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I samband med betalningen av Älvsborgs lösen 1613–
1619 nämns bönderna Brynte vid övre Tömte och 
Greges vid nedre Tömte. I ett sockenstämmoprotokoll 

1654 om underhåll på kyrkan är Brynte (oklart om det är 
samma Brynte) återigen nämnd tillsammans med en man 
vid namn Hans i Tömte. Dessa två verkar vara de mest be-
tydelsefulla bönderna i Tömte vid denna tid, om man får 
lita till fördelningen av stolplatser i kyrkan. Men det fanns 
åtminstone ytterligare en bonde med stolplats längre bak.

Under kUng karl XI inrättades ett indelningsverk för att 
trygga statens tillgång på soldater. Alla bönder, utom fräl-
sebönder, måste bidra till soldaternas försörjning. Från och 
med 1688 ingick Värmland formellt i indelningsverket och 
Nerike Värmlands regemente bildades. Tömte var ett skat-
tehemman och bönderna där skulle tillsammans hålla en 
soldat.

Arne Håkansson Tömtman
Den förste kände soldaten i Tömte hette Arne Håkansson 
Tömtman. Han föddes ca 1654 och antogs som sol-
dat 1683, redan innan Värmlands bonderiksdagsmän 
slutit kontrakt med kronan om ständigt knektehåll. 
Rotebönderna var, enligt generalmönstringsrullan 1689, 
Anders Örjansson, Halfwar Bryntesson och Nilss Toresson. 

arne var gIft med Böret Mårtensdotter (även kall-
lad Britta), född ca 1664. En hel livsberättelse finns bifo-
gad i kyrkböckerna i samband med hennes dödsfall. Böret/
Britta var född i södra Mangen i Norge 1664 och föräld-
rarna hette Mårten Jacobsson och Böret Mårtensdotter. 
Fadern dog när Böret/Britta var liten och hon återvände 
med sin mor till Sverige och till sin morfar på Kyrkoskogen 
i Köla socken. Systern Marit blev kvar i Norge. Modern 
fick arbeta hårt för sitt uppehälle och Böret/Britta växte 
upp hos Anders Nilsson i Inserud, där hon lärde sig kris-
tendom och att läsa i bok. Därefter tjänade hon på flera 
ställen, bland annat hos kyrkoherden i Köla. Med soldaten 
Arne Håkansson var hon gift i 14 år. De levde i god sämja 
och fick fyra söner och en dotter. Ett av barnen dog som li-
tet. Böret/Britta led av sjukdom i 16 år. Enligt dödboken 
var sjukdomen bröstkvav (troligen astma). Men först tio 
dagar innan hon dog blev hon stadigvarande sängliggande. 
Hon dog 1708-02-17, inte i Tömte utan i Växvik.

arne Håkansson och Böret/Britta Mårtensdotters barn 
hette Håkan, född 1694, Erlan född 1697-01-27 (troli-
gen död 1698), Anders född 1699-08-16, Jon född 1702-
03-17 och Britta född 1705-03-30. De fyra yngsta föddes i 
Tömte. Äldste sonen Håkan finns inte antecknad i födelse-
boken, men där finns luckor, så även han skulle kunna vara 
född i Tömte. 

arnes svärmor Böret bodde sina sista år hos dottern och 
svågern. Även hon har fått en livsberättelse i kyrkböcker-
na. Böret var född vid gamla Kopparberget (förmodligen 
Falun) 1635. Hennes far hette Mårten Persson och kom från 
Finland. Om denne man är densamme som den så kallade 
Mårten Finne är oklart, men det skulle kunna vara så. Även 
modern Elin Andersdotter var av finsk släkt. Föräldrarna 
bodde, som tidigare nämnts, på Kyrkoskogen. Böret gifte sig 
först med soldaten Erland Kortman och fick två barn med 
honom. Båda barnen dog som små och Erland omkom un-
der kommendering. Böret gifte sig då med Mårten Jacobsson 
i Mangen i Norge och fick döttrarna Marit och Böret/Britta. 
Efter sex års äktenskap dog även Mårten och Böret återvän-
de till Sverige och till sin far på Kyrkoskogen med dottern 
Böret/Britta. Hon levde i ytterligare 35 år och arbetade hårt 
för sin föda. I november 1700 blev hon liggande till sängs ef-
ter ett fall och somnade stilla och saktmodigt in efter knappt 
en vecka i en ålder av 65 år.

det är BetydlIgt svårare att få uppgifter om soldaten själv 
– Arne Håkansson. Var kom han ifrån? Namnet Håkan till-
hörde vid denna tid inte de vanligaste i denna del av landet. 
Men som fadder till Arnes och Böret/Brittas son Anders 
Arnesson 1699 i Tömte återfinnes ännu en man med efter-
namnet Håkansson – Knut Håkansson. I husförhörsläng-
den för Torgilsrud vid samma tid finns en Knut Håkansson 
antecknad som soldat i byn. I samma hushåll finns en kvin-
na vid namn Marit Bengtsdotter. Hennes namn återfin-
nes som en av kvinnofaddrarna till den nydöpte Anders. 
Kanske var Knut och Marit gifta, även om det inte framgår 
av husförhörslängden. Det framstår i alla fall som troligt att 
Knut är Arnes bror.

år 1709 står Arne Håkansson, liksom tidigare hustrun, skri-
ven i Växvik. I hushållet, dit han flyttat, var 1707 korpra-
len Sven och hans hustru Sigri Håkansdotter och deras sö-
ner Håkan och Daniel Svensson liksom dottern Marja 
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Svensdotter inhyses. Dessa flyttade någon gång 1707–1708 
till Stavsnäs församling. De bodde alltså inte kvar när Arne 
Håkansson flyttade in. Vad hade detta hushåll för kopp-
ling till Arne Håkansson? En djärv gissning är att Sigri 
Håkansdotter var Arne Håkanssons syster och att Arne ge-
nom släktskapet fick möjlighet att flytta dit när Sigri med 
familj drog vidare. Kanske var Sigri också den som vårdade 
Arnes hustru innan hon dog? Detta går inte att få bekräftat, 
men gissa kan man ju alltid. Det ser inte ut som om Arne 
bodde mer än ett år i Växvik. Redan 1710 finns helt andra 
personer noterade i stugan.

Under arne Håkanssons tid som indelt soldat fanns enligt 
husförhörslängden fyra hushåll i Tömte, förutom soldat-
familjen och en ”husfattig” änka med barn. Det är oklart 
om alla hushållen bodde på egna gårdar eller om de kanske 
bodde två hushåll tillsammans som ”gårdbor”, vilket var 
vanligt i andra delar av Sverige vid denna tid. 

det framgår Inte om soldaten i Tömte vid denna tid bod-
de i eget torp eller om familjen var inhyst hos någon bon-
de. I husförhörslängden 1701–1705 står ett antal personer 
skrivna i samma hushåll som soldaten, men det framgår inte 
vilka de var eller vilket förhållande de hade till varandra.

