




Hans Widdings berättelser om Schildtarnas väg till Norrbotten och småningom Västerbotten 
ser ut att bli så innehållsrik och intressant att vi redan nu funderar på att som avslutning samla 
alla avsnitten i en liten utgåva. 

Vi har också talat om att forska något kring de gårdar i Småland som har anknytning till vår 
släkt och kanske ordna en utflykt dit. Det rör sig om Kulltorp och Syserum i Tuna socken, nära 
Västervik, som under 1600-talets senare hälft och ett stycke in på 1700-talet ägdes av några 
generationer Schildtar. 

Till våren skall vi uppmärksamma 100-årsminnet av Elida Schildt Söderströms födelse med en 
bakverksfylld släktträff den 15 maj. Till detta ber vi få återkommer men notera gärna datumet 
redan nu. 
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TANKAR KRING ETT FOTOGRAFI FRÅN 1925

Bland gamla fotografier från mitt föräldrahem finns ett foto taget i Umeå omkring 1925. 

Det är ett grupporträtt av sex unga Schildtar. Många av oss känner nog igen sin farfar eller 
farfarsfar - från vänster syns Gunnar, Gösta, Göran, Evert, Wolmar och Bengt. Bland dem är 
Gunnar, Gösta och Wolmar bröder, likaså Göran och Bengt. Evert har inga syskon. Inbördes är 
de unga männen sysslingar, eller tremänningar som man ofta säger norröver. 

Detta underbara fotografi är inte bara en bild av sex Schildtar. Det inbjuder också till tankar om 
hur Sverige under 1900-talet har förändrats. Mot bakgrunden av den tid som skildras i Hans 
Widdings krönikor om Schildtarnas väg till Västerbotten ser man hur starkt kriget var närva
rande förr. Hur så mycket var inriktat på krigföring, försvarsmakt och värvandet av soldater. På 
den tiden fanns ganska få utbildningsvägar för unga män, särskilt om man bodde på landsbyg
den och inte hade möjlighet att studera vid något av de få gymnasierna. Som student kunde 
man däremot fortsätta att studera teologi, juridik, naturvetenskaper, språk, filosofi och historia 
vid något av de två universiteten. För de flesta unga adelsmän var det därför naturligt att följa 
traditionen och söka sig en bana som of

f

icer. Före den allmänna värnpliktens tid fick man också 
börja denna utbildning som mycket ung, ibland redan i de yngre tonåren. 

Dessa funderingar ledde mig vidare att genom Elgenstierna ta reda på vilka yrken de manliga 
svenska Schildtarna under århundradena valt, alltifrån 1600-talets mitt fram till omkr 1930. Det 
visade sig att av 62 unga män som uppnått 15 års ålder, hade 45 valt en officersutbildning. De 







Avfärden mot nordliga trakter påbörjas en månad senare och i slutet av september stiger Johan 
Peter med sin hustru Christina i land i trakten av Luleå. Vilken omställning för en 22-årig flicka 
från det välmående Riigen att nu försöka finna sig tillrätta i Kalix, där snö redan låg på marken 
och isläggningen i Bottenviken var i full gång! Vad väntade sig nu det unga paret, 27 resp 22 år 
gamla av ett liv i detta karga landskap och hårda klimat 

Säkert hade paret vid ankomsten till Luleå med sig sättpotatis från Riigen för kommande vår. 
Det goda förde nämligen det Pommerska kriget med sig att soldater och befäl från norra delen 
av Sverige lärde sig odla och uppskatta denna viktiga växt - så viktig för människornas fortlev
nad, när de många missväxtåren klappade på porten. 

Något färdigt boställe stod inte och väntade på dem, men tillfällig bostad kunde hyras för den 
särskilda ersättning som Johan Peter uppbar i väntan på ett ledigt boställe. 

Att det kom att dröja så länge som två år innan Johan Peter fick tillträde till sitt boställe hade sina 
speciella orsaker här i norr. Det saknades nämligen officersboställen och stora ansträngningar 
gjordes för att fylla denna brist. Boställena skulle ligga strategiskt i förhållande till officerens 
kompani eller bataljon, men också uppfylla krav på vederbörlig storlek och markens hävd. 

För Johan Peter och Christina Elisabet kom det att ordnas på bästa sätt. Det fina med flytten till 
Kalix blev att just där tillskapades två boställen av ett tidigare större hemman, kallat Landet 
med tilläggsjord från en egendom kallad Rolfs. Omkring år 1765 byggdes alltså två helt nya 
boställen upp från grunden, med gemensam rågång mellan gårdarna som byggdes spegel
vända. Ladugårdar och andra åbyggnader blev också så gott som helt nya och Johan Peter och 
Christina Elisabet kunde bygga upp sin egen djurbesättning bestående av 6 - 7 kor, några små
kreatur och kanske två hästar. Kom därtill alla de redskap som behövdes i jordbruket, så förstår 
man att det krävdes mycket arbete och en hel del pengar för att komma igång med lantbruket. 
Det nya bostället fick namnet Johannesberg. Det låg vackert beläget något hundratal meter från 
Kalixälven och inte långt från Nederkalix kyrka. Inte minst fisket i älven var en stor tillgång för 
familjens hushåll. 

Här skulle familjen komma att bo i nio år innan Johan Peter befordrades och familjen 1775 
flyttade till löjtnantsbostället Andholmen i Råneå, där de blev kvar till 1780. Som chef för Liv
kompaniet kom Johan Peter senare att 1781 förflyttas till Sunderbyn, nära Luleå. Där på Lule
gård inträder ett nytt dramatiskt skede i familjens liv, som tager sin början i och med Gustaf III:s 
krig mot Ryssland 1788-1790. 

Man kan ana ett starkt förhållande mellan makarna som orkade med sitt förstfödda barns död 
och ändå fullföljde den långa resan till Kalix och en oviss framtid i vårt lands nordligaste del. 

Den förstfödde sonen dog ju i Stralsund i juli 1762. Ännu ett barn, dottern Anna Christina föds 
den 22 mars 1763, följande år 1764 föds den 23 december sonen Johan Peter, som avlider vid 1½ 
års ålder.1766 kom ännu en son Carl Johan som blev endast några veckor gammal. 

1767 och 1768 föds två döttrar Johanna Elisabet och Eva Maria, båda antecknade som avlidna 
under första levnadsåret. 1770 föds sonen Johan Peter, även han avlider som nyfödd. 1772 föds 
slutligen en son Carl Ulrik som blir vuxen och får leva till 1828. Ännu två döttrar föds, Margareta 
Fredrika 1773 och Magdalena 1777. Om dem finns en uppgift om att Magdalena blev vuxen. 
Alla dessa barn föds i Nederkalix socken, de flesta av dem på Johannesberg. 

I kommande avsnitt får vi följa familjens vidare öden i det nordliga Sverige delvis genom den 
unge Carl Ulrik Schildt. Han föddes ju på fänriksbostället Johannesberg i Nederkalix, som hans 
far Johan Peter då brukade, men växte upp på det vackra löjtnantsbostället Andholmen i Råneå, 
inte långt från Luleå. Vi får också veta något om officerens liv i fredstid, vardag som helgdag. 

Hans Widding 

Föreningen SLÄKTEN SCHILDT I SVERIGE 


