
Nr 64 Hare: (1:a majorens kompani 1684-1815, dåirefter l:a livgrenadjiirregementet)

I I6U års generalmönstemrlla finner man Harg Crono Militie. Det är 5 hemman d ll?mantal.
Fran 1678 iir Per Eliasson Wargs stationerad i torp nr. 64. I GMR 1689 finns svårtydda

anteckning ar " .. försvin.. sj uklighets skull... L4 är..."

Han ersätts av Lars Trullsson Wargs i okt. 1692. Lars var musketerare.

1699 kommer Sven Warg. Han verkar att ha dött under Karl XII:s krig, kanske vid Poltava i juni
1709.

I okt. 1709 antas Olof Sörman. Han dör 30 mars 1710. kanske av skadorna vid krieet i
Helsingbor g 28 feb. 17 IO.

Dåirefter är tjåinsten vakant ända till 7 mars 1716, däJöns Olofsson antas. Han blir inte gammal i
tjänsten.

I7 apr. 1717 antas Jonas Nilsson Sörman 31 är, gift och f.d. "bonddräng", står det i rullan. Han

dog i Gränna 5 jan. L7I9, antagligen på väg hem från kriget. Så var tjiinsten vakant trllg dec. 1719.

Då kom Per Månsson Boman 2I är gammal. I husforhorlåingd från 1737 finns Per niimnd. Hans

hustru heter Ingeborg och det finns två döttrar, Annika och Karin. Per kommenderades I74/J. tlll
Finland och deltog i krig mot Ryssland. Han dbg i Finland i jan. 1742. Då grasserade rödsot (tyfus) i
armdn, en vanligare dördsorsak än krigsskador!

I Pers stiille insattes den 20 mars 1742 OIof Persson. Han dog i Helsingfors 20 aug. 1742, kanske i
rödsot.

Den23 mars 1743 insattes Johan Andersson Boman. Han var dä25 år och gift. Efter mönstringen

LT4fanns han inte låingre med. Det finns en svårlaslig text i GMR 171tr,. @h tjänsten iir vakant.

Jonas Månsson Wetterstrandantasden 16juli 1747.I rullan lT50verkardetattståSvenssoni st.

f. Månsson. Jonas är född 1726 oc,h hustrun E,lin 1728. En dotter Cajsa född 1750 finns också.

Kommenderad på Penemynde verkar det att stå i GMR 1758159.1 GMR 1760-6I står han som
korpral. Sedan iir det svårt att läsa. "Kommendering på Postering (?). Dranerat till 58 procent, 20 okt
1759", kanske det står. Allt hade nog med kriget i Pommern att göra. Hittar ingen anteckning i
dödboken. Han kom alltså aldrig hem från kriget.

Nästa soldat är pikeneraren OIof Lindborg. Han dog den25 maj 1767, men finns ej heller han i
dödboken.

Enl. längden A1:4 (1775-1778) finns i soldattorpet Anders Törning 48 år med hustru Cajsa

Svensdotter 36 och barnen Beata L2,Peter 8, Maria Greta 5 och Anna Stina. Anders dör 1777.Ingen
anteckning i dödboken. Han dör och begravs någon annanstans, alltså.

Den 10 sept. 1777 kommer Göran Hagström med attest från Rappestad. Han antogs redan 9 jan.

1777 enl GMR. Då var han26 år och hade tjåinat 213 är. Han var gift och 169 Il5 cm lång ( 5fot, 8
Il2tum). Han var född i Sjögestad 23 nov. 1750.I rullorna kallas Göran för Jonas. Några dagar
efter Göran kommer Anna Lena Olofsdotter från Linköping. Hon föddes i Örtomta I753.De gifter
sig1777 och får barnen Stina f. 1780, Maja f. 1782,Lenaf . I7U och Peter f . 1786.1 GMR 1775

står det "kommenderad till Karlskrona". Anna Lena dog av häftig feber 11 febr 1788. Göran dör i
Stockholm 15 nov. 1790. Han dör troligen av tyfus, som drabbade halva armdn där. Undrar hur det

gick med deras små barn?
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Det står "öde" vid torpet i husförhörslängden. Men en skråiddarfamilj flytar in och bor där i flera år.

Det verkar som om de kom dit redan I7tl. Grenadjärtorpet kallas nu "Slätten". Skräddaränkan
betecknas i låingden A1: i 1 1803-1806 som svagsint. Det bor tre vuxna och sex barn där 1803-1806.

i GMR 1792 stfu dock, att en mindenårig volontår, Carl Haman, ersätter Göran denT mars 1792.

Han fick viil bo någon annanstans.

Han ersätts i sin tur av ännu en minderårig volontzir, Fredrik Ruda, som avförs 10 juli 1805.

Jonas Hagfeldt kommer 17 okt. 1805 enl. rullan. Han var ganska ny som knekt, men tydligen
duktig, för i GMR 1815 står han som korpral. 17l cm lång är han (5 fot, 9 tum). Han lär ha kommit
från Skänninge 1804 enl. liingden och han föddes i Västerlösa 11 apr. 1783. År 1806 gifter han sig
med Maja Greta Andersdotter f. 30 aug. 1782 i Slaka. Hon kom från Kärna 1805. Lars Christoffer
foddes 2nov.1807 och Maja Cajsa 10 mars 1810. Jonas blev utkommenderad i 1809 års krig, men
kom hem samma år. Det verkar bara att bo en gift kvinna i torpet förutom familjen. Hon flyttar 1814
till Kåirna. Men dessförinnan flyttar Jonas med familj till Rappestad i apr. 1813 och torpet står utan
knekt till våren 1816, då

Olof Patron flyttar in från Slaka. Han antogs redan 2 febr. 1813. På mönstringen 1815 var han23
år, 5 tjänsteår, 168 cm lång ( 5 fot, 8 tum) och ogift. Olof var född 31jan. 1792 i Nykil. Hans betyg
var a,a,ab,b. Samtidigt som han, bodde diir enänka med två barn. Olof blir tranporterad till rote nr.
61 (St. Greby) den 13 febr. 1818. Det verkar slå "åter Canal" i anmärkningskolumnen.