I HUsförHörslängden 1706–710 finns en stoldelnings-
längd för kyrkan bifogad. Den som bidrog mest till kyrkan 
fick sitta längre fram än de övriga. På rad fem satt Halwar 
Bryntesson från Gregerssläkten. Först på rad 15 satt de öv-
riga tre bönderna från Tömte, Måns Jonsson, Nils Månsson 
och Olof Gullbransson. Soldaten omnämndes inte i stol-
delningslängden. Enligt husförhörslängden hade han flyt-
tat till Järnskog cirka 1706 och som det ser ut, senare till 
Växvik. Detta tyder på att det inte fanns något soldattorp 
i Tömte ännu. 1712 är soldaten Arne Håkansson tillbaka i 
Tömte. Från och med 1713 står han i samma hushåll som 
Anders Bryntesson och hans hustru Gunil Örjansdotter, 
som gift sig samma år. 

år 1713 avskedades Arne som soldat vid mönstring i 
Karlstad. Han var då ca 60 år gammal, en vanlig ålder vid 
avsked. Vid 60 års ålder var man tämligen utsliten. Det är 
oklart när Arne Håkansson dog. Han går inte att finna i 
dödboken vare sig i Köla, Växvik eller Järnskog. Han för-
svinner lika obemärkt som han dök upp. 

Håkan Arnesson Tömtman
Den som tog över tjänsten som indelt soldat i Tömte ef-
ter Arne Håkansson var hans son Håkan Arnesson 
Tömtman. Han rekryterades 1714 och var då 20 år gam-
mal. Det nämns att hans kristendomskunskaper var goda. 
Förmodligen kunde han också läsa, liksom sin far.

soldater gIfte sIg ofta snabbt efter rekryteringen efter-
som en hustru behövdes för att hjälpa till med skötseln av 

torpet men, kanske på grund av Karl den tolftes utdrag-
na krig och alla oroligheter i samband med detta, vänta-
de Håkan med äktenskap till 1727. Då gifte sig ”soldaten 
ärliga och manhaftiga” Håkan Tömtman med ”pigan är-
liga och gudfruktiga” Ingebor Halfwarsdotter född 1696 i 
Köla socken, eventuellt i Hofsten. Hennes föräldrar hette 
Halfward Olsson och Ingebor (efternamnet svårt att tyda) 
men de kan inte hittas i husförhörslängden för Köla och vi 
vet inget om dem mer än namnen. 

Håkan ocH IngeBor vigdes hemma ”utan skrud” och mor-
gongåvan var 15 lod silver, vilket inte var så lite för en sol-
dat att ge bort till sin hustru. Mindre summor, som tio lod 
silver, förekom också i kyrkböckerna. Att vigas utan skrud 
betyder vanligtvis att vigas utan att en brudpäll hålles över 
brudparet. Detta kunde bero på att bruden var gravid men 
också på att man ville spara pengar genom att avstå från att 
hyra kyrkans skrud och eventuellt även kronan. Eftersom 
Håkan och Ingebors första barn föddes nästan ett år efter 
bröllopet var skälet troligen sparsamhet.  

tre Barn föddes, Halfward 1728-03-01, Böret 1731-
10-14 (död 1741) och Arne 1733-12-09. Vid Halfwards 
dop förekom bland vittnena en kvinna vid namn Böret 
Arnesdotter. Detta skulle kunna vara Håkans syster, även 
kallad Britta. Faddern Brita var från Lernäs och gift med 
en man vid namn Eric Knutsson, med vilken hon fått en 
dotter. Även en Anders Arnesson, dräng från Lernäs nämns 
bland faddrarna. Övriga syskon till Håkan har jag inte hit-
tat några som helst spår efter.

år 1744 fick Håkan Arnesson avsked från sin tjänst, som 
gammal och bräcklig. Han vara bara 49 år men hade va-
rit i tjänst i 30 år och hans hälsa var säkert inte den bästa. 
Redan 1721 står han antecknad som sjuk vid en mönstring. 
Men han kom att leva länge till. I december 1767 drunkna-
de han under isen på väg över Hemsjön från Wadjungsed 
till Tömte. Han var vid sin död 73 år gammal. Hustrun 
Ingebor Halfwardsdotter hade avlidit redan 1750 av has-
tig feber.

I HUsförHörslängden 1752–1756 står Håkan Arnesson 
som boende hos bonden Gullbrand Segolsson och hans fa-
milj i Tömte. Det ser ut som om även hans son Halvard 
bott där en tid. Senare står Håkan som boende hos den 
nye soldaten Arvid Arvidsson Tömtman. Eftersom Håkan 
Arnesson tjänstgjort i 30 år borde han ha fått en pension 
att leva av, men den summan var inte stor. Någon tid bodde 
han också i Jernskog. Han står som utflyttad dit i flyttläng-
den 1763.

vad som Hände sonen Halvard har jag inte fått fram. Han 
finns inte med i Kölas utflyttningslängd så han borde ha 
blivit kvar i socknen. Kanske blev han dräng. Men sonen 
Arnes öde kan jag följa. Han blev till en början också dräng 

i Lunden. Där träffade han Karin Gullbrandsdotter, som 
bodde på en av gårdarna tillsammans med mor, styvfar och 
halvsyskon. Arne och Karin gifte sig och bodde några år i 
Solberga. Men 1773 inträffade en katastrof i Karins familj. 
Både mor, styvfar och flera halvsyskon dog i hastig sjuk-
dom. Det var många dödsfall i hastig sjukdom i Köla sock-
en detta år. För vissa av de avlidna nämns rödsot som en 
dödsorsak. Kanske var det rödsoten som tog även Karins 
familj, även om man inte kände sig tillräckligt säker för att 
skriva ut sjukdomens namn. Socknen hade skaffat en bok 
som hette Underrättelse om Rödsotens helande och botande 
men den var nog inte till någon större hjälp.

arne ocH karIn flyttade själva till Lunden och Arne blev 
bonde där. Sonen Gullbrand föddes 1772 och han i sin tur 
gifte sig med Cherstin Andersdotter från Skillingmark. De 
fick dottern Karin 1801, Anders 1803 och Olof 1805. 1809 
flyttade hela familjen, inklusive änklingen Arne Håkansson 
till Kalfviken (ev Kallviken i Brunskog).

Mellanspel
Efter Håkan Arnessons avsked 1744 valdes en man vid 
namn Anders Olsson till soldat för Tömte rote till sin död 
1747-05-08. Han ser inte ut att ha bott i Tömte och det 
är oklart varifrån han kom. Efter honom kom volontären 
Jacob Renbolt Tömtman, som blev ännu kortvarigare på 
sin tjänst. Han slutade som soldat när han avancerade inom 
armén och blev förare vid Jösse kompani 1749-09-23.

