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Inledning 

Under 1500-talet bidrog krigandets utveckling till att stadsmakten  tvingades utveckla militära 

befattningar så som officerare och underofficerare. Utvecklingen fortskred konstant under 

stormaktstiden vilket ledde till att organisationen blev fastare och allt mer strukturerad.  I 

denna studie har fokuset riktats mot 1700-talet. Hur och varifrån rekryterades officer- och 

underofficerare, stod dörrarna öppna för alla eller var officerskåren ett slutet samfund under 

1700-talet.  

Syfte och frågeställningar 

Jag har i denna studie tagit mig an att studera delar av den svenska officers- och 

underofficerskåren under 1700-talet i två regementen. Går det att se något geografiskt mönster 

i hur officerarna och underofficerarna rekryterades till de olika regementena och såg det 

annorlunda ut mellan olika regementen. För att komplettera den geografiska undersökningen 

har jag också studerade hur officer- och underofficerarnas sociala sammasättning såg ut. 

Syftet har renderat i tre forskningsfrågor: 

 Från vilken plats härstammade regementets officerare- och underofficerare 

geografiskt? 

 Hur var deras sociala bakgrund? Dvs vad hade fadern för yrke? 

 Vilka likheter/skillnader kan man, utifrån tidigare forskningsresultat, se med andra 

regementen? 

Forskningsläge 

För den finska riksdelen har Karlo Wirilander i sin bok, Officerskåren i Finland under 1700-

talet gjort en gedigen undersökning av den finska officerskåren. Det som bör nämnas är att 

Wirilander avgränsar sig till den indelta officerskåren  och lämnar värvade regement utanför 

undersökningen. I undersökningen delar han upp tio regementen i fyra geografiska områden. 



2 

 

Sydvästra Finland, Nyland-Tavastland, östra Finland och Österbotten.
1
 På den svenska 

rikshalvan har jag  använt mig av Jan Samuelssons  Eliten, riket och riksdelningen  för den 

geografiska delen av undersökningen och Gunnar Artéus - Krigsmakt och samhälle i 

frihetstidens Sverige när det kommer till officerarnas sociala bakgrund. Samuelssons arbete 

omfattar tre regementen. Dalregementet som i stora drag representerade Dalarna, 

Västerbottens regemente som täckte både Västerbottens och Norrbottens landskap samt 

Kalmar regemente som hade sitt rekryteringsområde i delar av de tre Smålandslänen. Ur 

Artéus arbete har jag plockat ut Kalmars- och Västerbottens regemente för att göra en 

jämförelse. 

Under 1700-talet tillhörde officerskåren de mer rörliga högreståndsgrupperna. För att ge 

gruppen en geografisk knytpunkt är nationaliteten bestämd efter vederbörande persons 

födelseort. Det kan bli något missvisande eftersom karriären kunde leda en finsk familj till att 

föda i en Östersjöprovins. Vilket mynnar ut i att sonen klassificeras  som baltfödd trots att det 

kanske vore riktigare att räkna honom  som finsk. Födelsepunkten kan emellertid vara den 

enda säkra och fasta punkten under en officers karriär.
2
 

I sydvästra Finland och Nyland-Tavastland påminde det geografiska mönstret starkt om 

varandras. I dessa områden rotade sig den militära bosättningen under1600-talet. Många 

officerare och underofficerare ärvde sina boställen av tidigare generationer. Vid slutet av 

1600-talet rekryterades majoriteten av officerare och underofficerare lokalt. Också  i östra 

Finland var den militära strukturen grundlagd före stora nordiska kriget.  Men av1600-talets 

officerskår var det blott 9% som hade sitt ursprung i östra Finland. De inflyttande anlände 

från västra Finland, Sverige och i vissa fall ännu längre västerut. Men största inflyttningen 

kom från söder, främst från Ingermanland och Östersjöprovinserna 

När det gäller Österbottens- och Västerbottens regementes rekrytering fanns stora likheter. 

