
Med hjälp av gamla kartor, 
muntlig information och ett foto
från 1908 hittade vi en husgrund som
troligen tillhört torp nr 103. I närheten
finns ytterligare en husgrund som är 
väl synligt. Om det är lämningar
efter ett uthus eller ett äldre soldat-
torp vet vi ännu inte. De båda grunderna
har samma mått, 8x4 meter. Kanske
vinterns planerade besök vid Krigsarkivet 
ger mer information om hur det för-
håller sig.  

Utsnitt ur generalstabskartan från 1880 som visar
soldatentorpen i Korsnäs

Platsen för torp nr 103 i Korsnäs

Mot Vendel

Under sommaren och hösten 2021 har vi främst sökt de 
fyra soldattorp som enligt de gamla kartorna fanns i 
Korsnäs. Tre av torpen tillhörde Viksta rote och ett 
Uvlunge rote. I Viksta socken fanns 14 rotar och varje 
rote hade ett namn och ett nummer. En rote var en grupp 
gårdar som hade ett ansvar att hålla en soldat och ett 
soldattorp. Soldattorpen låg oftast på rotens marker.

Vi tror oss nu ha hittat de torp eller platsen för torpen
som är utmärkta på kartor från 1859-1863 och 1880.
Ett torp är flyttat inom tomten och två torp står sanno-
likt på sin ursprungliga plats, delvis om- och tillbyggda.
Av ett torp finns endast grunden kvar.

Så snart vi färdigställt materialet om soldaterna och
soldattorpen i Korsnäs fortsätter vi med soldat- och
dragontorpen i Uvlunge och Risby.

Ett stort tack till er i Korsnäs som tog emot oss och
visade och berättade.

Många är de soldater med familjer som har 
bott i torpen. Soldaterna Ling, Klint,
Rick, Slagtare, Plit och Wiger för att nämna
några. Flera av dem deltog i krig och en del
kom aldrig hem till Viksta igen.   

Anders Klint var soldat nr 134. Under sina
21 tjänsteår deltog han i två krig och satt några
år i fångenskap i Sibirien. Efter avsked tjänst-
gjorde han som kyrkvaktare i Viksta.

En annan soldat som kom åter efter att ha
deltagit i krigen var Per Wiger. Vid 52 års
ålder och med 32 tjänsteår bakom sig fick
han avsked med underhåll. Han avled 1773
i Korsnäs 80 år gammal.
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Soldater och soldattorp
i Viksta socken

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har något
att berätta om torpen och soldaterna och deras familjer.