Arvid Arvidsson Tömtman
Tömte ser ut att ha varit utan soldat i några år när Arvid 
Arvidsson Tömtman valdes 1753-06-27. Han var då 29 år 
gammal och son till soldaten Arvid Arvidsson och Karin 
Henningsdotter. Enligt soldatförteckningen för Köla skul-
le han ha fötts i Hofsten 1724, men han finns inte med i 
Kölas födelsebok för det året, vare sig i Hofsten eller i någon 
annan by i Köla socken. I husförhörslängden står att han 
föddes 1725, men inte heller detta år finns han antecknad i 
Kölas födelsebok.

arvId är den förste soldat, vars utseende finns beskrivet i 
rullorna. Han hade svart hår och bruna ögon och var 2 al-
nar och 20 tum lång, eller (enligt en annan mätning) 11 
kvarter och 1¾ tum. Hans klädsel finns också beskriven. 
Liksom övriga ”gemena”soldater hade han blå kappa med 
röd krage och uppslag, byxor och skor med spännen. Dessa 
kläder fick inte användas hemma på roten. Då skulle säm-
re kläder, så kallad släpklädsel användas. Arvid kunde läsa, 
men inte särskilt bra.

arvId arvIdsson gifte sig med Marit Bengtsdotter född 
1716. Det är oklart varifrån hon kom men hennes föräld-
rar hette Bengt Knutsson och Ingebor Andersdotter. Arvid 
och Marit fick sonen Bengt född ca. 1746 (han finns inte 
med i födelseboken i Köla) och sonen Nils, född 1755-

03-17 i Tömte (död 1756-04-19 av okänd barnsjukdom). 
Sonen Bengt står 1765 som dräng i Lernäs. Han fortsat-
te flytta runt på olika drängtjänster. Han finns antecknad 
som dräng i Grävbacka i Järnskogs socken, därefter i Lernäs 
igen, i Östra Flogned, i Lunden, i Näfve i Järnskog och i 
Lunden igen 1793. Redan 1785, när Bengt var 39 år gam-
mal står han antecknad som bräcklig. 1796 är han dräng 
i Tömte hos Anders Andersson. Men han kan förmodli-
gen inte längre arbeta så mycket på grund av sin bräcklig-
het och måste gå runt och tigga för att få ihop till sitt up-
pehälle. 1801 dör han av vattusot (vätskeansamling i krop-
pen), 55 år gammal och utfattig Han fick arbeta som dräng 
hela livet. 

den 24 jUlI 1757 blev Arvid, tillsammans med flera andra 
soldater från Köla inkommenderad till det nyligen startade 
kriget i Pommern. Kriget varade till 1762 och det framgår 
inte om Arvid var med hela tiden, men han hade turen att 
komma hem igen med livet i behåll. 1775-02-23 fick han 
avsked. 

arvId ocH Hans hustru Marit flyttade efter soldatåren till 
Solberga, där de ser ut att ha bott i en egen stuga. Men de 
var nu utfattiga. Marit, som länge varit bräcklig, dog natten 
mellan 16 och 17 februari 1782 av vattusot, år 1785 står 
änklingen Arvid som inhyses hos soldaten Måns Solman. 
Men inte heller där fick han stanna. När han dog 1808-02-
19 var han rotehjon i Hälle. Han ska, enligt dödboken, ha 
varit 90 år vid sin död, men det kan inte stämma. 

Nils Andersson Tömtman
Näste soldat i Tömte blev Nils Andersson Tömtman född 
1753 på en gård i Hälle i Köla socken. Hans föräldrar hette 
Anders Olsson och Sigri Gustavsdotter/Göstasdotter. Nils 
antogs 1776-03-19, 24 år gammal och 5 fot och 7½ 
tum lång. Han gifte sig 1783-03-15 med pigan Ingebor 
Olsdotter, också hon från Hälle. Hennes föräldrar hette 
Olof Hansson och Elin Jacobsdotter och var bönder.

nIls var tömtes soldat åtminstone till och med 1785, då 
han var med vid en mönstring. Sedan försvinner han från 
Tömte, men återfinnes istället som soldat Halldal i Hallebol 
tillsammans med hustrun Ingebor och dottern Marit, född 
1783. År 1809 står han som änkling i Hälle, kanske inne-
boende hos soldaten där, och 30/4 1825 dör han av håll och 
styng (lunginflammation) 72 år gammal och utfattig.

leonard Jansson Tömtman
I rullorna 1789 nämns soldaten Leonard Jansson 
Tömtman. Han ska ha varit soldat ca ett halvt år och bor-
de alltså ha tillträtt 1788 eller 1789. Han var 5 fot och 6½ 
tum lång.

kanske Hann Han vara med i slutskedet på Gustaf III:s rys-
ka krig, som avslutades 1790. I så fall klarade han livhan-



6 7

ken, i motsats till Anders Bryntesson Grytfält, soldat från 
samma socken, som dog i Finland 1790. Kriget slet tydli-
gen hårt, inte bara på soldaterna utan också på persedlar-
na. I generalmönstringsrullorna 1792 nämns att mycket av 
munderingen slitits ut och förkommit, dels i Finland, dels 
i Karlstad efter hemkomsten. En del försvann tillsammans 
med förrymda soldater och av det som var kvar utlämna-
des en del till det äldsta manskapet och soldatänkorna vid 
kompaniet. I rullorna 1797 har mycket nytt tillkommit. 
Förutom alla slags kläder som kappor och överrockar, hat-
tar, skjortor, strumpor och skor samt ny utrustning till häs-
tarna och fältkärror nämns att kompaniet utrustats med 
studsare, vilket betecknades som en nyhet.

leonard tömtman var född 1764 i Eskilsäter enligt en 
anteckning i husförhörslängden,men jag kan inte hit-
ta honom i födelseboken där för detta år, så kanske har 
hans familj flyttat till Eskilsäter efter Leonards födelse. 
Inflyttningsår i Tömte för Leonard anges i husförhörsläng-
den till 1789. Leonard tillträdde soldattjänsten som ogift 
och i Tömte bodde han först tillsammans med två fattiga 
inhyses. Befolkningen hade ökat och socknarna var fulla 
med inhysta personer. Enbart i Tömte fanns 1796 tjugo in-
hyses, däribland flera änkor. Det går inte att se hur de bod-
de. En del bodde förmodligen som inhysta på gårdar och 
en del i stugor. Ett riktigt otäckt exempel på bostad hitta-
de jag i husförhörslängden för Bolstad 1796. Där inhystes 
en familj med tre barn i en jordkula. Där hade även hus-
truns mor bott, men inte oväntat dog hon i bröstsjuka, 64 
år gammal. Leonard Tömtman fick sitt torp synat 1791. 
Stugan var i gott skick. Boden var gammal, men efter re-
pareration beräknades den kunna stå ytterligare ett år inn-
an ny behövde byggas. Fähuset var i gott skick, liksom loge 
med lada. Åker och höbohl (område där man slog hö till 
vinterfoder åt torpets djur) fanns och det ser ut som om sol-
daten hade röjt ytterligare ¾ tunnland mark, som rotehål-
laren gav honom tillstånd att bruka.