Västerbottens regemente täckte en ofantligt stor yta där både Västerbottens och Norrbottens 

landskap ingick. En låg andel hade sin födelseort i norrland medan en påfallande stor andel 

officerare hade sin födelseort i avlägsna Svealand och Götaland. Mönstret återkommer i 

Österbotten. Majoriteten av de finskfödda officerarna var födda i södra Finland. Den täta 

militära boendestruktur som vuxit fram i Finland under 1600-talet förekom inte i Österbotten, 

                                                      
1
 Wirilander, Kaarlo (1964). Officerskåren i Finland under 1700-talet - en socialhistorisk avhandling 

om den finska arméns officerare. Stockholm: NoK 

2
 Ibid, s.30. 
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förhållandet var dessutom oförändrat långt in på 1700-talet. Några av orsakerna kan spåras till 

landskapets avskilda geografiska position och dess outvecklade bosättning.  På grund av 

landskapets ekonomiska situation utvecklades inget frälse under 1500- och 1600-talet och när 

adelsskapet blivit ärftligt och frälseståndet ombildats till en ämbetsadel var möjligheten för 

bönderna att nå första ståndet minimalt.
3
 Den långväga rekryteringen berodde helt enkelt på 

att det inte förekom någon elit att tala om.  

I Dalarna saknades näst intill adeln under 1700-talet. Dock var det  nära till huvudstaden och 

Mellansverige där det fanns relativt gott om adel och goda möjligheter till rekrytering. Kalmar 

regemente är en tydlig kontrast, under perioden var minst 44% av de nyrekryterade bördiga 

från närområdet. Visserligen deltog inte regementet lika mycket i krig på finsk mark som 

vissa andra regementen men den största orsaken går att finna i den stora andel adel och övrig 

elit som vistades i Småland. Dessa var beroende av militär tjänstgörning för sin försörjning 

och man lotsade snabbt in sina söner på samma karriärsbana.
4
 

Som jag skrivit ämnar jag också att undersöka officerarnas sociala bakgrund. Vilket yrke hade 

deras fäder? För att kunna placera min studie i ett sammanhang har jag studerat vad Artéus 

och Wirilander kommit fram till i sina undersökningar. Under 1500-talet bidrog krigskonstens 

utveckling till uppkomsten av krigarsläkter och under århundradet tvingades statsmakten att 

skapa militära befattningar inom krigsmakten. Officer- och underofficierskårerna växte fram. 

1600-talets stormaktstid medförde en konstant utveckling mot en fastare organisation.  

Vid början av 1700-talet hade officerskåren genomgått en väsentlig omvandling jämfört med 

50 år tidigare. Endast ett fåtal oadliga nådde de högre graderna och minst 50% rekryterades 

nu ur egna led. De snabbt tilltagande släktbanden inom kåren bidrog till att ytterligare 

avgränsa dessa sociala gemenskaper.
5
 

När stora nordiska kriget bröt ut syns en tydlig brytpunkt i officerskårens sociala 

sammansättning.  Kriget hade en splittrande effekt och det sönderfall som officerskåren 

upplevde var lika ihärdig som effektiv. Återigen ökade rekryteringen av ståndspersoner 

utanför det huvudsakliga krigarståndet. För många släkter medförde kriget att militära 

                                                      
3
 Ibid., s. 59. 

4
 Samuelson, Jan (2008). Eliten, riket och riksindelningen – Sociala nätverk och geografisk mobilitet 

mellan Sverige och Finland 1720-1820. Helsingfors: Nord Print Ab. S. 65. 

5 Wirilander, s. 115. 
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traditioner som rotat sig under 1600-talet bröts tvärt. Likväl repade sig officerskåren efter 

kriget. 

Sammanfattningsvis så slöt sig officerskåren i fredstider såväl geografiskt som socialt. Man 

försökte i den mån det var möjligt att rekrytera i närområdet och inom sitt eget stånd. Som 

motstånd till detta mönster fanns krigen, de hade en splittrande effekt på officerskårens 

sammansättning. Tydligast under 1700-talet är stora nordiska kriget såväl geografiskt som 

socialt. Respektive regemente fyllde luckorna efter stupade officerare enligt närhetsprincipen 

på den plats man befann sig.
6
 

Källmaterial 

Mina två huvudsakliga källor är Sten Gillgrens- Kungl. Upplands regementes officerare som 

innehåller uppgifter om officerare- och underofficerare vid Upplands regemente. Den andra är 

Carl Thorsten Kockens – Kungl. Västgöta regemente. I den senare har jag valt att avgränsa 

mig till Västgöta kavalleriregemente. Jag valde dessa dels för att de inte var undersökta 

tidigare samt att det finns ett geografiskt avstånd mellan landskapen.  

