontrakt. Rekryten blev dock inte formellt antagen förrän han deltagit vid en 

generalmönstring som hölls vart tredje år, ifall de inte hade genomgått en generalmönstring 

kunde de dock antas tills vidare. Många soldater skulle dock antas mellan 

generalmönstringarna.
20

 

Trots en del baksidor så talar det mesta ändå för att soldatyrket faktiskt kunde locka en hel del 

bondsöner, drängar eller soldatsöner. Att yrket gick i arv var inte ovanligt. Flottan kunde dock 

ha det svårare att värva då båtsmännen i regel ansågs ha något lägre status än soldater i armén. 

Exempelvis i Halland så var man ofta noga med att välja ut en lämplig rekryt till båtsman för 

att denne inte skulle rymma då den anlände till örlogsstationen i Karlskrona. I en 

undersökning från Västerbotten under 1800-talet så visar det sig att fyra av tio nya rekryter 

var bondsöner eller en som kombinerade bonde- med soldatyrket. En av fem kom ifrån ett 

renodlat soldathem och var tionde kom ifrån hem med ensamstående mödrar. Var tredje 

soldat kan anses ha kommit i från samhällets lägre skikt. Skillnaderna socknar emellan kunde 

dock vara stora.
21

 

Enligt flera undersökningar så var åtta eller nio av tio soldater ogifta när det flyttade in i sitt 

torp. Förmodligen var det få som hade de ekonomiska eller sociala förutsättningarna för att 

gifta sig innan de tillträdde soldattjänsten. Det var vanligt antingen hade varit piga eller kom 
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ifrån en soldatfamilj. På liknande sätt såsom förekom bland präster så förekom det också 

bland soldater att den indelte ”konserverade” soldatänkor genom att dessa gifte sig. Detta var 

uppskattat bland rotebönderna och övriga sockenbor då detta löste försörjningsfrågan för 

dessa änkor.
22

 

Soldathustrun var ofta avgörande för att detta system skulle fungera då det var dessa som var 

tvungna att sköta driften av torpet då den indelta var inkallad. Dock som så ofta när det gäller 

historia som rör kvinnor så finns det väldigt lite skrivet om hur en soldathustrus vardag kunde 

se ut. Trots att de i princip ansågs vara nödvändiga för att torpet överhuvudtaget skulle kunna 

drivas.
23

 

Karl XI utfärdade en rad bestämmelser för om exempelvis hur soldaternas torp och 

löneförmåner skulle se ut, dock så utfärdades aldrig några regler som gällde hela landet. Hur 

det såg ut kunde således variera beroende på var man befann sig. Från ungefär år 1780 och 

framåt så började det bli vanligt med individuella kontrakt för varje rote och 1819 bestämdes 

att varje kontrakt skulle upprättas i dels två original (soldatens och rotens), samt tre kopior 

som skulle skickas till länsstyrelsen, regementsskrivaren samt kompanichefen.  Kontrakten 

var inledningsvis ganska kortfattade men skulle med tiden komma att bli alltmer detaljerade, 

mycket för att minska risken för tvister. Saker som kontrakten kunde diktera att soldaten 

skulle få utöver kontant lön kunde exempelvis vara djur, kläder, spannmål eller ved m.m. 

samt vilka skyldigheter rotebönderna skulle ha i att hjälpa till att sköta torpets drift medan 

soldaten var inkallad.
24

 

För officersboställen så tillhandahöll kronan modellritningar för olika typer av bostäder, men 

för vanliga soldater och båtsmän fanns inga sådana regleringar då torpen inte var tänkta att 

avvika allt för mycket ifrån andra torp eller hus i trakten. Hur torpen  såg ut kunde således 

variera kraftigt beroende på vart i landet man befann sig. Det vanligaste soldattorpet var dock 

7*5 meter stort och hade en förstuga, en kammare och en stuga. På 1830-talet genomfördes en 

reform som innebar att bönderna numera tilläts att bygga åbyggnaden (dvs. boden) ovanpå 

själva torpet. Nu utfärdades en rad nya instruktioner om hur torpen kunde byggas som bidrog 

till en utveckling där bl.a. torpens storlek ökade efter att ha sett ut ungefär på samma sätt i c:a 

150 år. Bostadsstandarden för den indelte skulle således under denna tid komma att öka. 
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Oftast så var det rotebönderna som byggde själva torpet medan soldaten fick ansvara för att 

odla upp själva marken. Det vanligaste var att marken var belägen på stamrotens mark, men 

ofta en bra bit ifrån byns bördigare marker. Ifall torpets belägenhet skulle flyttas så var det 

inte ovanligt att man flyttade med alltihop. Var tredje år så inspekterades torpen av 

myndigheterna för att se till att såväl soldaterna som rotebönderna fullgjorde sina plikter då 

det gällde skötseln av torpet (efter 1890 så var det vart femte år som gällde). Soldaten hade i 

regel med sig kompanichefen eller någon annan representant. Två nämndemän representerade 

rotebönderna och en kronobetjäningsman representerade statens intressen. Ett syneprotokoll 

fördes där eventuella brister antecknades samt klargjorde ifall någon av parterna var skyldig 

till betalning eller annan åtgärd.
25

 

Vissa möjligheter till invalidhjälp och pension fanns för de indelta, även om det de fick ut var 

långtifrån tillräckligt för att kunna leva på. Redan på 1640-talet så hade Vadstena 

krigsmanshuskassa grundat med ansvar att ta hand om krigsinvalider samt betala ut små 

pensioner till f.d. soldater. Flottan hade sin egen kassa och arméns officerare hade från 1750-

talet och framåt den s.k. arméns pensionskassa. Under slutet av 1800-talet delades 

gratialisterna (de pensionerade soldaterna) in i fyra kategorier. Den första kategorien var de 

som pga. skada saknade förmåga att försörja sig. Dessa fick 72kr/år i pension. Den andra 

kategorin var de som skadats i exempelvis någon lem men som fortfarande kunde försörja sig. 

Dessa fick 48kr/år. Den tredje gruppen fick 24kr/år och var de som tjänstgjort i mer än 30 år 

och slutligen den fjärde kategorin som hade tjänstgjort i exakt 30 år och hade fyllt 50 år. 

Denna grupp fick 15kr/år. Vid 65 samt 75 års ålder flyttades man också upp en kategori. Vid 

en del regementen skapades också egna pensionskassor för att ytterligare kunna underlätta 

den annars ganska hårda verklighet som kunde drabba avskedade soldater. Bl.a. så hade 

båtsmännen i Västernorrland en egen kassa. Detta grundade sig på ett äldre system med s.k. 

uddarökskassor som man haft i Västernorrland och Medelpad som man tidigare haft som en 

slags utjämningskassa ifall en rote drabbades extra hårt då det skulle sättas upp nya båtsmän. 

Det hörde inte till ovanligheterna att avskedade soldater eller båtsmän och deras hustrur  blev 

tvungna att söka understöd från sockenstämman och de kunde även bli så att de var tvungna 

att bo på socknens fattighus.
26
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2.3 Båtsmännens villkor 

Den del av indelningsverket som båtsmännen tjänstgjorde gick under benämningen ”det 

ständiga båtsmanshållet”. Redan 1634 hade flottan infört ett roteringssystem för båtsmän likt 

det som skulle införas för armén 50 år senare. Regeringen hade år 1657 också föreskrivit att 

varje båtsmanshåll skulle sätta upp ytterligare en båtsman under krigstid och 1682 beslutades 

att båtsmansfördubblingen skulle vara en stående skyldighet i händelse av krig. Dessa 

fördubblingsmän kunde rekryteras redan i fredstid mot en mindre penning och kunde vid 

behov ersätta uppkomna vakanta ordinarie platser.
27

 

För båtsmanshållet fanns sex olika typer av rekryterings- och underhållssätt. Det första sättet 

var roteringen som jag nämnt tidigare. Detta sätt var också det vanligaste. Det innebar att 2-4 

hemman skulle utgöra ett båtsmansrote. I Västernorrland kunde antalet dock vara fem 

hemman som bildade i ett rote för att bördan inte skulle bli för tung för varje hemman. Dessa 

ansvarade sedan för rekrytering och underhåll av en båtsman. Det andra sättet infördes då det 

skedde en stor omflyttning av båtsmän från Västernorrland och Finland till Blekinge och 

Södra Möre under 1600-talet i samband med att flottan fick sin bas i Karlskrona och detta 

ansågs ligga alldeles för långt borta. Under 1700-talet skulle dock skärgårdsflottan (där 

Västernorrlands båtsmän ingick) komma att byggas upp. Detta sätt kallades för 

båtsmansrustning och påminde en del om hur kavalleriet rekryterades, nämligen att det i regel 

var endast ett hemman som stod för rustningen. Det tredje sättet kallades för enrollering vilket 

innebar att den sjövana befolkningen i utbyte mot vissa friheter i fredstid såsom exempelvis 

frihet att idka seglation, fiskeri samt slapp annan värvning från kronans håll, ställde upp på att 

tjäna i flottan i krigstid. Ett fjärde sätt var de s.k. kofferdibåtsmanskompanierna där båtsmän 

från handelsflottan värvades till krigsflottan. Det femte sättet gällde i städerna där normalt tio 

borgare skulle bilda ett rote på liknande sätt som på landsbyggden. Båtsmännen fick dock 

sällan något torp utan var i regel inhysta hos någon av borgarna. Slutligen så innebar det sjätte 

och sista sättet att båtsmännen helt enkelt rekryterades mot betalning under en viss period. 

Dessa var ofta inhysta i en garnison eller flottstation eller i den närbelägna staden. Dessa 

kunde sällan leva på lönen och var i regel tvungna att arbeta på sidan.
28
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Vad det gällde båtsmännens sociala status så kan detta vara ganska svårt att bedöma. Mycket 

talar för att detta kunde variera över landet samt över tid. En viss uppfattning om status kan 

man dock få ifall man tittar på vilka de gifte sig med. Av elva båtsmän i Högsjö socken åren 

1723-1766 som gifte sig så var bruden i nio fall av tio piga och endast en var bonddotter. 