år 1797 var det dags för nästa torpesyn. Stugan borde kun-
na stå några år till, men därefter ombyggas med nytt virke. 
Fähus, bod, loge med lada, åker och höbohl var i gott skick. 
Alltsomallt uppgick nu åkerarealen till 3 1/4 tunnland ef-
ter utökningen vid förra torpsyningen. Den 24 novem-
ber 1792 gifte sig Leonard Tömtman med Marit Olsdotter 
född 1770, som var piga hos Nils Olsson I Solberga. Hon 
kunde både katekesen och att läsa i bok. Marit var född i 
Östra Flogned och hennes föräldrar var Olof Jacobsson och 
Kari Jönsdotter, som bodde på en mindre gård i byn.

många soldater gifte sig detta år. Efter Gustaf III:s ryska 
krig behövde det nog nyrekryteras och de nya soldaterna 
behövde en hustru som kunde sköta torpet när de var borta 
på kommendering.

leonard ocH marIt fick barnen Anders född 1793-08-13, 

Ingeborg född 1795-05-20, Marit född 1798-08-08, Kari 
född 1808 och Olof född 1816-02-23. Leonard Tömtman 
fick avsked som soldat 1805. Därigenom slapp han för-
modligen att delta i första Napoleonkriget, som påbörjades 
samma år. Efter avskedet stod Leonard Tömtman och hans 
familj antecknade som inhyses i Tömte, men 1821 står fa-
miljen som brukare. På något sätt kom de över ett torp, 
som enligt Kölaböckerna hette Linnerstuga. Vid Laga skif-
te 1835 fick alla brukare sina ägor ordnade så att de bildade 
en sammanhängande enhet. Leonard Tömtman slapp flyt-
ta sin stuga och hans ägor omfattade när skiftet var klart 6 
tunnland och 4,1 kappland åker, tomt och slätt plus skogs-
mark och mosse. Med skogsmark och mosse inräknad om-
fattade hemmanet 22 tunnland och 18,3 kappland mark.

detta torp kom, efter Leonards tid som aktiv brukare att 
gå mellan syskonen Ingeborg, Kari och Olof på krångliga 
vägar. Det är inte lätt att följa gången, men jag har gjort vad 
jag kunnat för att det ska bli rätt.

först tog dottern Ingeborg och hennes make Per 
Bryntesson från Grytved över som brukare (står senare som 
torpare). Men Leonard och hans hustru bodde kvar fram 
till Leonards död 1838-02-07, då hustrun Marit flyttar 
med sin dotter Ingeborg och hennes familj till Solberga, där 
Per blev dräng. Resan nedåt på samhällsstegen fortsatte ge-
nom ytterligare en flytt till Ånnebol, där paret stod som in-
hyses. Men snart var de tillbaka i Tömte igen som torpare 
tillsammans med modern Marit Olsdotter, medan sysko-
nen stod som inhyses. Marit Olsdotter dog 1742-07-19 av 
bröstplåga. I husförhörslängden 1851 var Per Bryntesson 
och Ingeborg Leonardsdotter åter inhyses med sina två 
barn – nu hos brukaren Daniel Olsson i Tömte. 

systern karIn leonardsdotter blev änka med sex barn 
när hennes man, muraren Nils Mattsson, 1856-05-03 
dog av blodförgiftning, troligen orsakad av ett vådahugg 
i benet,som blivit illa omskött. Yngsta barnet var då bara 
fyra år. Karin stod sedan som fattighjon och 1856 stod 
Karin och Ingebors bror Olof Leonardsson som torpare i 
husförhörslängden, tills han några år senare blev inhyses 
igen. Under en period togs torpet i bruk av Ingeborgs syster 
Karin och hennes man Nils Mattesson från Gräsmark, men 
snart stod dessa som inhyses innan de åter står som brukare 
1841. Även Ingeborg och Karins bror Olof gifte sig. Hans 
hustru hette Böret Nilsdotter och kom från Järnskog. 

leonard Tömtmans barn och barnbarn
Vad blev det av alla Leonard Tömtmans ättlingar i all den-
na röra? Två av barnen – äldste sonen Anders och dottern 
Marit fick troligen inga egna barn. Anders finns med i hus-
förhörslängden till och med 1809, men inte senare. Han 
finns inte med i vare sig flyttlängd eller dödbok de närmas-
te åren. Troligen blev han dräng någonstans i Köla, men jag 
hittar honom inte. Dottern Marit var bräcklig och fördär-

vad i ena armen. Trots det tjänade hon som piga i flera om-
gångar i Solberga. Men 1851 står hon där som nådehjon is-
tället för piga.

leonards äldsta dotter Ingeborg fick två barn, dottern 
Kari sex barn och sonen Olof två barn. De ser ut att ha fått 
ett strävsamt liv. Ingeborgs son blev murare men måste flyt-
ta till Norge för att få arbete. Dottern Märta fick, tillsam-
mans med en norsk skomakare, ett oäkta barn, som dog ef-
ter ett år, men gifte sig senare med drängen Anders Olsson, 
som sadlade om till skomakare. Deras bostad var backstu-
gan Långsmal vid Hemsjön, byggd av Anders far. Deras 
dotter Carolina gifte sig i sin tur med Gustav Andersson i 
Bålstad född 1868-10-01, som liksom hennes far var sko-
makare. De fick fem barn och flyttade 1915 till Eda. Längre 
har jag inte följt dem, men troligen finns det ättlingar kvar 
efter dem.

av karI leonardsdotters sex barn beskrivs dottern Maria 
som fördärvad i kroppen och oförmögen till arbete och 
sonen Jan som svag och liten till växten. Men något arbe-
te måste de ju ha. Maria tillverkade halmhattar för 25 öre 
stycket och Jan fick, trots sin svaghet, bli dräng och sena-
re murare. Faderns tanke verkade ha varit att alla sönerna 
skulle läras upp till murare. Men för att få tillräckligt med 
arbete fick man tidvis arbetsvandra till Norge. 

Både äldste sonen Leonard /Lennart och Jan gifte sig med 
norskor. Leonard skrevs som obefintlig i Köla 1898 efter 
att ha rest till Norge en sista gång 1896 och inte hörts av 
igen. 1897 blev han änkling, i och med att hustrun Betsy 
dog i cancer, och eftersom de inte hade några barn fanns det 
väl inte så mycket att komma hem till. Leonard och hust-
run stod dessutom antecknade som fattighjon utan eget 
boende.

karIs äldsta dottern Stina blev piga och fick 1866 en oäk-
ta son. Vid denna tid föddes många oäkta barn. För många 
drängar och pigor var det nästan omöjligt att gifta sig och 
skaffa familj. Vid tiden för födseln beskrivs Stina som lös-
drivande piga och det ser inte ut som om sonen bodde med 
henne, om han ens fortfarande levde. Stinas bror Nils blev 
arbetande dräng och dog 1918, ogift, som understödshjon. 
Även Nils ägnade sig åt att mura, men på grund av en skada 
blev detta allt svårare.

leonards son olof, repslagare och skinnberedare, verkar 
ha varit en orolig själ som flyttade mellan olika stugor. Han 
och hustrun Böret fick två döttrar, som båda arbetade pe-
riodvis i Norge. Efter Olofs död 1885 försvann hans änka 
Böret till Kristiania och skrevs så småningom som obefint-
lig i Kölas kyrkböcker. I Kristiania hade hon sina båda dött-
rar, som hon troligtvis slog sig ner hos.