Det finns ingen anledning att betvivla materialet som jag använt mig av. Grunden för att 

upprätta dessa biografier har varit militära rullor. Dessa rullor har förts i Sverige under 

mycket lång tid och anger vilka personer som tjänstgör vid regementet vid tidpunkten då 

rullan upprättas. Dock är rullorna inte alltid helt kompletta. Personer kan ha tjänstgjort under 

korta tider vid regementena och där kan det finnas luckor. Även om det kan finnas ett visst 

bortfall när det handlar om uppgifter som är hämtade från andra håll som födelseår, ort mm 

finns alltid risken att en identifiering av fel person gjorts men denna felmarginal bör vara 

mycket liten. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Wirilander, s. 115. 
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Metod 

I denna studie har jag valt att använda mig av en kvantitativ metod eftersom  min 

undersökning innefattar ett väldigt stort antal officerare- och underofficerare. När jag har gått 

igenom biografierna och kategoriserat dessa i tabeller växer ett mönster fram som går att 

studera i förhållande till tidsperioden och var regementet uppehållit sig geografiskt. Jag har 

valt att kategorisera dessa efter det landskap regementet tillhör. I tex Upplands fall placeras 

officerarna in efter var de är födda. Dvs Uppland, övriga Svealand, Götaland, Norrland, 

Finland, övrigt eller okänd. Samtliga kategoriseras också efter vilket decennium de tillträder 

sin tjänst. Respektive regemente har jag valt att kategorisera med närområdet först, eller 

längst åt vänster i tabellerna. Genom detta växer en konsekvent bild fram över hur 

rekryteringen ägde rum. Beroende på var regementet befunnit sig och om det legat i krig 

växer tydliga likheter och olikheter fram i tabellerna. För att inte låsa och begränsa min 

undersökning har jag valt att dela upp officerare och underofficerare för sig i olika tabeller. 

Datan redovisas sedan sammanställd i presentationen och tolkas i diskussionen. I 

diskussionen jämför jag min undersökning med tidigare gjorda studier av Samuelsson, 

Wirilander och Artéus. 

Avgränsningar 

Eftersom detta är en uppsats som skrivs på relativt begränsad tid är undersökningen avgränsad  

till Sverige och 1700-talet. Jag valde att studera 1700-talet eftersom det redan gjorts studier 

under decceniet men dessa är inte heltäckande. Det finns fortfarande en hel del regementen i 

Sverige som inte är täckta. Och eftersom det redan finns studier gjorda över vissa regementen 

ger det mig möjligheten att jämföra med mina egna. Från början var tanken att studera ett 

antal regementen i rullorna vid landsarkivet i Östersund men väl där upptäckte jag att tiden 

det skulle ta att tyda handstilen inte finns inom ramen för uppsatsen. Valet föll därför på att 

studera rullor som översatts till dagens språk av Sten Gillgren och Carl Thorsten Kockens. 

Valet av regementen föll alltså på Kungl. Upplands regementes officerare samt Kungl. 

Västgöta kavalleriregemente. Kungl. Upplands regemente var ett infanteriförband som 

verkade i olika former mellan 1626 – 1957, soldaterna rekryterades i första hand från Uppsala 
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län och Stockholms län. Kungl Västgöta kavalleriregemente var ett svenskt kavalleriförband 

och senare ett infanteriförband som verkade mellan 1628 – 1927. Förbandet hade sin bas i 

Vänersborg i Västergötland och rekryterade i första hand sina soldater från närområdet. Valet 

av regementen beror på att dessa tidigare inte är undersökta, att det finns ett geografiskt 

avstånd mellan dessa regementen samt att uppgifterna är relativt kompletta. Jag inledde 

faktiskt att studera Kungl. Västamanlands regemente men pga att andelen okända officerare 

och underofficerare var så väldigt hög t bestämde jag mig för att avbryta och välja bort det 

regementet. 