Detta skulle man kunna tolka som att bonddöttrarna inte gärna sökte gifta sig med båtsmän.
29

 

När båtsmännen var i tjänst på örlogsstationerna så kunde de vara satta i arbete antingen på 

land eller på en övningsseglats. I land fick man i regel arbeta på örlogsvarvet medan man till 

sjöss antingen kunde göra s.k. släparbete vilket innebar att man skötte kanonerna, man kunde 

ha rodertjänst, eller så kunde man ha tjänst ”till väders” då man skötte segel och master. De 

som kunde kompassen kallades för befaren och detta innebar att man kunde ansvara för 

rorgång och handlodning. På ett normalstort skepp fanns 70 korpraler och volontärer 

(officerare under utbildning), 20 kofferdimatroser (civila i handelsflottan), 250 båtsmän, 110 

soldater, 30 skeppsgossar och 20 drängar. På en fregatt fanns 40 korpraler och volontärer, 10 

kofferdimatroser, 20 båtsmän, 100 soldater, 20 skeppsgossar samt 10 drängar. Besättningen 

sov i skeppets nedre regioner och man delade på kojplatserna i par då den ene sov när den 

andre arbetade. Fyra båtsmän delade på en sjömanskista där man förvarade kläder och andra 

personliga tillhörigheter. Matransonen bestod till sjöss av hårt saltat kött, fläsk och fisk, hårda 

rågbröd och en halv liter brännvin om dagen. I och med de seglatser som gjordes så kom 

många båtsmän ut och fick se världen på ett annat sätt än vad deras kolleger i armén fick.
30

 

Under 1800-talet började det, mycket på grund av situationen runt om i Europa, debatteras 

kring försvarets former då organisationen ansågs föråldrad och armén för liten. Från och med 

1873 började indelningsverket stegvis avskaffas och ersättas av ett system som mer och mer 

förlitade sig på värnplikt. Vad det gällde båtsmännen så hade diskussioner förts ända sedan 

1850 och år 1887 beslutades att båtsmanshållet skulle sättas på vakans. Detta innebar att 

bönderna istället för att försörja en båtsman fick betala en vakansavgift till kronan. 

Indragningen skulle dock ske stegvis och 1905 blev Gotland det första landskapet som helt 

avskaffat indelningsverket. 1932 avgick den siste indelte båtsmannen i Sverige och således 

var indelningsverket för flottans räkning helt avskaffat. År 1901 hade riksdagen också beslutat 
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att hela indelningsverket stegvis skulle skrivas av vilket innebar att inga nya indelta soldater 

tillsattes. De som redan var i tjänst avskedades dock ej utan systemet fasades ut successivt.
31

 

 

2.4 1800-talets samhällsutveckling 

Under 1800-talet skedde en dramatisk förändring av det svenska samhället på en rad plan. En 

av de tydligaste förändringarna var att befolkningen ökade dramatiskt. År 1830 så hade 

Sverige en befolkning på 2,9 miljoner.  En generation senare var befolkningen 3,9 miljoner 

och kring år 1890 så hade befolkningen växt till 4,8 miljoner. Samtidigt skedde också en 

kraftig urbanisering. År 1830 så bodde c:a tio procent i städerna, 1860 var siffran elva 

procent. 1890 låg dock andelen stadsbor på 19 procent och 1920 var siffran 30 procent. 

Stockholm hade exempelvis 400 000 invånare 1920 efter att ha haft 80 000 år 1830. Även 

landsbygdens befolkning växte kraftigt mycket till en följd av att dödligheten och kanske 

framförallt barnadödligheten minskade medan födelsetalet var fortsatt högt. Följden av detta 

blev som sagt en kraftig befolkningsökning. Medellivslängden ändrades dock endast måttligt 

och låg år 1800 på 50 år. För de som överlevde barndomen så var genomsnittet 60 år. Andelen 

äldre var vid den här tiden få. Skalden Esaias Tegnér förklarade detta med att den låga 

dödligheten var tack vara ”freden, vaccinet och potäterna”, och visst hade det betydelse även 

om det kanske inte riktigt ger hela bilden. Att det efter 1814 års krig med Norge rådde fred i 

landet spelade givetvis in då många slapp dö på olika slagfält eller i lägren i olika sjukdomar. 

Ökade jordbrukskunskaper bidrog till en effektivare och stabilare produktion (detta gällde inte 

bara potatis utan även andra grödor). Ökad kunskap inom läkekonsten hade också betydelse 

där bl.a. det nyligen uppfunna vaccinet mot smittkoppor hade stor betydelse kanske framför 

allt för barnadödligheten.
32

 

Som en följd av denna utveckling så kom ålderssammansättningen i dels samhället, men även 

i de enskilda familjerna att ändras. Arbetsbördan för många kvinnor skulle komma att öka då 

de hade fler barn att ta hand om vilket innebar att de snarare fick svårare levnadsförhållanden 

än förbättrade. Ett resultat av detta blev också att barnen i högre utsträckning skulle komma 

att att användas som arbetskraft i hushållen vilken skulle resultera i en ökad debatt rörande 

barns roll och utbildning. I och med befolkningsökningen så blev det även så att ett 

                                                 
31

 Ibid, s. 269-272 
32

 Bo Stråth ”Sveriges Historia 1830-1920”, Falköping 2012, s. 249-250 



21 

 

landsbygdsproletariat uppstod. På mitten av 1700-talet hade hälften av landsbygdsborna varit 

bönder medan de hundra år senare var mindre än en fjärdedel. Framförallt så var det de 

obesuttna grupperna som ökade: torpare, backstugusittare, inhyseshjon, drängar, pigor och 

daglönare stod vid den här tiden för tre fjärdedelar av landsbygdens befolkning. 1850 års 

statistik visar att 10 000 fattiga underhölls av enskilda, 83 000 fick hemhjälp av 

församlingarna, 18 000 var intagna i fattighus och hospital, 1500 fosterbarn var intagna på 

barnhus och 7000 föräldralösa barn var inackorderade hos enskilda med ersättning från 

församlingarna. Utöver dessa tillkom även 100 000 inhyseshjon vilket sammanlagt innebär att 

någonstans mellan sex och sju procent av befolkning var mottagare av någon form av 

fattighjälp. Dessutom var det många obesuttna fattiga som gjorde det de kunde för att livnära 

sig i torp och backstugor. Det sociala underskiktet var stort. Som nämnt tidigare så hade 

landsbygdsbefolkningen tidigare främst bestått av bondefamiljer. När barnen flyttade ut så 

tjänstgjorde de som pigor och drängar i väntan på att gifta sig och ärva föräldrarnas gård. I 

och med befolkningsökningen så ändrades detta mönster då det för alla helt enkelt inte fanns 

någon gård att ärva. Det gick helt enkelt inte att stycka upp marken i hur små delar som helst. 

Detta innebar att många barn från bondefamiljer skulle uppleva en nedåtgående social 

mobilitet. Då många helt enkelt blev proletariserade. En stor del av detta 

landsbygdsproletariat skulle sedan söka sig till fabrikerna och brukssamhällena och utgjorde 

den framväxande arbetarklassen.
33

 

För arméns och flottans räkning så skulle denna befolkningsutveckling innebära att en större 

rekryteringsbas fanns tillgänglig för den indelta armén. För unga obesuttna män så kunde 

möjligheten om att få ett eget torp med mark att bruka te sig väldigt lockande, även om de 

bara hade brukarrätten under tiden de tjänstgjorde. I takt med att dels emigrationen till 

Nordamerika ökade samt att andra mer lukrativa jobb blev tillgängliga så ökade dock 

svårigheten att rekrytera till dessa poster. Hur lätt eller svårt det var att rekrytera varierade 

över landet beroende på hur arbetsmarknadssituationen såg ut i de olika landsdelarna. I 

Västerbotten under 1860-talet ska det exempelvis ha framhållits att framförallt skogsbruket 

blivit en svår konkurrent vad det gällde rekrytering. Chefen för Västerbottens fältjägarkår ska 

exempelvis ha sagt till sina överordnade i Stockholm att en vanlig skogsarbetare kunde tjäna 

2-3 riksdaler om dagen. Det förhöll sig dessutom så att tidpunkten för de militära mötena i 

regel sammanföll med perioden då flottning och skeppning av timmer var som intensivast. En 

skogsarbetare kunde således förlora 100 riksdaler på att ta tjänst som indelt istället för att bli 
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skogsarbetare. Liknande svårigheter fanns i Skåne där det framförallt var jordbruket som 

konkurrerade samtidigt som soldatlönen var landets lägsta. På andra håll såsom exempelvis 

Jönköping gick det dock lättare att rekrytera.
34

 

 

3. Undersökningen 

3.1 Inledning 

Då har det således blivit dags för själva den undersökning som ligger till grund för denna 

uppsats. Som nämnt tidigare så har jag utgått ifrån 1845 års generalmönstringsrulla för 

Norrlands 2:a 1:adelskompani.
35

 Rullan listar 181 roten varav de åtta första är vakanser för 

Härnösands stads räkning. De socknar
36

 som är representerade i rullan är: Hernösands stad 

(vakanta), Hernö, Säbrå, Stigsjö, Häggdånger, Gudmundrå, Högsjö, Thorsåker, Ytterlännes, 

Dahls, Solefteå, Långsele, Eds, Resele, Lidens, Junsele, Ramsele, Edslö, Fjellsjö, Hellgum, 

Boteå, Styrnäs, Öfverlännes, Sånga, Nora och slutligen Bjertrå. Jag har valt att studera de elva 

första listade båtsmännen lite mer djupgående, så med denna rulla som grund går jag sedan 

vidare med kyrkligt material samt folkräkningar och bouppteckningar i de fall dessa finnes. 

Jag har valt att undersöka rote 9 i Hernö socken och sedan de tio första rotarna i Säbrå socken. 

Min undersökning täcker således in rotarna 9 till 19. 

Detta kapitel är uppdelat först i en del där jag går igenom de olika båtsmännen och deras 

familjer en efter en. Därefter kommer en del där jag sammanställer det samlade materialet för 

att på ett så bra sätt kunna svara på de frågor jag ställt i kapitel 1.2. 

 

3.2 Genomgång av båtsmanshushållen 

Rote 9 – Wangberg 

Båtsmannen som tjänstgjorde i rote 9 hette enligt rullan Jonas Eliasson och fick vid tillträdet 

till tjänsten även efternamnet Wangberg. Hans företrädare Anders Andersson Wangberg står 
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också listad i rullan, men i hans fall står endast hans namn samt att han blev avskedad i juni 

1845. Jonas Eliasson Wangberg var enligt rullan född den 11/9 1825 i Säbrå socken. Han 

antogs i tjänst 1845.  I rullan uppges hans dåvarande ålder vara 20 år och att han tjänstgjort i 

ett kvartal 

I senare husförhörslängder står det att hans födelsesocken var Hernö, men i rullan stod det 

som sagt Säbrå. Han återfinns ej heller i Hernö sockens födelselängder. Däremot i Säbrås 

födelselängder så hittar jag en Jonas vars far även hette Elias, dock född den 12/9 och inte den 

11/9 som det står i rullan. Hans far hette Elias Jönsson och var dräng och hans mor som vid 

Jonas födsel var 23 år gammal hette Fredrika Pehrsdotter. 