lars Andersson Tömtman
Samma år som Leonard Tömtman fick avsked, alltså 1805, 
rekryterades Lars Andersson Tömtman som uppges vara 
född 1784-06-22 i Eda socken och vara 5 fot och 9½ tum 
lång. I födelseboken för Eda finns han inte med. Men han 
bodde där vid rekryteringen. 1807 flyttade han till Tömte 
från Norra by i Eda, där han arbetat som dräng hos Simon 
Bryntesson. Det är oklart varför han bodde i Eda två år ef-
ter att han rekryterats till Tömte. Men kanske kom något av 
krigen vid denna tid i vägen för flytten och den gamla sol-
datfamiljen skulle ju också hitta någon annanstans att bo. 

lars tömtman gifte sig 1810 med änkan Gunnild 
Olsdotter från Järnskogs socken,som tidigare varit gift med 
Anders Svensson, bonde i Tömte. Det äktenskapet ingicks 
1803 och varade bara tre månader innan Anders dog av ett 
omåttligt intag av brännvin. Anders hade blivit änkling 
1801 och behövde en ny hustru eftersom hans förra hus-
tru dött i barnsäng medan det nyfödda barnet överlevt. Om 
brännvinsintaget haft något att göra med förra hustruns 
tragiska bortgång framgår inte. Efter Anders död flyttade 
hans båda hemmavarande barn ut från socknen, medan 
Gunnild bodde kvar. Förmodligen bodde hon kvar på går-
den. En liten gård på kommer i alla fall in i familjen. Detta 
framkommer av den bouppteckning som upprättades efter 
Gunnils död.

det framgår Inte av rullorna om Lars Tömtman varit ute 
i kriget, men det är svårt att tro att han helt sluppit undan 
eftersom det varit krig nästan ständigt sedan 1805. I gene-
ralmönstringsrullorna 1811 nämns att bland annat Måns 
Nilsson Lässman belönats med tapperhetsmedalj. Anders 
Nilsson Kortman däremot hade oturen att tas till fånga i 
Norge, liksom flera andra soldater, men han återkom och 
dog hemma 1810, troligen i dåligt skick. I generalmönster-
rullorna 1819–1822 berättas om soldater som, förutom fy-
siska skador, fått svindel och darrningar, allmän svaghet el-
ler melankoli som innebar att soldaten inte kunde svara på 
frågor. Även de soldater som, istället för att strida, fick arbe-
ta på Göta kanal fick skador, men mest av fysiskt slag. 

I aUgUstI 1814 blev det en riktig drabbning runt svensk-
norska gränsen i trakten av Eda, i och med att kronprins 
Karl Johan var på gång att inta Norge. Om detta berättas i 
den autentiska, mycket intressanta, dagbok som skrevs av 
soldaten Johan Månsson från Häljeboda i Eda socken, själv 
deltagare i kriget. Kronprins Karl Johan beordrade en av-
ledningsmanöver från Värmland mot Kongsvinger, för att 
leda bort norrmännens intresse från huvudanfallet som 
gick via Bohuslän och Dalsland. I dagboken beskrivs en 
mycket obehaglig bajonettstrid vid Matrand på den norska 
sidan, då soldat Månsson tvingades sticka bajonetten i en 
norrman för att freda sitt eget liv. Något senare blev han 
skjuten genom ena ögat och sparkad i benet av en spring-
ande häst och blev länge liggande på slagfältet, granne med 
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en norrman, innan båda blev undsatta av en sjukvagn. De 
som dött på slagfältet begravdes i massgravar, men soldat 
Månsson klarade sig undan med ett träben och ett förstört 
öga samt många plågsamma minnen.

lars tömtman och hans hustru Gunnild fick 1812 so-
nen Anders och han fick prova nyheten smittkoppsvac-
cin, liksom förre soldaten Leonard Tömtmans yngsta barn. 
Smittkoppor hade tidigare tagit livet av många små barn, 
men nu var i alla fall denna farsot över. Lars Tömtman av-
skedades som soldat 1819-10-09 enligt soldatförteckning-
en, men innan dess fick han vara med och gräva på Göta 
kanal. Han var kommenderad från den 19 maj till den 9 
oktober, men fick avsked redan fjärde oktober på grund 
av sjuklighet. Frågan är vilken sjukdom han led av. Soldat 
Mossberg, från Järnskog fick frossan då han deltog i kanal-
grävning. Kanske var inte inkvarteringen den bästa. Men 
andra sjukdomar var betydligt vanligare. Arbetet var hårt 
och innebar grävning med träspadar eller sprängning. Man 
arbetade från klockan fem på morgonen till klockan sex på 
kvällen med fem fritimmar utlagda under dagen. Åtskilliga 
soldater fick bråck, skador på händerna vid sprängning och 
huggsår av olika slag. Men de betalades relativt bra med fast 
dagpenning plus beting och om någon förolyckades eller 
invalidiserades utgick änkepension, alternativt sjukpension.

många soldater fick avsked samtidigt som Lars, ofta på 
grund av sjuklighet. Till skillnad från flera andra fick Lars 
inget underhåll eftersom han inte arbetat tillräckligt länge 
som soldat och troligen inte heller fått någon sjukdom, som 
sågs som tillräckligt allvarlig för att ge rätt till sjukpension.

lars Bodde kvar i Tömte och står efter avskedet som tor-
pare. Sonen Anders fick bli dräng hos Brynte Andersson 
i Tömte redan vid 14 års ålder, så det var nog inget över-
flöd i hemmet, trots eget torp. Senare tog Anders över 
torpet (Larsetomta)och arbetade också som skomakare. 
Föräldrarna bodde kvar, allt mer bräckliga och sjukliga. 
Gunnild dog 1853-05-01 av slag och Lars dog 1861-03-
09 av ålderdom. I bouppteckningen efter Gunnild framgår, 
förutom det faktum att familjen ägde ett mindre hemman, 
att hemmet var försett med det nödvändigaste, som hus-
hållsredskap, harv och plog, dragkärra, kälke och spinnrock 
samt enkla möbler som ett par kistor, en bordsskiva, två 
skåp och en säng. Gunnilds gångkläder var enkla, men hon 
hade flera brokiga halsdukar. I bouppteckningen tas ull-
garn, tyger och en skräddarsax upp. Om materialet enbart 
skulle användas till familjens kläder, eller om man fick en 
extrainkomst av att sy för andra framgår inte. Förekomsten 
av skräddarsax i bouppteckningar är inte så vanlig, men 
många kvinnor sydde på beställning, utan att de därför be-
nämndes som sömmerskor i husförhörslängderna. 

djUrBesättnIngen bestod av en ko (som möjligen het-
te Kolina) och två får utan namn. En båt i sjön hade man 

också. Lyxen bestod av ett tennstop, ett väggur och ett par 
glasögon samt Ekmans postilla. Skulder fanns naturligtvis 
också, bland annat till drängen Anders Olsson och till Olof 
Månsson i Tömte. Bouppteckningen, som finns att se i sin 
helhet Jösse häradsrätt 1853–1854 sidan 331, är underteck-
nad av Lars Tömtman med lite osäker handstil.