Presentation av resultat 

I detta kapitel skall jag undersöka officerarnas geografiska ursprung följt av respektive 

regementes sociala bakgrund. Jag inleder med Upplands regemente följt av Västgöta 

regemente. Sammansättningen av det geografiska ursprunget och det sociala ursprunget 

presenteras nedan. 

Den geografiska undersökningen 

Kungl. Upplands regemente var ett infanteriförband förlagt till Uppland. Eftersom Stockholm 

delas av två landskap, Uppland och Södermanland  och det endast framkommit i rullorna om 

personen ifråga var bördig från Stockholm har jag valt att inkludera hela Stockholm till 

Uppland. Jag fortsätter sedan med att presentera Kungl Västgöta kavalleriregemente. Nedan 

presenterar jag tabellerna med tillhörande text under respektive regemente. 

Kungl Upplands regemente 

Nedan presenterar jag förstUpplands regemente. Den geografiska fördelningen av officerarnas 

och underofficerarnas härkomst visas i tabell 1 och tabell 2.  

Förkortningar: Uppl. Inkl. Sthlm: Uppland inklusive Stockholm. Ovr. Svea: Övriga Svealand. Göta: 

Götaland. Norr: Norrland. Fin: Finland. Övr: Övriga. Tot. Totalt. 

 

Tabell 1. Nya officerare vid Kungl Upplands regemente  

under peroden 1700-1799 efter geografisk härkomst. 

 Uppl. % Övr. % Göta. % Nor % F % Övr. % Ok % Tot. 
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inkl. 

Sthlm 

Svea. r. in

. 

änd 

1700-09 17 20.2 3 2.5 3 2.5 1 0.1 2 1.7 7 5.9 84 71.7 117 

1710-19 19 19.0 4 4.0 9 9.0 11 11.0 7 7.0 13 13.0 37 37.0 100 

1720-29 3 18.7 - - 4 25.0 - - - - 6 37.5 3 18.7 16 

1730-39 5 25.0 1 5.0 3 15.0 - - 1 5.0 2 10.0 8 40.0 20 

1740-49 14 42.4 1 3.0 3 9.0 2 6.0 - - - - 13 39.3 33 

1750-59 10 27.0 2 54.0 8 21.6 1 2.7 2 5.4 - - 14 37.8 37 

1760-69 5 21.7 1 4.3 4 17.3 1 4.3 1 4.3 1 4.3 10 43.4 23 

1770-79 23 46.0 4 8.0 9 18.0 1 2.0 1 2.0 - - 12 24.0 50 

1780-89 19 34.5 2 3.6 5 9.0 1 1.8 1 1.8 - - 27 49.0 55 

1790-99 5 13.8 6 16.6 4 11.1 - - 1 2.7 1 2.7 19 52.7 36 

 

Källa: Gillgren, Sten (2008). Kungl. Upplands regementes officerare. Vällingby: Elanders Sveriga AB 

 

Tabell 2. Nya underofficerare vid Kungl Upplands regemente  

under peroden 1700-1799 efter geografisk härkomst. 

 Uppl. 

inkl. 

Sthlm 

% Övr. 

Svea. 

% Göta. % Norr. % Fin. % Övr. % Okänd % Tot. 