Tittar vi i husförhörslängderna så ser vi att Jonas var dräng i Grönsvik, Hernö innan han 

tillträdde som båtsman i Solum, Hernö socken. 

I husförhörslängderna ser vi också hans familj. Där ser vi att han gifte sig 1850 med Erica 

Johanna Asplund, född 4/10 1828 i Nora. Hennes far hette Nils Asplund som enligt 

vigselregistret från då han gifte sig med Johannas mor Fredrika Ditzler var dagkarl. I hans 

bouppteckning står han dock angiven som glasbruksarbetare i Nora. 

Jonas och Johanna fick tillsammans 13 barn, 6 döttrar och 7 söner. 2 av sönerna dog dock i 

tidig ålder. Deras första barn var Jonas Petter, född 27/9 1850 i Hernö socken likt alla hans 

syskon. I 1880 års folkräkning står han listad som ogift och sjöman med efternamnet 

Wagnborg. I 1890 års folkräkning står han dock listad som Jonas Petter Vagnborg och som 

grovarbetare och gift med Brita Lisa Hägglund, dotter till inhyseshjon och numera bosatta i 

Gådeåstaden, Härnösand. Även i folkräkningen från 1910 står han listad som grovarbetare i 

Gådeåstaden. 

Nästa son var Nils Eric, född 14/1 1852. I 1880 års folkräkning står han listad som sjöman 

och gift med Johanna Augusta Åström som var torpardotter. I efterföljande folkräkningar står 

han även listad som stuveriarbetare och grovarbetare i Gådeåstaden, Härnösand under namnen 

Nils Erik Wagnborg och sedan Vagnborg. 

Dottern Fredrika Johanna föddes den 21/6 1853. I husförhörslängderna ser man att hon en 

period försörjt sig som piga men sedan flyttat tillbaka till föräldrarna. I 1880 års folkräkning 

står hon som ogift och återfinnes därefter ej. 



24 

 

Dottern Christina Erika föddes den 24/7 1855. I folkräkningen från år 1900 är on gift med Per 

Erik Samuelsson, statardräng i Mölna, Lidingö, Stockholms län. Han var dock född i Knivsta, 

Uppland. 

Johan Fredrik föddes den 30/3 1859. I 1890 års folkräkning stor han fortfarad listad som 

boende hos föräldrarna men i den från 1900 står han listad som sjöman bland kvarstående 

obefintliga i Härnösand. Ogift. 

Karl Olof, född 7/7 1861, är 1910 listad som stuveriarbetare i Solum, Härnösand. Han var gift 

med Katarina Ulrika Eriksdotter, torpardotter. 

Maria Lovisa, född 2/6 1863, är 1910 gift med Lars Erik Ström, grovarbetare i Luleå. 

Charlotta, född 12/5 1865, är 1910 gift med skomakaren Karl Oskar Grafström i Härnösand. 

Anna Catharina, född 7/5 1868, står 1910 som hushållerska och ogift i Härnösand. Hon bor 

dock i samma hushåll som Gustav Adolf, stenarbetare och har flera oäkta barn. 

Sonen Oskar, född 7/9 1870, dog den 11/10 1872  

Sonen Alfred, född 27/7 1872, dog den 25/8 1872. 

Sonen Oskar, född 2/1 1874, är 1910 listad som arbetare och ogift bland kvarstående 

obefintliga i Härnösand. 

Dottern Ida, född 27/11 1874, är 1910 listad som ogift tvätterska i Härnösand. Bor dock i 

samma hushåll som stenarbetaren Erik Bernhard Grafström och har en oäkta dotter. 

I Jonas Eliasson Wangbergs bouppteckning så ser vi att han avled i Solum, Hernön den 1/12 

1894 vid en ålder av 69 år. I bouppteckningen ser vi bl.a. att han hade en ko, en gris och en 

get. Summan för hans samlade tillgångar var 296,60 kr och efter att hans skulder på 210,33 kr 

så var boets behållning således 86,27 kr. 

 

Rote 10 – Plutare 

Eric Sundberg hette båtsmannen som tjänstgjorde för rote 10 i Bondsjö, Säbrå socken. Enligt 

generalmönstringsrullan så är han född i Säbrå. Enligt folkräkningarna och 
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husförhörslängderna så föddes han dock i Bygdeå i Västerbotten den 1/8 1809 (detta datum 

stämmer även överens med senare husförhörslängder). Hans far hette Jon Abrahamsson och 

var bonde. Hans mor hette Brita Stina Andersdotter. Modern var vid Erics födsel 29 år 

gammal. Enligt rullan så tillträdde Eric Sundberg tjänsten 1835 och fick då även efternamnet 

Plutare. Han uppges också i rullan ha tjänstgjort i 10 år och vara 36 år gammal. Han uppges 

också vara sjövan. 

I Husförhörslängderna så ser vi att Eric gifte sig 1836 med Anna Larsdotter, född den 14/7 

1805. Hennes födelseort är inte angiven, dock så bor hon enligt en tidigare husförhörslängd i 

Bondsjö med sina föräldrar. Hennes far var torpare och hette Lars Jönsson och hennes mor 

hette Anna Andersdotter. 

Eric fick tillsammans med sin hustru 6 barn. Deras första barn var Brita Stina som föddes den 

29/11 1837. I folkräkningen från 1880 så uppges hon vara gift med arbetaren Lars Gustaf 

Bolin i Sillre, Indals-Liden i Medelpad. 1910 uppges han vara torpare på samma ort. 

Den 19/5 1839 föddes sonen Eric som dock dog i tidig ålder. 

Den 30/11 1840 föddes dottern Anna Erika som dog ogift 1861. Hon hann dock innan dess 

flytta till Stigsjö och tjänstgöra som piga. 

Den 21/10 1842 föddes dottern Greta Lisa. I 1880 års folkräkning uppges hon vara gift med 

arbetaren Olof Blomqvist i Bondsjö, Säbrå. 1890 uppges han vara jordtorpare i Stigsjö. 

Dottern Maria föddes 11/6 1845. I 1880 års folkräkning uppges hon vara barnmorska i 

Helgum. Hon var gift med Petrus Hellström som 1880 uppges vara sågställare, 1900 sågägare 

och torpare och 1910 sågverksägare. 

Sonen Erik föddes den 8/2 1849 och är 1880 listad som skomakare i Bondsjö, Säbrå och gift 

med torpardottern Sara Greta Högberg. Från 1890 till 1910 är han listad som slaktare i 

Härnösand. 

Någon bouppteckning för Eric Sundberg Plutare finnes ej. Däremot vet vi genom 

husförhörslängderna att han avled den 30/1 1892 vid en ålder av 82 år. I folkräkningen från 

1880 står han angiven som f.d. båtsman samt tingsvaktmästare. Uppges i sista 

husförhörslängden som ”fattig”. 
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Rote 11 – Rundsten 

Nils Persson hette han som tjänstgjorde som båtsman för rote 11:s räkning i Gådeå, Säbrå. 

Han föddes den 4/5 1817 i Säbrå och tillträdde tjänsten 1836. Vid tiden för rullans uppkomst 

var han 28 år gammal och hade 9 tjänsteår bakom sig. Han noteras vara sjövan. Nils far hette 

P. Bill och var båtsman och hans mor hette Cajsa Nilsdotter. 

Nils gifte sig 1842 med Brita Stina Israelsdotter, född 18/3 1817 i Säbrå. Hennes far hette 

Israel Ersson och var torpare. 

Dottern Kajsa Brita Axelström, född 13/4 1843, uppges 1880 vara snickareänka i Säbrå. Från 

och med 1890 bor hon dock i Härnösand. 1910 står hon som understödstagare i Härnösand. 

Dottern Christina Magdalena föddes den 18/3 1844 och dog 1848. 

Sonen Per Johan Runsten föddes den 18/4 1847. 1880 är han listad som skomakeriarbetare i 

Härnösand. 1890 är han listad som vaktkarl på Säbrå hospital, 1900 som sjukvakt i Härnösand 

och 1910 som sjukskötare i Härnösand. Ogift. 

Inte heller för Nils Persson Rundsten gick någon bouppteckning att hitta. 

 

Rote 12 – Fälle 

Anders Gustaf Jansson föddes den 8/5 1806 i Hernö socken och fick namnet Fälle då han 

1836 tillträdde som båtsman för rote 12:s räkning i Fröland, Säbrå. I rullan uppges han ha 

vara 39 år gammal med 9 tjänsteår bakom sig. Han uppges också vara sjövan. Hans far hette 

Olof och var postiljon (brevbärare). 

Anders gifte sig den 1/1 1850 med Christina Alexandersdotter, född den 26/9 1815 i Stigsjö. 

Hennes far var bonden Alexander Danielsson. 

Deras son Jonas Alexander, född 29/9 1850, dog som liten. 

Deras son Gustaf, född 10/9 1855, dog den 8/9 1856 
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I bouppteckningen så ser vi att Anders Gustaf Jansson Fälle dog den 13/3 1867 vid 60 års 

ålder. I den ser vi bl.a. att han utöver Bibel och två psalmböcker även hade 10 ”diverse 

böcker”. Summan för inventarierna landar på 301,4 kr och då skulderna på 55,5 kr räknats av 

så kvarstår 245,9 kr till boet. 

 

Rote 13 - Lång 

Jan Jansson hette båtsmannen på rote 13 i Hällenyland, Säbrå. Han föddes den 22/3 1816 i 

Nordingrå och tillträdde tjänsten 1840 och fick då efternamnet Lång. Vid rullans uppförande 

var han 29 år gammal och hade tjänstgjort i 5 år. Hans far var bonden Jan Mårtensson i 

Själand, Nordingrå. För att med säkerhet få fram att det faktiskt var Jan Mårtensson som var 

fadern så fick jag vi Jan Janssons Långs bouppteckning spåra upp hushållet vi hans syster 

Brita Magdalena som stod med som anhörig. 

Den 24/10 1847 så gifte sig Jan Jansson Lång med Sara Brita Lång som var dotter till 

företrädaren och således båtsmansdotter. Hon föddes den 11/8 1822 i Säbrå. Paret fick inga 

barn. 

I Jan Janssons bouppteckning så står det att han avled den 2/5 1867. Det sammanlagda värdet 

för hans inventarier var 491,09 kr. När hans skulder på 349,66 kr var avdragen återstod 

141,43 kr till boet. Vi ser också att han hade 2 kor, ett får, 3 hönor och en tupp. De böcker han 

ägde var en bibel, nya testamente sångbok, tre stycken psalmböcker och ett parti 

minnnesböcker. 