anders larsson, soldatsonen, gifte sig 1837 med dottern 
till en präst – en lite ovanlig allians – och hennes historia 
kan vara väl värd att berätta. Hustrun Beata Wilhelmina 
Brattén föddes 1809 som dotter till komministern Jonas 
Brattén i Rämmen i östra Värmland. Vittne vid dopet var, 
bland flera andra, brukspatron Christoffer Myrman från 
Rämmens herrgård. Allt såg med andra ord ljust ut för den 
nyfödda. Av någon anledning flyttade familjen 1814 från 
Rämmen till Glava, för en ny kommunistertjänst. Men 
1821 dog Jonas Brattén i nervfeber (tyfoidfeber), 47 år 
gammal. Nu stod familjen, bestående av modern och hen-
nes tre yngsta barn, utan inkomst och skulle också inom 
ett år bli utan bostad. Dessutom fanns ett hot att dödsbo-
et skulle få betala för skador – rötskador eller liknande – på 
komministerbostaden. Jag vet inte hur det blev med det-
ta, eftersom sockenstämmoprotokollet är trasigt (musätet?) 
just där denna fråga diskuteras, men kyrkoherden varnade 
stämman för att familjen skulle bli helt utblottad om kravet 
genomdrevs. 

famIljen flyttade strax därefter från Glava. Änkefru 
Brattén slog sig ner i Västerås med yngste sonen, Beata 
Wilhelmina reste till Norge och hennes syster till Väse hä-
rad i Värmland. Kanske fick de bo hos släktingar. Men 1829 
var familjen tillbaka i Glava och nu fick sockenstämman 
ordna med ett lämpligt underhåll för dem. Att ta från den 
ordinarie fattigkassan var det tydligen inte tal om. Detta 
ärende gick vid sidan av, och man förstår att sockenmän-
nen inte var så glada. 1837 kom fru Bratténs underhåll upp 
till diskussion igen i socknen. Det underhåll hon fått hit-
tills hade bara räckt till hyra för husrum och till vedbrand. 
Knappast något blev över till mat och nu måste underhål-
let höjas. Samma år gifte sig dottern Beata Wilhelmina med 
Anders Larsson från Tömte, som förmodligen var på vand-
ring efter skomakeriarbete. Glava socken var säkert nöjd 
med att man därigenom fick en mun mindre att mätta. 
Frågan är hur nöjd Beata Wilhelmina (som kallades Mina) 
var. Hon, som var dotter till en präst och även syster till en, 
hade ju ”gift ner sig”och blivit skomakarhustru. Kände hon 
sig pressad till giftermålet eller var Anders en särdeles tjusig 
man som förvred huvudet på prästdottern? Det lär vi aldrig 
få veta.

famIljen fIck åtta barn. De båda äldsta flyttade 1859 till 
Norge. 1937 bodde fortfarande ättlingar till denna soldat-
familj kvar i Köla. Karl Johan Axelsson var sonsons son till 
soldat Lars Tömtman och han fick tillsammans med hust-
run Anna Axelsson från Järnskog barnen Gertrud Ingegerd 

född 1927, Ingrid Linnéa född 1929 och Stig Erling född 
1933. Enligt boken Folket och gårdarna i Tömte, Solberga 
och Lunden kallades stugan de bodde i Rikardsberg/
Brantings. Karl dog 1960 och Anna 1964. Av barnen levde 
Stig fortfarande 2018.

Elias Elofsson Tömtman
År 1820 fick Tömte en ny soldat igen. Han hette Elias 
Elofsson Tömtman, var född i Gunnarskog 1798 och 5 fot 
och 10 tum lång. Enligt kyrkböckerna i Tömte skulle han 
ha fötts 7/8 och enligt  rullorna 23/4. Ytterligare födeseda-
tum förekommer också under åren. Men i Gunnarskogs 
födelsebok står att han föddes 8/4 1798 och döptes da-
gen därpå. Hans föräldrar, som hette Elof Eliasson och 
Elin Håkansdotter, var torpare i Mögsjöhöjden i Bortan i 
Gunnarskog.

I UtflyttnIngslängden för Gunnarskog 1812 nämns som 
nr 70 bland de utflyttade gossen Elias Eliasson från Bortan 
som skulle flytta till Heljeboda i Eda socken. Förmodligen 
är Elias Eliasson i själva verket Elias Elofsson. Födelsedatum 
stämmer inte riktigt, men Elias Elofsson har ju tilldelats fle-
ra födelsedatum under sitt liv. Han var ännu inte admitte-
rad (konfirmerad) men får goda vitsord. Elias fick först an-
ställning som ”gosse” (ung dräng) hos Olof Nilsson i Lilla 
Hög. När han städslades som soldat var han dräng hos Nils 
Månsson i Stora Hög i Eda.

elIas tömtman flyttade från Eda till Tömte 1820-10-31 
och fick även då med sig goda vitsord. Han kunde läsa och 
förstå någorlunda, hade bevistat katekesförhören och tagit 
herrens nattvard och han var till levernet oklanderlig. Han 
hade haft naturliga koppor och var förlovad med pigan 
Anna Nilsdotter, också hon från Eda. De gifte sig samma år.

anna nIlsdotter kom från hemmanet Stora Hög i Eda, 
där Elias arbetat. Jag kan inte  se om Anna var bonddot-
ter eller om hon kom från enklare förhållanden. Hon var 
troligen föräldralös eftersom hon hade en förmyndare som 
fick ge tillstånd till giftermålet. Förmyndaren hette Anders 
Edgren och kom från Haga i Eda socken. Även Elias fick ha 
tillstånd från kompanibefälhavare Uggla för att få gifta sig. 

I två månader 1822 fick Elias Tömtman arbeta på Göta 
kanal. År 1825 blev det kanalarbete igen, denna gång på 
Hjälmare kanal. Hustrun Anna dog redan 1830-04-24, 
bara 32 år gammal av gikt, vilket hon lidit av i flera år. Det 
ser till och med ut som om Anna fick vårdas på sjukhus. 
Paret fick sonen Olof 1821, men han dog efter elva dagar 
av okänd sjukdom. Anna anges som fattig i dödboken. Det 
finns en bouppteckning efter henne, den äldsta bouppteck-
ning jag hittat efter en soldatfamilj i Tömte. 