1700-09 12 27.2 2 4.5 - - 1 2.2 - - 2 4.5 27 61.3 44 

1710-19 6 28.5 1 4.7 3 14.2 2 9.5 1 4.7 - - 8 38.0 21 

1720-29 1 3.3 - - - - - - - - - - 2 66.6 3 

1730-39 3 30.0 - - 1 10.0 - - 1 10.0 - - 5 50.0 10 

1740-49 6 40.0 1 6.6 4 26.6 - - - - - - 4 26.6 15 

1750-59 6 4.0 - - 3 2.0 1 6.6 1 6.6 - - 4 26.6 15 

1760-69 8 66.6 1 8.3 - - 1 8.3 - - - - 2 16.6 12 

1770-79 16 53.3 1 3.3 1 3.3 1 3.3 - - - - 11 36.6 30 

1780-89 5 29.4 1 5.8 - - 1 5.8 - - - - 10 58.8 17 

1790-99 3 42.8 1 14.2 - - - - - - - - 3 42-8 7 

 

Källa: Gillgren, Sten (2008). Kungl. Upplands regementes officerare. Vällingby: Elanders Sveriga AB 

 

Kungl. Upplands regemente deltog i början av 1700-talet i stora nordiska kriget. Kriget varade 

från 1700-1721 och regementet låg under långa perioder ute i fält. Ett slag som bör nämnas 

och som tydligt syns i statistiken är slaget vid Poltava år 1709. Av regementets totalt 600 man 

stupade eller tillfångatogs över 500 soldater. Ett nytt regemente organiserades och deltog 

redan 1710 i slaget vid Helsingborg för att sedan bli hemkallade till Uppsala 1714.  

Regementet deltog sedan med en bataljon i Hattarnas ryska krig som varade mellan 1741-

1743. 
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Vid en studie av tabellerna ser man att det var en massiv omsättning av både officerare och 

underofficerare mellan 1700-1719. Under perioden deltog alltså regementet i stora nordiska 

kriget. Regementet var beläget långt hemifrån och led stora förluster samtidigt som man var i 

akut behov av att fylla igen lucklorna från stupade officerare och  underofficerare.  Antalet 

okända är också väldigt hög vilket tyder på att man rekryterat nya officerare- och 

underofficerare i närområdet där regementet varit placerat.  Speciellt perioden mellan 1700-

1709 sticker ut vilket innefattar slaget vid Poltava. Efter stora nordiska kriget är omsättningen 

av nya officerare och underofficerare relativt låg ända fram till 1770. Den låga omsättningen 

tyder på naturliga avgångar.  Antalet officerare och underofficerare som är bördiga från 

närområdet ökar under perioden samtidigt som antalet okända och övriga minskar. På 1780-

talet var man åter ute i krig och deltog bla i de två slagen vid Svenskund. Till skillnad från i 

början av århundradet tillsätter man nu i större utsträckning officerare och underofficerare 

som är bördiga från Uppland. 

Kungl Västgöta kavalleriregemente 

Nedan presenteras Kungl Västgöta kavalleriregemente.. Den geografiska fördelningen av 

officerarnas och underofficerarnas härkomst visas av följande tabeller 

Förkortningar: Västgöta: Västergötland, Ovr. Göta: Övriga Götaland. Svea: Svealand. Norr: Norrland. 

Fin: Finland. Övr: Övriga. Tot. Totalt. 

Tabell 3. Nya officerare vid Kungl Västgöta kavalleriregemente  

under peroden 1724-1792 efter geografisk härkomst. 

 Väst

göta 

% Övr. 

Göta. 

% Svea. % Norr. % Fin. % Övr

. 

% Okänd % Tot. 

1700-09 9 50.0 2 11.1 1 5.5 - - - - - - 6 33.3 18 

1710-19 18 19.5 11 11.9 10 10.8 1 1.0 1 1.0 20 21.7 31 33.6 92 

1720-29 3 16.6 5 27.7 4 22.2 - - - - 1 5.5 5 27.7 18 

1730-39 - - 1 20.0 2 40.0 - - - - 1 20.0 1 20.0 5 

1740-49 4 22.2 - - 3 16.6 - - - - 3 16.6 8 44.4 18 

1750-59 1 9.0 3 16.6 - - - - 1 9.0 - - 6 54.5 11 

1760-69 5 35.7 1 7.1 5 35.7 - - 1 7.1 - - 2 14.2 14 

1770-79 16 42.1 5 13.1 9 23.6 - - - - 2 5.2 6 15.7 38 

1780-89 9 60.0 3 20.0 2 13.3 - - - - - - 1 6.6 15 

1790-99 12 85.7 1 7.7 - - - - - - - - 1 7.1 14 

 

Källa: Thorsten Kocken, Carl (1948). Kungl. Västgöta regemente – Personhistoria. Stockholm: 

Esselte aktiebolag 
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Tabell 4. Nya underofficerare vid Kungl Västgöta kavalleriregemente 

under peroden 1724-1792 efter geografisk härkomst. 