 

Rote 14 – Flygare 

Båtsmannen som tjänstgjorde för rote 14 i Hellgum, Säbrå hette Nils Petter Andersson och 

fick när han tillträdde tjänsten år 1835 efternamnet Flygare. Vid rullans uppförande hade han 

tjänstgjort i 10 år och han föddes den 15/11 1816 i Lövånger i Västerbotten (Säbrå enligt 

rullan, men folkräkningen säger annat vilket verkar stämma). Han var Pigan Catharina 

Håkansdotters oäkta barn. Hon gifte sig dock 1819 med landbonden Anders Fredrik Boström 

som då var 23 år medan hon var 30 år. Nils Petter uppges i rullan vara sjövan. 
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Nils Petter Flygare gifte sig 1842 med Anna Cajsa, född 3/5 1818, dotter till båtsmannen 

Johan Fredrik Frimodig. 

Deras dotter Catharina föddes 1847 men dog under hennes första levnadsår. 

Dottern Anna Martha föddes den 30/9 1850 och tjänstgjorde som piga i Häggdånger innan 

hon gifte sig med Olof Larsson som i 1890 års folkräkning står som torpare men i Anna 

Marthas bouppteckning från 1894 står som f.d. torpare bonde i Stig, Säbrå. 

Tilläggas bör också göras att paret hade en fosterdotter vid namn Anna Eugenia Hedman, 

född 1863 i Skellefteå, Västerbotten. Hon gifte sig senare med arbetaren Johannes Dahlberg. 

I Nils Petter Flygares bouppteckning från 1886 så ser vi att han hade två kor, en get och fem 

höns. Han hade relativt stort antal lösegendom i jämförelse med de andra bouppteckningar jag 

gått igenom och summan för inventarierna landar på 1157,17 kr och boets behållning efter 

avdragna kostnader/skulder blev 1147,17 kr. Detta är en förhållandevis högsumma i 

jämförelse med övriga bouppteckningar jag gått igenom. Det finns dock ingenting i det 

material jag tittat på som tyder på att han skulle haft någon annorlunda tjänst. 

 

Rote 15 – Frisk 

Båtsmannen på rote 15 i Väster-Brån, Säbrå hette Anders Hammar och fick då han tillträdde 

tjänsten år 1839 efternamnet Frisk. Han föddes den 8/8 1808 i Stigsjö. Han var således 37 år 

vid tiden för rullans uppkomst och hade då tjänstgjort i 6 år. Hans far var bonden Pehr 

Andersson. 

Han gifte sig 1830 med Magdalena Pehrsdotter, född 25/5 1807 i Säbrå. Hennes far hette Pehr 

Pehrsson och var bonde. 

Maria Magdalena föddes den 30/10 1830. Hon gifte sig med Jon Larsson, f. bonde i Säbrå. 

Sonen Pehr Hamrin föddes den 5/10 1844. I husförhörslängderna är han först listad som 

arbetare i Säbrå och sedan vaktkarl på Härnösands hospital. Han var gift med båtsmansdottern 

Maria Ersdotter. 
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Efter hustrun Magdalenas död 1867 så gifte Anders 1874 om sig med pigan och torparänkan 

Cajsa Lisa Häggmark, född 20/4 1840 i Häggdånger. Hon var pigan Marta Lisa Jakobsdotters 

oäkta barn. Tilläggas bör också göras att hon hade barn ifrån det tidigare äktenskapet, dessa 

tas dock inte med i denna undersökning. 

Anders fick med Cajsa Lisa dottern Ida Maria Hamrin, född den 14/6 1875. Hon gifte sig 

senare med sågverksarbetaren Reinhold Lindmark i Timrå, Medelpad. 

I Anders bouppteckning står han namngiven som Anders Hamrin Frisk och han avled den 

20/2 1877 i Brån, Säbrå. Vi ser bl.a. att han ägde en ko och två getter, och bland inventarierna 

står också listat ”1 partie böcker”. Den sammanlagda summan för inventarierna var 479,90 kr 

och när skulderna på 256,82 kr återstod således 223,08 kr. 

 

Rote 16 – Bild 

Båtsmannen för rote 16 i Brån, Säbrå hette Nils Norling och fick när han tillträdde tjänsten 

den 4/2 1843 efternamnet Bild. Han föddes den 5/3 1822 i Gefle, Gästrikland och var vid 

rullans uppförande 22 år gammal och hade 2 tjänsteår bakom sig. I husförhörslängderna ser vi 

också att han var korpral. Hans far hette också Nils Norling och är listad i födelselängden som 

borgare och fiskare. 

Nils Norling Bild gifte sig den 13/10 1850 med Karin Jacobsdotter, född 10/2 1817 i Säbrå. 

Hennes far hette Jacob Ersson och var bonde. 

Dottern Karin Nordling föddes den 29/9 1855 och hon gifte sig med Erik Johan Höglund som 

i 1890 års folkräkning är listad som ”mjölnare o. qvarnegare” i Helgum, Säbrå. År 1900 är 

han listad som vretägare f. i Härnösand. 

Dottern Brita Johanna föddes 29/4 1859 och dog 1860. 

Dottern Anna Nordling föddes den 3/12 1861 och arbetade som piga innan hon gifte sig med 

Erik Olof Edlund som i husförhörslängden år 1893 är listad som arbetare och i folkräkningen 

från 1910 som jordägare i Härnösand. 

I Nils Norling Bilds bouppteckning så ser vi att han dog den 21/12 1886. I den uppges han 

heta Nils Erik Nordling. Förutom en stor mängd lösegendom så ägde han 3 kor och 2 hönor. 
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Nils är också den av de undersökta båtsmännen som hade överlägset störst tillgångar då 

summan för hans inventarier landar på 2 370,02 kr och då kostnader/skulderna på 18 kr 

räknats av blev boets behållning 2 352,02 kr. 

 

Rote 17 – Tornvigg 

Båtsmannen för rote 17:s räkning i Dahla, Säbrå hette Eric Wikström och han fick då han 

tillträdde tjänsten år 1828 efternamnet Tornvigg. Enligt rullan så är han född år 1799 i Säbra, 

men i en senare husförhörslängd så står det att han föddes i Rättvik i dåvarande Kopparbergs 

län. Han återfinns dock ej i någon av kyrkböckerna för dessa socknar. Spåret i 

husförhörslängderna försvinner också 1830 då materialet för Säbrå före det inte är komplett. 

Jag har således inte kunnat spåra vem hans far var eller vilken bakgrund han hade. Vid tiden 

för rullans uppförande var han 46 år gammal och hade tjänstgjort i 17 år. Han uppges vara 

sjövan, dock så blev det så att han avskedades vid generalmönstringen 1845. 

Den 6/1 1824 så gifte han sig med Maria Gustafva, född den 5/3 1799 i Högsjö. Hennes far 

hette Gustaf Hurtig och var dagsverkarkarl. Hennes mor hette Catharina Andersdotter. 

Dottern Anna Cajsa föddes 1823 och hann arbeta som piga innan hon dog ogift 1840. 

Dottern Erica Gustafva föddes den 25/9 1826. Hon gifte sig med Jon Persson som 1880 och 

1890 i folkräkningen uppges vara torpare i Säbrå för att sedan listas som gårdsägare i 

Härnösand år 1900. 

Dottern Greta Stina föddes den 29/9 1828 och gifte sig med arbetaren Erik Olsson i Tuna, 

Medelpad. 

Sonen Eric Olof Wikström föddes den 21/7 1832. Vi ser i husförhörslängderna att han 

tjänstgjorde som dräng innan han gick till sjöss och blev sjöman 1852. Ogift. 

Sonen Gustaf föddes den 2/5 1834 (död 1879). Han gifte sig med torpardottern Sara Helena 

Ullberg och är listad först som torpare och sedan arbetare i Stigsjö. 

Dottern Märtha Brita föddes den 29/8 1836 men dog under sina första levnadsår. 

Dottern Ulrica föddes den 26/3 1838 men dog 1841. 
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Dottern Maria föddes den 19/6 1840 och arbetade som piga innan hon gifte sig med arbetaren 

Per Hamrin i Härnösand. 

Dottern Johanna föddes den 28/9 1842 och dog samma år. 

Dottern Anna Cajsa föddes den 20/12 1843 och tjänstgjorde som piga innan hon dog ogift 

1867. 

Bouppteckning för Eric Wikström Tornvigg saknas men av husförhörslängderna så vet vi att 

han dog den 8 eller 9/10 1867. 

 

Rote 18 – Brandberg 

Båtsman för rote 18 i Ramsås, Säbrå hette Israel Jansson och fick när han tillträdde år 1835 

även namnet Brandberg. Han föddes den 18/5 1812 i Säbrå och hade vid rullans skrivande 

tjänstgjort i 10 år och var 33 år gammal. Enligt rullan så var han också sjövan. Hans far hette 

Johan Michalsson och var landbonde. 

1837 gifte han sig med Carin Larsdotter, född 2/10 1806 i Säbrå. Hennes far hette Lars 

Olofsson och var bonde. Hennes mor hette Stina Jansdotter. Carin dog 1845. 

Dottern Brita Cajsa föddes den 26/10 1837 och är 1880 och 1890 listad som ogift inhysespiga 

i Säbrå med en oäkta son. 

Dottern Sara Stina föddes den 3/2 1840 och är 1890 listad som ogift inhysespiga i Säbrå likt 

sin äldre syster. 

Sonen Johannes föddes den 25/9 1842 och var först arbetare i Säbrå och sedan listad som 

hemmansägare i Stigsjö. Gift med bonddottern Brita Greta Wiklander. 

Dottern Anna Martha föddes den 6/9 1845 och gifte sig med Lars Bergqvist som 1880 listades 

som arbetare i Sundsvall, Medelpad och 1890 som snickare i samma stad. 

Efter hustrun Carins död 1845 så gifte Israel Jansson Brandberg om sig med Cajsa Stina 

Nilsdotter, född 18/9 1813 i Säbrå. Hennes far var bonden Nils Pehrson och hennes mor hette 

Brita Stina Pehrsdotter. 
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Deras dotter Lovisa föddes den 7/3 1846 och hon gifte sig med båtsmannen Hane Brandberg i 

Säbrå. 

Dottern Johanna föddes den 9/12 1847 och hon listas i folkräkningarna som inhysespiga och 

inhyseshjon och var 1910 ännu ogift. 

Sonen Israel föddes den 28/6 1850 och listades 1880 som sinnessvag och 1890 som 

grovarbetare efter att modern dött. Avled 1896 enligt bouppteckning. 