I hans stlille antogs Magnus Palm, 20 år gammal, endast 114 ärs tjänstgöring. Han står som "rekryt
i årstjänst approberad vid generalmönstringen i Linköping." Han var gift och I73 cm lang (5 fot, 10

tum). Magnus var född i Nykil 10 dec(?) 1798 och hans hustru i Slaka 14 apr. 1788. Deras barn:

Magnus f. 10 apr. 1817, Anna Maja f. 16 apr. 1822, Carolina f. 31 dec. 1824, Brita Lena f. 31 dec.

1826 och Claes Johan f. 1 nov. 1828. Claes Johan dog av slag 13 nov. 1828. Den22 maj 1830
erhöll Magnus transport till rote nr. 66 (Gismestad) och ersattes den22 mars 1830 med

Peter Skön, som tidigare kallades Peter Persson och var född i Viby den 20 aug. 1808. Han var gift
och 178 cm lång (6 fo|. Den 6 okt. 1855 fick han vid generalmönstringen avsked "för sjuklighet
ådragen under kommendering till Schleswig 1849 enl. liikarintyg." Han fick underhåll och hade
"tjänat vdl" r 25 ll2 åLr.l husförsliingderna får man veta, att Peter kom från Viby 1830. Han gifte sig
1833 med Johanna Hansdotter, född 9 jan. 1803 i Vikingstad. Johannas far var torparen Hans
Jonsson och hennes mor Ingrid l-arsdotter i Ängen på Sörstads ägor. Peters betyg var a,ab,ab,b och
han hustrus a,a,a,b. Första tiden bodde en iildre ogift kvinna, en "piga, fattighjon" i torpet. I A 1:19
(1841-1845) står det, att soldathustrun Johanna var mycket ofrirdig och ur mantal. På den tiden
bodde även en fosterson, Johan Fredrik Fredriksson, född i Vikingstad, hos familjen. De flyttade
1856 med en piga till Bcb ägor.

Petter ersattes av Johan Fredrik Hag, som antogs den 31 mars 1856. Han hette tidigare Johan

Fredrik Åsfand, var född i Slaka Z4febr.1832 och var nu 26 4112år gammal. Han hade tjiinsgjort
23112 år. Även han var 178 cm lang (6 fot) och gift. I GMR 1884 står det "s&illes på ett års

förbänring för sj uklighet. "
I husförhörslåingderna får man veta att hans fru hette Maja Stina, född 12 febr. 1832 i Ekebyborna.
Vigseln var den 24okt. 1856. Deras barn: Clara Mathilda född 28 aug. 1857, Selma Sofia född24
mars 1859, August Melcher född 3 juni 1861, Ida Charlotta född 16 jan. 1864, Johan Viktor f&d25
okt. 1865 och Emil Albert född 20 juli 1868. Emil dor 5 maj 1869 av slag (plötslig dird) och Selma
24mars samma år av scharlakansfeber. Så dtirJohans hustru av lunginflammation 6 mars ITl.Ett
efter ett flyttar barnen hemifran. Tiden 1881-1886 bor Johan ensam i soldattorpet. Han har en piga,
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som beskrivs "sjuklig och svag. Johans betyg var först b i innanläsning och b i kristendomskunskap.
Senare har han ab,b,b,bc. Den 14 okt. 1887 flyttade han till Västerlösa.

En tidigare dräng i Stora Harg, Anders Johan Lund6n, f.d. Andersson, avlöser Johan Fredrik.
Han var fdCd den 14 dec. 1866 i S:t [-ars och gifte sig 21 okt. 1991 med Johanna Sofia Nilsdomer,
född 16 apr. 1870 i Vikingstad. Johanna Sofias far var hemmansbrukare Nils P Persson i Solmark.
Anders Johan och Johanna Sofia hade en dotter Agda Cecilia, född i Vikingstad Z7 nov. !892.
Anders betyg var b,b, hustruns a,a. En änka och hennes son bodde även de i torpet. 1893 flyttade
Anders med sin familj till Rakereds grenadjärtorp och vidare 1897 till Solmark. Han ersätts med
Karf August Kron tidigare Johansson, som var född i Vikingstad 22 maj 1873.Hittar honom dock
inte i födelseboken. Karl August gifte sig den 25 okt 1896 med Klara Karolina Karlsdotter, född 4
febr. 1867 i Fornåsa. Hon hade en oiikta dotter, Signe Maria, född i V. Stenby 21 mars 1789. De tår
tillsammans Karl Ernst, född 13 febr. 1897 och Olga Karolina född 1899. Karls och Klaras betyg
var b,b. Karl var sannolikt den siste livgrenadjären i Lilla Harg, för i församlingsboken 1910 bor en
jordbruksarbetare och hans son i torpet och 1920 står det inte ens som grenadjärtorp, utan det kallas
Fredriksberg 2.

Numera heter det Skäret eller Skära