BoUpptecknIngen, som återfinnes i Jösse häradsrätt 
(FII:44) visar på ett hem som, även om det är fattigt, ser 

välordnat ut, åtminstone på pappret. Förutom det nödvän-
diga som väv med tillbehör, spinnrock, snickarverktyg, byt-
tor, bunkar, grytor och enklare fat och tallrikar fanns stop 
och bägare av tenn, en kopparpanna, tre porslinstallrikar, 
två supglas och tre buteljer. Dessutom fanns sockerskrin, 
gardiner och rullgardiner, fyra par bordsknivar och gafflar, 
spegel, kistor och skrin samt ett väggur. En sängförlåt fanns, 
men ingen säng. Detta visar att Anna och hennes man tro-
ligen sov i en säng, inbyggd vid stugväggen. Fem marker sill 
ger intryck av att denna kost var vanlig i stugan. En mark 
motsvarar troligen vid denna tid 425 gram.

annas gångkläder redovisas också. Hon hade en jacka 
och några klänningar, varav en var fläckig, flera par strum-
por och åtminstone två kjolar. Som vanligt stod halskläde-
na (sjalarna) för finheten. I detta fall fanns ett halskläde av 
sidentyg upptaget i bouppteckningen. När det kommer till 
kreatur ser det lite magert ut. På gården fanns två får, en 
vädur(troligen en bagge) och en ko. När allt räknats sam-
man vägs tillgångarna upp av skulderna, 49 riksdaler banco 
i fordringar och sex riksdaler banco i skatteskulder. Så upp-
giften om att Anna skulle vara fattig kan stämma, även om 
hon nog inte sågs som utfattig.

den 1831-11-27 gifte Elias Tömtman om sig med Elin 
Nilsdotter, som var född i Elgestad 1804-18-02 på ett hem-
man. Hon hade före äktenskapet tjänat piga på olika stäl-
len, bland annat i Tömte. De fick barnen Olof född och 
död 1833, Anna född 1834-01-11, Magnus född 1837-03-
25, Olof född 1839-06-01(den tredje sonen med det nam-
net för Elias) och Stina född 1843-10-31.

I protokollet vid Laga skifte 1835 kan jag inte hitta någ-
ra anteckningar om soldattorpet. Under förutsättning att 
jag inte missat något tolkar jag detta som att torpet fått 
stå kvar på sin gamla plats (det vill säga samma plats där 
huset ligger nu) och att ägorna inte förändrats nämnvärt. 
Elias Tömtman begärde och fick avsked 27 juni 1851 på 
grund av hög ålder och kroppssvaghet. Han hade förhållit 
sig utmärkt väl under sin tjänstetid och blev gratialist, vilket 
innebar att han fick en liten pension att leva av. Enligt för-
teckning av understödstagare från Vadstena krigsmanshus 
fick Elias Tömtman 24 riksdaler i pension år 1861.

året Innan avskedet fick han tjänstgöra i Vaxholm och 
på Carlstens fästning. Det var säkert inget lättsamt arbete. 
Trots pensionen blev han inhyses. Han dog 29 januari 1865  
av tärande sjukdom som bräckligt fattighjon. Hustrun Elin 
dog 9 februari 1883 av bröstlidande. 

sonen olof flyttade 1857 till Norge, liksom många andra 
i denna del av Värmland, innan emigrationen till Amerika 
kom igång och även efteråt. Det var vanligt att man gick 
dit, på stigar och vägar via Skillingmark genom skogen och 
ner på slätten på norska sidan. På slätten kunde man få ar-
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Karl byggde om Bostället, som nu blev 
ett tvåvåningshus, med en övervåning, 
som till en början var oinredd och an-
vändes till förvaring. På 1940-talet 
byggdes ladugård.

karl var, förutom småbrukare, urma-
kare, snickare, slaktare och frisör - en 
verklig mångsysslare. Karl och Anna 
skaffade efterhand några kor, en häst, 
en gris och höns. Djuren gick i skogen 
och betade, så som de troligen gjort i 
Tömte i hundratals år. På åkermarken 
såddes råg och havre. Paret var mis-
sionsförbundare, musikaliska och säll-
skapliga och deras kök blev en populär 
samlingsplats.

karl dog 1957 i hjärnblödning, och 
Anna dog 1977, efter att ha bott de sis-
ta åren på ålderdomshem i Koppom. 
Huset såldes därefter vidare till gröna-
vågarna Klas Sohls och Eva Andersson, 
som i sin tur sålde det till min far 
Gunnar Karlsson. 

nU använder min bror (nuvaran-
de ägaren) och jag och min familj stu-
gan som fritidshus, ett omtyckt hus 
som används både sommar och vinter. 
Genom denna berättelse har jag, så gott 
det låtit sig göras, försökt levandegöra 
alla de människor, som bott där före 
vår tid. 

bete på gårdarna och i Kristiania fanns många olika slags 
arbeten att få. Det ska ha tagit två dagar att komma till 
Kristiania. Oftast var det inte frågan om någon stadigvaran-
de flytt. Ibland tog man arbete bara över en sommar. Men 
det hade nog varit svårt att klara livhanken många gånger 
utan att ha Norgearbetet att tillgå. 1850- och -60-talen var 
hårda år i Värmland. Brödet fick blandas ut med sådor och 
bark och orkeslösa fattiga utackorderades till hemmansä-
gare i socknen, som fick infinna sig i sockenstugan för att 
underbjuda varandra om ersättningen. Många småbruka-
re tog hjon för att komma åt de riksdaler och den havre de 
fick som betalning, och all ersättning kom nog inte hjonen 
till del.

olofs syskon tjänade som dräng och piga i Köla och i 
Järnskog. Stina var piga hos Olof Andersson i Grävbacka i 
Järnskog från 16 års ålder. Där blev hon kvar tills hon 1870 
gifte sig med Olof, som var nästan tjugo år äldre än hon. 
Men denna ålderskillnad fick man nog acceptera om man 
var soldatdotter och ville bli hustru till en hemmansägare. 
Olof och Stinas son Anders föddes 1870, innan föräldrarna 
hunnit gifta sig och året efter föddes dottern Kristina. 1880 
dog Olof och i folkräkningen 1880 står Stina själv som 
hemmansägare. Nu bodde även systern Anna, fortfarande 
ogift, hos henne. Stinas bröder Magnus och Olof finns inte 
med i denna folkräkning. Kanske var de inte längre i livet, 
eller också hade de bosatt sig i Norge.

Anders Forsman Tömtman
En ny antogs soldat 14 juli 1851. Anders Forsman var född 
i Gunnarskog 1828-04-06 och kom från en smedsläkt. 
Hans föräldrar var  hammarsmedsmästaren på Rexeds bruk 
Jan/Johan Forsman från Fryksände född 1796-01-06 och 
hans hustru Marit Andersdotter, som var född i Köla 1788. 
1830 flyttade familjen till Adolfsfors bruk i Köla, bod-
de och verkade några år i Morast fors bruk men återvände 
1841 till Adolfsfors. 

att vara Hammarsmed gav en viss status men det var ett 
tungt arbete. Jan Forsman fick pension från hammarsmed-
skassan, men står ändå som underhållshjon 1842. Han dog 
av bröstplågor, 58 år gammal. Hammarsmeder blev ofta 
inte så gamla.