Dottern Erika föddes den 24/4 1853 och tjänstgjorde som piga innan hon gifte sig med 

torparen Jonas Petter Svensson i Säbrå. 

I Israel Jansson Brandbergs bouppteckning så ser vi att han avled den 10/10 1854 i Stockholm 

vid 42 års ålder. Vi ser även att han ägde en fårtacka och två lamm. De böcker han äger är en 

bibel, två nya testamenten samt en psalmbok. Summan för inventarierna var 45,33 kr och när 

skulderna på 70,19 kr räknats av så kvarstod alltså en skuld på 24,34 kr. 

 

Rote 19 – Rehn 

Båtsmannen som tjänstgjorde för rote 19:s räkning i Nässland, Säbrå (och den siste som ingår 

i denna undersökning) hette Nils Jansson och var född den 8/8 1815 i Säbrå och tillträdde 

tjänsten 1840. Vid rullans uppförande var han således 30 år gammal och hade 5 tjänsteår 

bakom sig. Hans far hette Jan Larsson och var bonde. 

Nils gifte sig 1843 med Lisa Stina Johansdotter, född 25/1 1817 i Stigsjö. Fadern hette Johan 

Ahlberg och var krono-båtsman och modern hette Anna Elisabeth Hansdotter. 

Dottern Anna Lisa föddes den 8/7 1844 och står i folkräkningarna från 1880, 1890, 1900 och 

1910 listad som piga, inhysespiga, gårdsägare och hjälpkvinna i Säbrå. Hon var ännu ogift 

1910. 

Dottern Brita Stina föddes den 6/2 1846 och gifte sig med torparen Erik Olof Karlstedt i 

Säbrå. 

Dottern Martha Helena föddes den 8/8 1848 i Säbrå och var inhysespiga fram till det att hon 

nämndes som gårdsägare i sin bouppteckning från 1910 då hon dog ogift. 
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I Nils Jansson Rehns bouppteckning så finner vi att han dog 1870. Vi ser även att han ägde en 

ko, en get, tre hönor och en tupp. Bland hans böcker finner vi en bibel, två psalmböcker, ett 

exemplar av Syreens sångbok samt ”diverse skrifter” till ett värde av 30 öre. Den 

sammanlagda summan för inventarierna är 551,80 kr och då skulderna på 106 kr räknats av så 

återstod 445 kr till boet. 

3.3 Sammanställning och diskussion 

För att kunna kategorisera de olika personerna utifrån deras yrken så använder jag mig av 

samma kategorisering som Agneta Guillemot använde och som utgår ifrån ifall personerna a) 

äger jord samt hantverkare och småföretagare, b) brukar jord de inte äger, eller c) ej har 

tillgång till jord.
37

 

 

Båtsmännens bakgrund 

Vad det gäller båtsmännens bakgrund så ser kategoriseringen ut såhär: 

Tabell 1 – Båtsmännen: 

 

Här ser vi att fyra av båtsmännens fäder hamnar i kategori A, fyra i kategori B och två i 

kategori C samt en där fadern ej hittats. Fyra av båtsmännen var också födda i samma socken 

som de tjänstgjorde i, tre stycken i en annan närliggande socken och fyra stycken i andra län 

varav tre var ifrån de angränsande länen Västerbotten och Gävleborg. 
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 Beskrivs närmre i kapitel 1.5 i denna uppsats samt i Guillemot, s.128 

Rote Namn Yrkeskategori Yrke Faders yrkeskategori Faders yrke Födelsesocken Flyttat till

10 Plutare B Båtsman A Bonde Bygdeå, V-botten Säbrå

13 Lång B Båtsman A Bonde Nordingrå Säbrå

15 Frisk B Båtsman A Bonde Stigsjö Säbrå

16 Bild B Båtsman/Korpral A Borgare och fiskare Gefle, Gävleborg Säbrå

11 Rundsten B Båtsman B Båtsman Säbrå Säbrå

14 Flygare B Båtsman B Landbonde Lövånger, V-botten Säbrå

18 Brandberg B Båtsmän B Landbonde Säbrå Säbrå

19 Rehn B Båtsman B Bonde Säbrå Säbrå

9 Wangberg B Båtsman C Dräng Säbrå Härnö

12 Fälle B Båtsman C Postilljon Hernö Säbrå

17 Tornvigg B Båtsman x Okänd Rättvik, Kopparberg Säbrå

11 st B - 100 % A - 36,4 %

B - 36,4 %

C - 18,2 %

x - 9,1 %



34 

 

För två av båtsmännen var kategoriseringen inte given. Den första var Flygare från rote 14 

som var oäkta barn till en piga. Tre år efter födseln gifte sig dock modern med en landbonde. 

Jag har här valt att kategorisera denne utifrån landbonden då det ändå är i denna typ av 

hushåll barnet vuxit upp. Det andra fallet var Bild från rote 16 där fadern var borgare och 

fiskare. Guillemot sätter småföretagarna i kategori A då dessa förmodligen haft en social 

status liknande böndernas.
38

 Denne hamnar således i kategori A. 

 

Hustrurnas bakgrund 

Sammanställer vi hustrurnas bakgrund utifrån deras fäders yrken så ser det ut såhär: 

Tabell 2 – Hustrurna: 

 

Då två av båtsmännen gifte sig två gånger så är antalet hustrur i undersökningen således två 

fler än antalet båtsmän. Fördelningen över de olika kategorierna för hustrurnas fäders yrken är 

dock slående lik den för båtsmännen då fem hamnade i kategori A, fem i kategori B och tre i 

kategori C. Där vi märker störst skillnad gentemot båtsmännen är dock hustrurnas geografiska 

ursprung då åtta av de sammanlagt tretton hustrurna var infödda i socknen och endast fem var 

ifrån en annan socken. Samtliga var dock födda inom länet och dessutom i Ångermanland. 
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 Guillemot, s. 128 

Rote Namn Makes kat. Svärfars kat. Fars y. kat. Fars yrke Föd. socken Flyttat till

15 Magdalena B A A Bonde Säbrå Säbrå

16 Karin B A A Bonde Säbrå Säbrå

18 Carin B B A Bonde Säbrå Säbrå

18 Cajsa Stina B B A Bonde Säbrå Säbrå

12 Christina B C A Bonde/Kyrkvaktare Stigjsö Säbrå

10 Anna B A B Torpare Säbrå Säbrå

13 Sara Brita B A B Båtsman Säbrå Säbrå

11 Brita Stina B B B Torpare Säbrå Säbrå

14 Anna Cajsa B B B Båtsman Säbrå Säbrå

19 Lisa Stina B B B Krono-Båtsman Stigsjö Säbrå

15 Cajsa Lisa B A C Oäkta (Piga) Häggdånger Säbrå

9 Erica Johanna B C C Glasbruksarb. Nora Härnö

17 Maria Gustafva B x C Dagsverkarkarl Högsjö Säbrå

13 st B - 100 % A - 38,5 % A - 38,5 %

B - 38,5 % B - 38,5 %

C - 15,4 % C - 23 %

x - 7,7 %
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Sönernas yrken och hustrur 

Jag har valt att separera barnen efter kön då jag velat jämföra eventuella skillnader mellan 

sönernas och döttrarnas sociala ställning. De barn som dog när de var små har jag inte tagit 

med i statistiken. Dessa finns dock med i kapitel 3.2. Kategoriseringen av sönerna ser ut 

såhär: 

 

Tabell 3 – Sönerna: 

 

Noterbart är den stora andelen söner som hamnade i kategori C där nio söner hamnade. Två 

söner hamnade i kategori A och en i kategori B. Vi ser också att fem söner var ogifta. En gifte 

sig med en kvinna från kategori A, fem gifte sig med kvinnor från kategori B och en gifte sig 

med en kvinna från kategori C. 

En av de två söner som hamnade i kategori A hade en farfar som också var i kategori A. Den 

andres farfar var från kategori B, dock så var både dennes hustru och mor ifrån kategori A. 

Det är endast dessa som egentligen kan sägas ha stigit i status jämfört med deras 

båtsmansfäder (B), tittar man en till generation bakåt så ser vi dock att dessa hade bakgrund i 

kategori A. Den tydligaste trend vi ser hos sönerna är just att många sjunker i status och 

hamnar i kategori C. Hade föräldrarna bakgrund inom kategori C så ser vi också att sönerna i 

regel också hamnar där. Vi ser också att andelen i kategori A är oförändrad samtidigt som 

andelen i kategori B krymper. 

Rote Namn Farfars kat. Mors bg.kat. Fars y. kat. Y. kat. Yrke Frus kat. Hustrus bakgrund Föd. socken Flyttat till

10 Erik A B B A Skomakare/Slaktare B Torpardotter Säbrå Härnösand

18 Johannes B A B A Hemmansägare A Bonddotter Säbrå Stigsjö

17 Gustaf x C B B Torpare B Torpardotter Säbrå Stigsjö

15 Pehr A A B C Vaktkarl B Båtsmansdotter Säbrå Härnösand

18 Israel B A B C Sinnessvag/Grofarbetare x Ogift Säbrå Säbrå

11 Per Johan B B B C Sjukvakt x Ogift Säbrå Härnösand

9 Nils Eric C C B C Sjöman/Stuveriarbetare B Torpardotter Hernö Säbrå

9 Karl Olof C C B C Stuveriarbetare B Torpardotter Hernö Härnösand

9 Jonas Petter C C B C Sjöman/Grovarbetare C Dotter till inhyseshjon Hernö Härnösand

9 Johan Fredric C C B C Sjöman x Ogift Hernö Härnösand

9 Oskar C C B C Arbetare x Ogift Hernö Härnösand

17 Eric Olof x C B C Dräng/Sjöman x Ogift Säbrå Härnösand

12 st A - 16,6 % A - 25 % B - 100 % A - 16,6 % A - 8,3 %

B - 25 % B - 16,6 % B - 8,3 % B - 41,6 %

C - 41,6 % C - 58,3 % C - 75 % C - 8,3 %

x - 16,6 % x - 41,6 %
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Bland hustrurna så ser vi också att endast en kom ifrån en lägre kategori än mannen, tre kom 

ifrån en högre kategori och tre kom ifrån samma. Här ser vi att den vanligaste kategorin för 

hustrun att komma ifrån (ifall de gifte sig överhuvudtaget) var kategori B och att ett antal av 

dessa gifter sig med en man i kategori C vilket innebär att de flyttas nedåt ett steg socialt för 

dessa kvinnor. 

Geografiskt så kan vi se att endast en stannade kvar i födelsesocknen. Sju stycken flyttade in 

till Härnösand. Även om de var födda i närliggande socknar så ser vi att en betydande del 

söner sig in till staden för försörjning. Tre stycken flyttade till andra närliggande socknar. 