 Västgöta % Övr. 

Göta. 

% Svea. % Norr. % Fin. % Övr. % Okänd % Tot. 

1700-09 2 40.0 - - - - - - - - - - 3 60.0 5 

1710-19 10 33.3 4 13.3 2 15.3 - - - - 3 10.0 11 36.6 30 

1720-29 - - - - - - - - - - - - - - - 

1730-39 - - - - 1 33.3 - - - - - - 2 66.6 3 

1740-49 4 19.0 3 14.2 2 9.5 - - - - - - 12 5.7 21 

1750-59 4 50.0 - - 2 25.0 - - - - - - 2 25.0 8 

1760-69 5 55.5 - - 2 22.2 - - - - 1 11.1 1 11.1 9 

1770-79 5 55.5 1 11.1 4 44.4 - - - - 1 11.1 2 22.2 9 

1780-89 5 50.0 4 40.0 - - - - - - - - 1 10.0 10 

1790-99 4 80.0 1 20.0 - - - - - - - - - - 5 

 

Källa: Thorsten Kocken, Carl (1948). Kungl. Västgöta regemente – Personhistoria. Stockholm: 

Esselte aktiebolag 

 

 

Under stora nordiska kriget deltog regementet vid landstigningen på Själland år 1700 men 

blev endast kvar under 17 dagar. Under nästkommande nio år gjorde regementet ett slags 

beredskapstjänstgöring i hemorten tills att Danmark förklarade krig efter tragedin vid 

Perevoltojna. Som synes i båda tabellerna var slaget vid Helsingborg år 1710 det blodigaste 

som regementet varit inblandat i. 20 december 1712 deltog sex kompanier från regementet i 

slaget vid Gadebush. Slaget räknas till den svenska arméns  sista stora seger. Men redan i maj 

1713 var Stenbock tvungen att överlämna den utarmade svenska armén till fienden på grund 

av bristande tillförsel.
7
  

 

När kriget avslutats 1722 återställdes ordningen på regementet till hur det såg ut innan 

krigsutbrottet. På grund av kriget fanns det 1722 ett överskott av officerare och när tjänsterna 

skulle tillsättas inom regementet så tilldelades de älsta och mest meriterade officerarna platser 

först. Det stora överskottet av officerare gjorde det nödvändigt att gå långt ned i graderna vid 

indelningarna. I mån av avgång flyttades sedan officerare uppåt men inte förrän 1740 kunde 

                                                      
7
 Thorsten Kocken, Carl (1948). Kungl. Västgöta regemente – Personhistoria. Stockholm: Esselte aktiebolag 
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regementschefen meddela att ingen officer längre hade underofficerslön.  Överskottet av 

officerare förklarar varför det endast rekryterades en underofficer mellan 1720-1739.  

 

År 1741 inställde sig delar av regementet i Hattarnas ryska krig mellan  1741-1743. Kriget 

förklarar den kraftiga ökningen av nyrekryterade officerare och underofficerare under 1740-

talet. Den höga andelen nyrekryterade som dessutom var okänd tyder på att när behovet att 

fylla luckorna efter stupade officerare och underofficerare har man till stor del gjort det i 

närområdet vid krigsskådeplatsen. 

Den sociala undersökningen 

Nedan presenteras resultaten av min sociala studie. För att lättare få en blick över hur det såg 

ut har jag placerat datan i diagram utifrån relativa siffror. Först ut är Upplands regemente följt 

av Västgöta kavalleri regemente med tillhörande text. 

Kungl Upplands regemente 

Först presenterar jag nedan Kungl Upplands regementes sociala sammansättning följt av 

Kungl Västgöta kavalleriregementes. 