anders Blev aldrIg smed men fick 1844 arbete på Morast 
bruk i Eda och 1848 på Adolfsfors bruk i Köla. I Adolfsfors 
arbetade han, liksom hans fyra år äldre bror Jan Gustav, 
som dräng. Först 1854 flyttade han till Tömte. Hans om-
dömen från flyttsedlarna var lite blandat. 1844 stod att han 
läser innantill hjälpligt och förstår svagt, men 1848 kun-
de han läsa och förstå försvarligt.  Anders Tömtman gifte 
sig med Britta Maria Fällström född 1836-02-17 i Elgå, 
dotter till spiksmedsdrängen Jan Fällström och hans hus-
tru Kajsa Ersdotter. Britta Maria arbetade som piga på 
Adolfsfors bruk. Förmodligen var det där hon och Anders 

träffades. Anders och Britta Maria fick barnen Jan Gustaf 
född 1858-09-16 och Sofia född 1860-04-14 innan Britta 
Maria(kallad Britta Maja) dog 1861-07-27 av feber, en-
dast 25 år gammal. Anders gifte aldrig om sig, år 1887 
fick Anders avsked som soldat och blev då gratialist. Att 
han 1856 fått sex dagars arrest för fångspillning (han hade 
släppt lös en person som han var satt att vakta) hindrade 
tydligen inte detta. Anders hade titeln skarpskytt i general-
mönsterrullan 1868 och var således en soldat med mycket 
god skjutförmåga.

anders dog av bröstsjukdom 21 juni 1894. Sonen Jan 
Gustaf flyttade till Christiania 1885 och jag har däref-
ter inte lyckats hitta honom i de svenska folkräkningar-
na. Kanske stannade han i Norge. Dottern Sofia gifte sig 
1887 med sågaren Jon Månsson och flyttade till Bortan 
i Gunnarskog. Senare flyttade Jon och Sofia till Arvika 
landsförsamling. De fick barnen Anders Emil född 1888, 
Johan Arthur född 1895 och Karl Fridolf född 1897. Sofia 
är det första soldatbarn från Tömte som behåller namnet 
Tömtman hela livet. 

Under 1800-talet ökade befolkningen i Köla lavinartat 
från 1780 personer år 1810 till 3863 personer 1871. Man 
bröt upp skogsmark, dikade upp myrar och ökade på det 
sättet åkermarken. Svedjebränning förekom ännu under 
första delen av 1800-talet, enligt uppgifter i folkminnes-
arkivet. Men det räckte ändå inte för att föda alla. Särskilt 
svårt ska det ha varit nödåret 1868.  Skogarna måste ha vim-

lat av kojor och backstugor, förutom de 
fattighjon, som inhystes på gårdarna. 
Varje gård skulle tilldelas en fattig el-
ler sinnesslö. Men det fanns uppenbar-
ligen fattiga hushåll, som tog emot fler. 
Backstugor var ofta delvis ingrävda i en 
backsluttning och stugorna stod på ofri 
grund. Nu har också alltfler torp bör-
jat dyka upp. Ett torp var en liten bit 
mark som avstyckats från en gård och 
som fick nyttjas mot någon form av er-
sättning. Men husförhörslängderna i 
Tömte är förvillande eftersom samma 
familj som står som torpare i ett hus-
förhör kan stå som hemmansägare vid 
nästa husförhör utan att det framgår att 
de skulle ha flyttat.

Carl Fredrik Andersson Tömtman
Som ny soldat efter Anders Tömtman 
valdes 1887-09-06 Carl Fredrik 
Andersson Tömtman, född 1869-09-
20 i Järnskog. Hans föräldrar var gifte 
drängen Anders Emanuelsson och hans 
hustru Anna Kajsa Knutsdotter i Norra 
Lian 1. Carl Fredrik var 1 meter och 76 
centimeter lång. Som enda anmärk-
ning i rullorna finns en dom 1890 för 
fylleri och förargelseväckande beteende 
som gav upphov till böter, men detta 
var inget ovanligt när det gällde indelte 
soldater. Carl Fredrik dog redan 1891-
05-1, 21 år gammal, vid timmerflott-
ning i vattenfallet vid Koppoms bruk. 
Han var ogift. Olycksfallet uppmärk-
sammades i Värmlands tidningen och 
notisen är gripande. 

Nils Olsson Tömtman
Tömtes siste soldat hette Nils Olsson 
Tömtman var född 1871-12-23 i Boda 

i Skillingmark och antagen som sol-
dat 1891-07-18. Hans föräldrar hette 
Olof Arnesson och Kerstin Olsdotter. 
Familjen var inhyses och skattebefri-
ade. Nils Tömtman var en meter och 
68 cm lång. Ingen anmärkning ang ho-
nom finns i stamrullan.

nIls tömtman gifte sig 1895 med 
Matilda Petersdotter född 1873-01-
06 i Tömte och de fick sonen Hilding 
Bernhard 1895-05-25.

år 1898 var det syning på soldattorpet 
i Tömte. Reparation företogs och ett 
vedskjul uppsattes. 1903 gjordes repa-
ration av hus och ladugård. Stugan fö-
reslogs till ombyggnad, men det är inte 
troligt att det blev av.

nIls tömtman fick avsked som soldat 
15 oktober 1905 och någon ny till-
sattes inte. Nu gällde istället allmän 
värnplikt. Sista soldatfamiljen flytta-
de först till Järnskog i november 1906 
för att arbeta på Koppoms pappers-
bruk. Där blev både Nils och hans son 
pappersarbetare fram till 1919 då fa-
miljen flyttade vidare till Jössefors, där 
Nils Tömtman fick arbete som hollän-
darförman (förman på en större ladu-
gård för avel av nötboskap). Hilding 
Tömtman gifte sig 1937-09-25 med 
Tora Gurli Margareta Johansson 
och de fick dottern Britta Margareta 
1938-05-20.

Bostället efter soldaterna
Hur gick det med bostället i Tömte 
efter sista soldatens flytt? När Nils 
Tömtman flyttat till Järnskog 1906 
köptes torpet av en man, som kal-
lades Mo-August från Fjuserud vid 
Koppom. Han var en äldre man, som 
arbetade med diverse sysslor i gårdarna.

omkrIng 1930 togs bostället över av 
Anna och Karl Olsson samt Karls 
son Åke. Karl, född 1892, kom från 
Norgården i Tömte och Anna, född 
1896, kom från Jällsbyn i Järnskog. 

Karl och Anna Olsson.

* * *

Tömtes siste soldat, Nils Olsson Tömtman med hustrun Matilda.

u



Källor: 
Kyrkböcker från Köla och andra socknar i Värmland.
Kiöla sockenstämmoprotokoll 1642–1768.
Bokserien: I Köla utgiven av Köla sockens arkiv- och folkminneskommitté.
Eva Lanvald: Vänner eller fiender – en berättelse från svensk-norska kriget. 
Folkminnesarkivet: Handling nummer VFF acc. nr 606, 650, 723 och 777. 
Handlingar från krigsarkivet.
Hembygdsföreningen: Folket och gårdarna i Tömte, Solberga och Lunden omkring 1950.
Lars Ericson: Svenska knektar.
Lars O Lagerqvist: Vad kostade det – priser och löner från medeltid till våra dagar.
Nils Olof Bålstad: Det hände sig vid den tiden. 

Muntliga uppgifter från:
Anna-Stina Holm i Koppom och Hedvig Åhlander i Järnskog (systerdotter till Karl Olsson) om soldatboställets öde efter soldattiden. 
Soldatförteckning för Köla socken.
Tidningen Populär historia.

Längdmått:
1 aln                 59,4 cm
1 fot                      ca 30 cm
1 kvarter         14,85 cm
1 Svensk tum    2,48 cm