Döttrarnas yrken och män 

Döttrarna har inte alltid en yrkestitel angiven i folkräkningar eller husförhörslängder och 

deras sociala kategori bestäms främst utifrån det yrke mannen de är gifta med har. I de fall de 

var ogifta så görs en kategorisering efter yrkestitel. Döttrarna var 30 till antalet till skillnad 

från sönerna som var 12 st. En kategorisering av döttrarna ser ut såhär: 

 

Tabell 4 – Döttrarna: 

 

Rote Namn Farfars kat. Mors bg.kat. Fars y. kat. Y. kat. Yrke Make kat. Makes yrke Föd. socken Flyttat till

16 Anna A A B C Piga A Jordägare Säbrå Härnösand

10 Maria A B B C Barnmorska A Såverksägare Säbrå Säbrå

16 Karin A A B A Mjölnare o. Qvarnegare Säbrå Härnösand

11 Kajsa Brita B B B C Understödstagare A Snickare Säbrå Härnösand

18 Anna Martha B A B A Snickare Säbrå Sundsvall, Medelpad

9 Charlotta C C B A Skomakare Hernö Härnösand

17 Erica Gustafva x C B A Gårdsägare Säbrå Härnösand

15 Maria Magdalena A A B B F. Bonde Säbrå Säbrå

10 Brita Stina A B B B Torpare Säbrå Indals-Liden, Medelpad

10 Greta Lisa A B B B Jordtorpare Säbrå Stigsjö

14 Anna Martha B B B C Piga B Torpare Säbrå Häggdånger

18 Lovisa B A B B Båtsman Säbrå Säbrå

18 Erika B A B B Torpare Säbrå Säbrå

19 Brita Stina B B B B Torpare Säbrå Säbrå

15 Ida Maria A A B C Sågverksarbetare Säbrå Timrå

9 Anna Catharina C C B C Hushållerska C Sambo med stenarbetare Hernö Härnösand

9 Ida C C B C Tvätterska C Stenarbetare Hernö Härnösand

9 Christina Erika C C B C Statardräng Hernö Mölna, Stockholm

9 Maria Lovisa C C B C Grovarbetare Hernö Luleå, Norrbotten

17 Maria x C B C Piga C Arbetare Säbrå Härnösand

17 Greta Stina x C B C Arbetare Säbrå Tuna, Medelpad

10 Anna Erika A B B C Piga x Ogift Säbrå Stigsjö

18 Brita Cajsa B A B C Inhysespiga x Ogift Säbrå Säbrå

18 Sara Stina B A B C Inhysespiga x Ogift Säbrå Säbrå

18 Johanna B A B C Inhysespiga x Ogift Säbrå Säbrå

19 Anna Lisa B B B C Hjälpkvinna x Ogift Säbrå Säbrå

19 Martha Helena B B B C Inhysespiga x Ogift Säbrå Säbrå

9 Fredrika Johanna C C B C Piga x Ogift Hernö Härnösand

17 Anna Cajsa x C B C Piga x Ogift Säbrå Säbrå

17 Anna Cajsa x C B C Piga x Ogift Säbrå Säbrå

30 st A - 26,6 % A - 33,3 % B - 100 % A - 23,3 %

B - 36,6 % B - 30 % B - 23,3 %

C - 20 % C - 36,6 % C - 53,3 %

x - 16,6 % x - 30 %
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Döttrarna var 30 st. sammanlagt och 7 av dessa gifte sig med en man från kategori A och 

noterbart är att endast 2 av dessa var bönder, övriga var hantverkare eller småföretagare av 

olika slag. 7 st. gifte sig med män ifrån kategori B, och 7 till gifte sig med män ifrån kategori 

C. Noterbart är att 9 av kvinnorna var ogifta samt att alla dessa hamnade i kategori C. Två av 

de ogifta kvinnorna var vid något tillfälle listade som gårdsägare. Detta gäller Martha Helena 

och Anna Lisa från rote 19. Jag har dock valt att kategorisera dessa utifrån deras titlar som 

inhysespiga respektive hjälpkvinna då de endast stod som gårdsägare under en kortare tid och 

i övrigt hade titlar passandes i kategori C. 

Likt för sönerna så ser vi att andelen i kategori A är ungefär densamma (har dock sjunkit 

något), som om man tittar två generationer bakåt. Samtidigt sjunker andelen i kategori B, om 

än inte lika lågt som för sönerna, samt att andelen i kategori C växer. 

Vi ser också att tolv av döttrarna bodde kvar i sin födelsesocken och att nio flyttade in till 

Härnösand. En flyttade till Sundsvall, en till Luleå och sex flyttade till andra socknar inom 

länet. En flyttade till Mölna i Stockholm. 

 

3.4 Slutsatser 

Något man ser när man tittar på vilken bakgrund båtsmännen hade samt deras fruar är att de 

hade väldigt liknande bakgrund där ungefär en fjärdedel av båtsmännen kom från hushåll som 

inte hade tillgång till jord och resterande var ganska jämnt fördelade mellan självägande och 

icke-självägande jordbrukare. Detta är i sig inte speciellt förvånande då det var ungefär såhär 

då det svenska samhället och den svenska landsbygden under 1800-talets början präglades 

främst av just jordbruk. 

Tittar vi på sönerna så ser vi att mycket av jordbruksprägeln nu är i princip borta till förmån 

för olika former av förvärvsarbete i Härnösand som var den närmsta staden. Att dessa 

personer inte längre var bundna till marken de bodde på bidrog med största sannolikhet till 

denna förflyttning då de lockades av de möjligheter till arbete som staden hade att erbjuda. 

För att kunna dra några större slutsatser skulle det nog dock behövas ett något större underlag 

av båtsmanssöner att undersöka, men en början till en bild börjar ändå komma fram. Något vi 

också ser är att även de av sönerna som faktiskt hamnar i kategori A snarare är hantverkare av 

olika slag än bönder. Man ser ett tydligt mönster av en minskad koppling till jordbruket. 
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Tittar vi på döttrarna så ser vi liknande mönster som för sönerna. Dock så är andelen 

jordbrukare inte riktigt lika låga. Det är möjligt att döttrarnas något större antal jämnar ut 

siffrorna något och blir aningen mer statistiskt säkerställda. Något vi ser också är att alla 

ogifta kvinnor hamnar i kategori C, de som saknar tillgång till jord, och detsamma gäller 

sönerna. En stor del av kvinnorna som sönerna gifte sig med kom också ifrån kategori B och 

ungefär lika många var ogifta. Guillemot refererar till en generell nedgång i 

giftermålsfrekvens kopplat till en ökande grupp obesuttna och jag är nog beredd att köpa den 

bilden även för mitt undersökningsområde.
39

 

Även om det är svårt att säga att man kan se ett tydligt mönster av att den första generationen 

är i kategori A som sedan går via kategori B till kategori C så ser man i alla fall med relativ 

tydlighet att det är väldigt få som rör sig uppåt utan i princip så står det still eller så ser vi en 

social mobilitet nedåt. Den stora andelen ogifta både bland sönerna och döttrarna skulle kunna 

vara ett tecken på att dessa båtsmansbarn inte hade speciellt hög social status i samhället och 

inte var speciellt eftertraktade som partners. 

Jag hade nog förväntat mig att se en något tydligare nedåtgående social mobilitet för döttrarna 

än för männen, mycket med den bakgrund Guillemot presenterade där antalet ogifta kvinnor 

var större än antalet ogifta män exempelvis. Det är möjligt att jag skulle få ett sådant resultat 

med ett bredare urval personer, men utifrån det material jag utgått från i denna undersökning 

så kan inte några sådana slutsatser dras. Något som åtminstone är fallet hos de båtsmansbarn 

jag undersökt är att sönerna i högre utsträckning förflyttar sig geografiskt till skillnad från 

döttrarna som i högre utsträckning är kvar i sin födelsesocken livet ut. 

Avslutningsvis för att kommentera helheten så tycker jag mig absolut skönja en hel del av de 

förväntade mönstren med ett framväxande landsbygdsproletariat som en följd av den kraftiga 

befolkningsökningen samt ökad geografisk förflyttning som en följd av att jordbruket inte 

längre var den dominerande sysselsättningen för många. Just denna aspekt att jordbruket tog 

mindre och mindre utrymme som befolkningens sysselsättning resulterade inte bara i att folk 

gled nedåt på den sociala skalan utan även att många av dem som ändå höll sig uppe i 

kategori A snarare skulle komma att försörja sig som hantverkare eller olika former av 

egenföretagare än som självägande bönder. 
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4. Sammanfattning 

Från det att det militära indelningsverket för flottan och armén infördes på 1600-talet tills att 

det fasades ut och avskaffades under 1900-talets början så utgjorde de indelta soldaterna och 

båtsmännen en betydande del av lokalsamhället, inte minst på landsbygden. 

Under 1800-talet skedde också omfattande samhällsförändringar främst som en följd av 

kraftig befolkningstillväxt vilket bidrog till att allt färre kunde försörja sig av det jorden gav 

och blev tvungna att söka annan försörjning. Ett landsbygdsproletariat växte fram och fler och 

fler flyttade in till de växande städerna för att söka nya försörjningssätt. 

I denna uppsats undersöker jag närmare 11 båtsmän ifrån Norrlands 2:a 1:adelskompani med 

utgångspunkt i 1845 års generalmönstringsrulla. Jag undersöker utifrån kyrkligt och civilt 

arkivmaterial vilka föräldrar de hade, vilka de gifte sig med och vart deras barn hamnade och 

sätter in dem i den kontext som var 1800-talet och dess samhällsomvälvningar utifrån en 

hypotes om att man kommer kunna se en nedåtgående social mobilitet samt att fler och fler 

söker sig in mot städerna under denna tid. Vi ser också att detta gällde sönerna i något högre 

utsträckning än döttrarna. 

Undersökningen visar också mycket av just detta och kanske framförallt att jordbruket inte 

längre var den dominerande sysselsättningen utan fler och fler sökte olika typer av 

förvärvsarbete eller blev hantverkare av olika slag. Att en stor del av både båtsmanssönerna 

och döttrarna förblev ogifta tyder också en del på att denna grupp inte var speciellt 

eftertraktad som bröllopspartners. Något vi ser är också att de ogifta männen och kvinnorna 

hamnade i den framväxande arbetarklassen då de i regel saknade jord att bruka. En något 

högre andel kvinnor än män höll sig också kvar i det icke-självägande jordbrukarskiktet 

medan fler män proletariserades, större underlag skulle dock behövas för att fullt ut kunna 

styrka denna bild.  
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5.3 Otryckta källor  

Här listas källmaterialet för de personer som anges i kapitel 3.2 i kronologisk ordning. 