Fig 1. Nya officerare vid Kungl Upplands regemente: den sociala  

sammansättningens utveckling 1700-1799. Relativa siffror. Absoluta siffror återfinns i bilaga 

1. 

 

Fig 2. Nya underofficerare vid Kungl Upplands regemente: den sociala  
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sammansättningens utveckling 1700-1799. Relativa siffror. Absoluta siffror återfinns i bilaga 
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Precis som i statistiken om officer- och underofficerarnas geografiska härkomst syns det 

tydligt i statistiken när krigen infaller. Under åren som stora nordiska kriget pågår mellan 

1700-1721 stiger andelen officerare- och underofficerare med okänd fader kraftigt. Detta 

tyder på att man var långt hemifrån och rekryteringen skedde där regementet befann sig och 

möjligheterna att föra statistik inte var lika bra. När sedan fredstider infinner sig ökar andelen 

officer- och underofficerare vars far är militär vilket tyder på att när officerskåren kan så 

rekryterar den inom sitt eget stånd.  

Kungl Västgöta kavalleriregemente 

Västgöta kavalleriregementes sociala bakgrund sticker inte heller ut nämnvärt. Den största 

skillnaden är att regementet inte deltog lika aktivt i stora nordiska kriget och därmed inte hade 

samma behov av nyrekrytering. I övrigt finns det mer likheter än olikheter och genom hela 

århundradet dominerade officerare- och underofficerare vars far var officer.  

Fig 3. Nya officerare vid Kungl Västgöta kavalleri regemente: den sociala  

sammansättningens utveckling 1724-1792. Relativa siffror. Absoluta siffror återfinns i bilaga 

3. 
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Fig 4. Nya underofficerare vid Kungl Västgöta kavalleriregemente: den sociala  

sammansättningens utveckling 1724-1792. Relativa siffror. Absoluta siffror återfinns i bilaga 
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Efter det blodiga slaget i Helsingborg 1710 ökar andelen nya officer- och underofficerare vars 

far var civil medan andelen med officersbakgrund minskar. Men rakt igenom hela århundradet 

nyrekryterade man officer- och underofficerare inom sitt eget stånd. Procentuellt ligger man 

nästan över 50% under hela perioden.  
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Diskussion 

Diskussionen inleder jag med att diskutera officerarnas geografiska bakgrund och avslutar 

med officerarnas sociala urpsrung. Här kommer jag också att jämföra min studie mot tidigare 

forskning. 

 

Vid en närmare jämförelse mellan Upplands regemente och Västgöta kavalleriregemente i 

relation med tidigare forskning ser jag fler likheter än olikheter. I Karlo Wirilanders 

undersökning ser man att kriget hade en splittrande och motverkande effekt mot att lokala 

krigarsläkter skulle etablera sig.  Både i Sydvästra Finland och i Nyland-Tavastland bestod 

kåren efter stora nordiska kriget till största delen av nationella och baltisk-ingermanländska 

officerare. Tyvärr startar Wirilanders undersökning 1729 och därmed finns inga uppgifter 

rörande perioden under stora nordiska kriget men i hans studie finns det ändå tydliga spår av 

kriget. Andelen baltisk-ingermanländska officerare som minskar kontinuerligt genom 

undersökningsperioden skvallar om att de regementen Wirilander undersökt deltagit i stora 

nordiska kriget och nyrekryterat där de befunnit sig ute i fält.  

Tabell 5. Den indelta officerskåren i Åbo och Björneborgs län.  

Nationell sammansättning enligt födelseorten 1729-88. 

Tidsperiod Finländare % Svenskar % Balter o. 

Ingermanl. 

% Okända % Sammanlagt 

1729-38 43 43,4 28 28,3 26 26,3 2 2,0 99 

1739-48 56 45,5 37 30,1 24 19,5 6 4,9 123 

1749-58 56 44,8 40 32,0 19 15,2 10 8,0 125 

1759-68 58 48,3 38 31,7 8 6,7 16 13,3 120 

1769-78 76 57,1 36 27,1 3 2,3 18 13,5 133 

1779-88 86 63,2 37 27,2   13 9,6 136 

Källa: Wirilander, Kaarlo (1964). Officerskåren i Finland under 1700-talet - en socialhistorisk 

avhandling om den finska arméns officerare. Stockholm: NoK. S.35. 