 

Riksarkivet SVAR 

Generalmönstringsrulla: 

Flottans arkiv, Stockholm station. Manskap., SE/KrA/0500-0503/0503/036/XIII c/326 (1845), bildid: 

A0040705_00118 

 

Rote 9 – Wangberg 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/3 (1818-1864), bildid: C0033630_00041 

Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängd för Härnön (Härnö Församling), 

SE/HLA/1010081/A I b/6 (1871-1880), bildid: C0032986_00065 

Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängd för Härnön (Härnö Församling), 

SE/HLA/1010081/A I b/3 (1842-1850), bildid: C0032983_00097 

Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängd för Härnön (Härnö Församling), 

SE/HLA/1010081/A I b/4 (1850-1860), bildid: C0032984_00076 

Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängd för Härnön (Härnö Församling), 

SE/HLA/1010081/A I b/3 (1842-1850), bildid: C0032983_00112 

 

Bouppteckning, Härnösands stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv (SE/HLA/1050019) 

Volym  

FI:17, nr 203 

Upprättad av  

Landsarkivet i Härnösand 

 

Erica Johanna Asplund 

Nora kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010138/C/2 (1814-1860), bildid: C0033231_00068 

Nora tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar och arvskiften, SE/HLA/1040081/F II a/10 (1826-1829), 

bildid: C0102287_00390 

Vigselregister 

Nora kyrkoarkiv (SE/HLA/1010138) 

Upprättad av  

Ådalens släktforskarförening 

 

Jonas Petter Wagnborg 

Riksarkivet, Folkräkning 1880, Västernorrland, Hernösands moder. (Wagnborg, Jonas Petter, f 1850, rad 8). 

Riksarkivet, Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Wagnborg, Jonas Petter, f 1850, rad 15). 

Riksarkivet, Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Vagnborg, Jonas Petter, f 1850, rad 37). 

Riksarkivet, Folkräkning 1880, Västernorrland, Hernösands moder 

Häggdångers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010079/C/4 (1840-1874), bildid: C0032944_00057 

 

Nils Erik Wangborg 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Hernösands moder. (Wangborg, Nils Erik, f 1852, rad 45). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Vagnborg, Nils Erik, f 1852, rad 1). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Wagnborg, Nils Erik, f 1852, rad 33). 
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Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Åström, Johanna Augusta, f 1855, rad 34). 

Hemsö kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010070/B/1 (1846-1894), bildid: A0014135_00025 

 

Fredrika Johanna Wagnborg 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Hernösands moder. (Fredrika Johanna, f 1853, rad 37). 

 

Christina Erika Wangborg 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Hernösands moder. (Fredrika Johanna, f 1853, rad 37). 

Folkräkning 1900, Stockholm, Lidingö Stockholms län. (Samuelsson, Per Erik, f 1861, rad 21). 

 

Johan Fredrik 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Hernösands moder. (Johan Fredrik, f 1859, rad 38). 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Härnösand. (Wangborg, Johan Fredrik, f 1859, rad 25). 

 

Karl Olof 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Hernösands moder. (Johan Fredrik, f 1859, rad 38). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Vangborg, Karl Olof, f 1861, rad 18). 

Nordingrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010140/C/7 (1862-1891), bildid: A0003657_00012 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Eriksdotter, Katarina Ulrika, f 1863, rad 19). 

 

Maria Lovisa 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Hernösands moder. (Maria Lovisa, f 1863, rad 40). 

Folkräkning 1910, Norrbotten, Luleå domkyrko. (Vangborg, Maria Lovisa, f 1863, rad 40). 

Folkräkning 1910, Norrbotten, Luleå domkyrko. (Ström, Lars Erik, f 1868, rad 39). 

 

Charlotta 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Hernösands moder. (Charlotta, f 1865, rad 41). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Vangborg Andersson, Charlotta, f 1865, rad 12). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Grafström, Karl Oskar, f 1856, rad 11). 

 

Anna Catharina 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Hernösands moder. (Anna Katarina, f 1868, rad 42). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Vangborg, Anna Katarina, f 1868, rad 9). 

 

Oskar 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Hernösand. (Wangborg, Oskar, f 1874, rad 46). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Vangborg, Oskar, f 1874, rad 32). 

 

Ida 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Hernösands moder. (Ida, f 1874, rad 44). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Vangborg, Ida, f 1874, rad 20). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Grafström, Erik Bernhard, f 1872, rad 19). 

 

 

Rote 10 – Plutare 

Bygdeå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010025/C/3 (1781-1829), bildid: C0034039_00160 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Sundberg (Plutare), Erik, f 1809, rad 40). 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Sundberg Plutare, Erik, f 1809, rad 28). 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/11b (1875-1884), bildid: C0033623_00046 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/10b (1865-1874), bildid: C0033620_00029 
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Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9b (1855-1864), bildid: C0033618_00028 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/12b (1885-1894), bildid: C0033625_00038 

 

Anna Larsdotter 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7a (1833-1844) 

 

Brita Stina  

Folkräkning 1910, Västernorrland, Indals-Liden. (Eriksdotter, Brita Stina, f 1837, rad 37). 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Lidens annex. (Eriksdotter, Brita Stina, f 1837, rad 7). 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Lidens annex. (Bolin, Lars Gustaf, f 1839, rad 6). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Indals-Liden. (Bolin, Lars Gustaf, f 1839, rad 36). 

 

Anna Erika Ersdotter 

Stigsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010187/A I/6 (1858-1865), bildid: C0033521_00115 

 

Greta Lisa 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Stigsjö moder. (Sundberg, Greta Lisa, f 1842, rad 15). 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Blomqvist, Olof, f 1848, rad 34). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Stigsjö moder. (Blomqvist, Olof, f 1848, rad 14). 

 

Maria 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Sundberg, Maria, f 1845, rad 10). 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Hellström, Petrus, f 1841, rad 9). 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Säbrå. (Hällström, Petrus, f 1841, rad 13). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Säbrå. (Hällström, Petrus, f 1841, rad 36). 

 

Erik 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Sundberg, Erik, f 1849, rad 30). 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Härnösand. (Sundberg, Erik, f 1849, rad 43). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Sundberg, Erik, f 1849, rad 46). 

Högsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker., SE/HLA/1010085/C/4 (1845-1880), bildid: C0033057_00042 

 

Rote 11 – Rundsten 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/2 (1757-1817), bildid: C0033629_00211 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7a (1833-1844), bildid: C0033613_00084 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00084 

Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/11 (1846-1854), 

bildid: C0032969_00189 

 

Brita Stina Israelsdotter 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/2 (1757-1817), bildid: C0033629_00210 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Hernösands moder. (Runsten, Brita Stina, f 1817, rad 42). 

 

Kajsa Brita Axelström 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Runsten Axelström, Kajsa Brita, f 1843, rad 5). 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Axelström, Kajsa Brita, f 1843, rad 32). 

 

Per Johan Runsten 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Hernösands moder. (Runsten, Per Johan, f 1847, rad 5). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå Hospitals. (Runsten, Per Johan, f 1847, rad 43). 
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Folkräkning 1900, Västernorrland, Härnösand. (Runsten, Per Johan, f 1847, rad 28). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Runsten, Per Johan, f 1847, rad 31). 

 

Rote 12 – Fälle 

Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010081/C I/2 (1788-1833), 

bildid: C0032989_00103 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7a (1833-1844), bildid: C0033613_00070 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00073 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9b (1855-1864), bildid: C0033618_00089 

Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1040095/F II/26 (1866-1868), bildid: 

A0034092_00296 

 

Christina Alexandersdotter 

Stigsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010187/C/3 (1760-1823), bildid: C0033528_00157 

Säbrå kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010197/E I/1 (1776-1864), bildid: C0034662_00161 

Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1040095/F II/21 (1848-1851), bildid: 

A0033293_00495 

 

Rote 13 – Lång 

Nordingrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010140/C/5 (1780-1836), bildid: C0033256_00125 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/10b (1865-1874), bildid: C0033620_00136 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9b (1855-1864), bildid: C0033618_00141 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00107 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7a (1833-1844), bildid: C0033613_00107 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7b (1833-1844), bildid: C0033614_00225 

Nordingrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010140/A I/8 (1837-1845), bildid: C0033243_00197 

Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1040095/F II/26 (1866-1868), bildid: 

A0034092_00317 

Nordingrå tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar och arvskiften, SE/HLA/1040083/F II/10 (1840-1844), 

bildid: C0102308_00457 

 

Sara Brita Lång 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Lång, Sara Brita, f 1822, rad 41). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Lång, Sara Brita, f 1822, rad 22). 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7a (1833-1844), bildid: C0033613_00123 

Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1040095/F II/38 (1897-1898), bildid: 

A0033874_00129 

 

Rote 14 – Flygare 

Lövångers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010121/C/4 (1791-1828), bildid: C0034182_00126 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå 

Lövångers kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010121/E I/1 (1741-1828), bildid: C0034186_00061 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7a (1833-1844), bildid: C0033613_00098 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00098 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9b (1855-1864), bildid: C0033618_00131 

Lövångers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010121/A I/7 (1826-1835), bildid: C0034164_00331 

Lövångers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010121/A I/6 (1816-1825 (1826)), bildid: C0034163_00287 

Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1040095/F II/33 (1886-1887), bildid: 

A0033869_00171 
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Anna Cajsa Flygare 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Säbrå 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/3 (1818-1864), bildid: C0033630_00011 

 

Anna Martha 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Häggdånger Västernorrlands län. (Flygare, Anna Märta, f 1850, rad 9). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder 

Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1040095/F II/36 (1893-1894), bildid: 

A0033872_00341 

 

Rote 15 – Frisk 

Stigsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010187/C/3 (1760-1823), bildid: C0033528_00142 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7a (1833-1844), bildid: C0033613_00037 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00035 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9b (1855-1864), bildid: C0033618_00048 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/10b (1865-1874), bildid: C0033620_00044 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/11b (1875-1884), bildid: C0033623_00074 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/12b (1885-1894), bildid: C0033625_00067 

Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1040095/F II/29 (1876-1877), bildid: 

A0033865_00372 

 

Magdalena Pehrsdotter 

Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1040095/F II/26 (1866-1868), bildid: 

A0034092_00385 

Säbrå kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010197/E I/1 (1776-1864), bildid: C0034662_00147 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/2 (1757-1817), bildid: C0033629_00172 

 

Maria Magdalena 

Säbrå kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010197/E I/1 (1776-1864), bildid: C0034662_00192 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9b (1855-1864), bildid: C0033618_00035 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/10b (1865-1874), bildid: C0033620_00033 

Pehr Hamrin 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/10b (1865-1874), bildid: C0033620_00044 

Härnösands hospitalsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörsböcker, SE/HLA/1010253/A I/2 (1865-1884), bildid: 

C0025466_00012 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/3 (1818-1864), bildid: C0033630_00111 

 

Cajsa Lisa Häggmark 

Säbrå kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010197/E I/2 (1865-1894), bildid: A0017379_00026 

Häggdångers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010079/A I/8 (1865-1874), bildid: C0032938_00026 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/12b (1885-1894), bildid: C0033625_00067 

Häggdångers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010079/C/4 (1840-1874), bildid: C0032944_00184 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/12b (1885-1894), bildid: C0033625_00067 

Häggdångers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010079/C/3 (1804-1840), bildid: C0032943_00143 

 

Ida Maria Hamrin 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/4 (1865-1883 (1884)), bildid: A0017377_00106 
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Folkräkning 1900, Västernorrland, Timrå Västernorrlands län. (Hamrin, Ida Maria, f 1875, rad 18). 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Timrå Västernorrlands län. (Lindmark, Reinhold, f 1867, rad 17). 

 

Rote 16 – Bild 

Gävle Heliga Trefaldighets kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, huvudserien, SE/HLA/1010056/C I/10 (1822-

1825), bildid: C0031019_00058 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå 

Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1040095/F II/33 (1886-1887), bildid: 

A0033869_00443 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00141 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00037 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9b (1855-1864), bildid: C0033618_00045 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/10b (1865-1874), bildid: C0033620_00033 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/11b (1875-1884), bildid: C0033623_00058 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/11b (1875-1884), bildid: C0033623_00449 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/12b (1885-1894), bildid: C0033625_00218 

 

Karin Jakobsdotter 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå 

Säbrå kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010197/E I/1 (1776-1864), bildid: C0034662_00163 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/2 (1757-1817), bildid: C0033629_00209 

 

Karin Nordling 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Karin, f 1855, rad 22). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Nordling, Karin, f 1855, rad 50). 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Härnösand. (Nordling, Karin, f 1855, rad 10). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Höglund, Erik Johan, f 1863, rad 49). 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Härnösand. (Höglund, Erik Johan, f 1863, rad 9). 

 

Anna Nordling 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/11b (1875-1884), bildid: C0033623_00046 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/12b (1885-1894), bildid: C0033625_00062 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Nordling, Anna, f 1861, rad 18). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Härnösand. (Edlund, Erik Olof, f 1866, rad 17). 

 

Rote 17 – Tornvigg 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7a (1833-1844), bildid: C0033613_00048 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/6a (1830-1832), bildid: C0033611_00057 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00047 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9b (1855-1864), bildid: C0033618_00058 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/10b (1865-1874), bildid: C0033620_00050 

 

Maria Gustafva 

Högsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker., SE/HLA/1010085/C/2 (1761-1827), bildid: C0033055_00099 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Torvigg, Maria Gustafva, f 1799, rad 44). 

 

Anna Cajsa 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7a (1833-1844), bildid: C0033613_00163 

 

Erica Gustafva 
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Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Ersdotter, Erika Gustafva, f 1826, rad 40). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Ersdotter, Erika Gustafva, f 1826, rad 37). 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Härnösand. (Ersdotter, Erika Gustafva, f 1826, rad 50). 

 

Eric Olof Wikström 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00040 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00049 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00168 

 

Gustaf 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00045 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00040 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8a (1844-1855), bildid: C0075606_00026 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9b (1855-1864), bildid: C0033618_00034 

Stigsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010187/A I/5 (1847-1857), bildid: C0033520_00046 

Stigsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010187/A I/5 (1847-1857), bildid: C0033520_00265 

Stigsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010187/A I/6 (1858-1865), bildid: C0033521_00293 

Stigsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010187/A I/6 (1858-1865), bildid: C0033521_00051 

Stigsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010187/A I/6 (1858-1865), bildid: C0033521_00050 

Stigsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010187/A I/6 (1858-1865), bildid: C0033521_00088 

Stigsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010187/A I/6 (1858-1865), bildid: C0033521_00207 

Stigsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010187/A I/6 (1858-1865), bildid: C0033521_00195 

Stigsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010187/A I/7 (1866-1875), bildid: C0033522_00160 

Stigsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010187/A I/7 (1866-1875), bildid: C0033522_00201 

Stigsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010187/A I/8 (1876-1886), bildid: C0033523_00290 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Stigsjö moder. (Ullberg, Sara Helena, f 1836, rad 42). 

Stigsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010187/C/4 (1824-1861), bildid: C0033529_00045 

 

Maria 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9b (1855-1864), bildid: C0033618_00034 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/10b (1865-1874), bildid: C0033620_00044 

 

Anna Cajsa 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/3 (1818-1864), bildid: C0033630_00129 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/10b (1865-1874), bildid: C0033620_00050 

 

Greta Stina 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/3 (1818-1864), bildid: C0033630_00057 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9b (1855-1864), bildid: C0033618_00024 

 

Rote 18 – Brandberg 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/2 (1757-1817), bildid: C0033629_00188 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8b (1844-1855), bildid: C0075607_00129 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7b (1833-1844), bildid: C0033614_00146 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9a (1855-1864), bildid: C0033617_00163 

Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1040095/F II/23 (1855-1857), bildid: 

A0033295_00007 

 

Carin Larsdotter 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/2 (1757-1817), bildid: C0033629_00171 
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Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7b (1833-1844), bildid: C0033614_00210 

 

Cajsa Stina Nilsdotter 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/2 (1757-1817), bildid: C0033629_00193 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Brandberg, Kajsa Stina, f 1813, rad 33). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Nilsdotter Brandberg, Kajsa Stina, f 1813, rad 20). 

 

Brita Cajsa 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/3 (1818-1864), bildid: C0033630_00101 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Brandberg, Brita Kajsa, f 1837, rad 20). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Brandberg, Brita Kajsa, f 1837, rad 12). 

 

Sara Stina 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/3 (1818-1864), bildid: C0033630_00109 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Brandberg, Sara Stina, f 1840, rad 6). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Brandberg, Sara Stina, f 1840, rad 10). 

 

Johannes 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/3 (1818-1864), bildid: C0033630_00123 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9a (1855-1864), bildid: C0033617_00240 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9a (1855-1864), bildid: C0033617_00204 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9a (1855-1864), bildid: C0033617_00136 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9a (1855-1864), bildid: C0033617_00214 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/10a (1865-1874), bildid: C0033619_00194 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/10a (1865-1874), bildid: C0033619_00194 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/11a (1875-1884), bildid: C0033622_00226 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/12a (1885-1894), bildid: C0033624_00329 

Stigsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010187/A I/9 (1886-1895), bildid: C0033524_00205 

Stigsjö kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010187/B/2 (1861-1895), bildid: A0018049_00083 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Ramström, Johan, f 1842, rad 40). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Ramström, Johan, f 1842, rad 35). 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Stigsjö. (Ramström, Johan, f 1842, rad 27). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Stigsjö moder. (Ramström, Johan, f 1842, rad 13). 

 

Anna Martha 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Sundsvall. (Brandberg, Anna Märtha, f 1845, rad 21). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Sundsvalls. (Brandberg, Anna Märta, f 1845, rad 2). 

 

Lovisa 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/3 (1818-1864), bildid: C0033630_00141 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Brandberg, Lovisa, f 1846, rad 6). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Israelsdotter Brandberg, Lovisa, f 1846, rad 29). 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Säbrå. (Israelsd:r Brandberg, Lovisa, f 1846, rad 6). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Säbrå. (Israelsdotter Brandberg, Lovisa, f 1846, rad 9). 

 

Johanna 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/3 (1818-1864), bildid: C0033630_00151 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Brandberg, Johanna, f 1847, rad 35). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Brandberg, Johanna, f 1847, rad 22). 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Säbrå. (Brandberg, Johanna, f 1847, rad 34). 
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Folkräkning 1910, Västernorrland, Säbrå. (Brandberg, Johanna, f 1847, rad 31). 

 

Israel 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/3 (1818-1864), bildid: C0033630_00165 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Israel, f 1850, rad 34). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Ramström, Israel, f 1850, rad 21). 

Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1040095/F II/37 (1895-1896), bildid: 

A0033873_00324 

 

Erika 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Brandberg, Erika, f 1853, rad 10). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Brandberg, Erika, f 1853, rad 7). 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Säbrå. (Brandberg, Erika, f 1853, rad 34). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Säbrå. (Brandberg, Erika, f 1853, rad 17). 

 

Rote 19 – Rehn 

Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/2 (1757-1817), bildid: C0033629_00204 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7b (1833-1844), bildid: C0033614_00133 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/8b (1844-1855), bildid: C0075607_00116 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/6a (1830-1832), bildid: C0033611_00054 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7b (1833-1844), bildid: C0033614_00213 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/9a (1855-1864), bildid: C0033617_00141 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/10a (1865-1874), bildid: C0033619_00124 

Säbrå tingslags häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1040095/F II/27 (1869-1872), bildid: 

A0033863_00496 

 

Lisa Stina Johansdotter 

Stigsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010187/C/3 (1760-1823), bildid: C0033528_00161 

Säbrå kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010197/E I/1 (1776-1864), bildid: C0034662_00154 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7b (1833-1844), bildid: C0033614_00117 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7b (1833-1844), bildid: C0033614_00139 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7b (1833-1844), bildid: C0033614_00140 

Säbrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010197/A I/7a (1833-1844), bildid: C0033613_00139 

 

Anna Lisa 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Rehn, Anna Lisa, f 1844, rad 21). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Rehn, Anna Lisa, f 1844, rad 13). 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Säbrå. (Ren, Anna Lisa, f 1844, rad 21). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Säbrå. (Ren, Anna Lisa, f 1844, rad 15). 

 

Brita Stina 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Rehn, Brita Stina, f 1846, rad 8). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Rehn, Brita Stina, f 1846, rad 8). 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Rén, Brita Stina, f 1846, rad 37). 

Folkräkning 1910, Västernorrland, Säbrå. (Ren, Brita Stina, f 1846, rad 7). 

 

Martha Helena 

Folkräkning 1880, Västernorrland, Säbrå. (Rén, Märta Helena, f 1848, rad 23). 

Folkräkning 1890, Västernorrland, Säbrå moder. (Ren, Marta Helena, f 1848, rad 38). 

Folkräkning 1900, Västernorrland, Säbrå. (Ren, Märta Helena, f 1848, rad 20). 
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