 

Genom hela århundradet minskar andelen baltisk-ingermanländska officerare samtidigt som 

andelen finländare ökar stadigt vilket tyder på att i längre perioder av fred och när möjligheten 

fanns  strävade man efter att rekrytera nationellt. 
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Ställer man Wirilanders två regementen mot min studie av Upplands regemente syns det 

tydligt att under stora nordiska kriget nyrekryterades en hög andel nya officerare- och 

underofficerare. Eftersom  alla tre regementen deltog i stora nordiska kriget samtidigt som en 

massiv nyrekrytering infinner sig under samma period drar jag slutsatsen att Upplands 

regemente rekryterade nya officerare- och underofficerare på plats ute i fält på samma sätt 

som de regementen som Wirilander studerat gjorde.  

Ett regemente som sticker ut är Västerbottens regemente. Medan de övriga undersökta 

regementena rekryterat majoriteten av sin personal i närområdet har Västerbottens regemente 

en låg andel rekryterade officerare från Norrland.  Anledningen till den fåtaliga lokala 

rekryteringen beror helt enkelt på att det var en väldigt liten andel elit som bodde i området. 

Rekryteringen skedde därför i första hand från Svealand och Götaland.  Också i Dalarna och 

Dalregementet som Jan Samuelsson studerat bodde en liten andel av eliten. Men till skillnad 

mot Västerbotten, som påminde ganska mycket om Österbotten utan  någon större andel egen 

elit så låg  Dalregementet geografiskt nära till huvudstaden där det fanns gott om adel. Också 

Västgöta kavalleriregemente rekryterade sina officerare till stor del från landskapet men också 

från övriga Götaland och Svealand. Under tiden för stora nordiska kriget stiger andelen 

okända nyrekryteringar vilket pekar på att rekryteringen skett ute i fält.  

 

Också i min studie om officer- och underofficerarnas sociala bakgrund återkommer samma 

mönster som i den geografiska studien. Krigen har en splittrande effekt medan krigarståndet 

sluter sig i fredstider. Jag väljer att använda mig av Karlo Wirilanders studie om den indelta 

officerskårens sociala sammansättning i Finland mellan 1728-1808 eftersom den är mer 

övergripande än Gunnar Artéus som har delat upp sin studie i flera mindre undersökningar. 

Fig 5. Den indelta officerskåren i Finland: den sociala sammansättningens  

utveckling 1728-1808. Relativa siffror. Absoluta siffror återfinns i bilaga 5. 
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På den finska rikshalvan var som synes nyrekryteringen av officerare- och underofficerare 

vars far hade militär bakgrund i klar majoritet under hela undersökningsperioden. Wirilander 

har inte heller här studerat perioden under stora nordiska kriget men dess splittrande effekt 

kan ändå skönjas i diagrammet. I starten av Wirilanders undersökningsperiod är andelen 

officerare vars far är militär som lägst för att sedan stiga ända fram till slaget vid Svensksund 

1789 då nyrekryteringen minskade vilket tyder på att man rekryterade de som fanns 

tillgängliga. 

Tittar man på officerar- och underofficerarna vid Upplands regementes  och dess sociala 

bakgrund syns liknande tecken. Efter stora nordiska kriget repar sig krigarståndet och 

rekryteringen sker i större och större utsträckning inom ståndet. Under 1780-talet och i 

anknytning till slaget vid Svensksund syns ett trendbrott på samma sätt som i Wirilanders 

studie. 

Västgöta regemete sticker inte heller ut. Genom hela århundradet dominerar nyrekryteringen 

av officerare vars far också var officerare. Något som skiljde var att man inte deltog lika 

aktivt i stora nordiska kriget och efter krigets slut fanns ett kraftigt överskott av officerare som 

inte var i balans förrän 1740 vilket bidrog till en väldigt småskalig nyrekrytering. 1740 deltog 

regementet i Hattarnas ryska krig vilket förklarar den minskade andelen nyrekryterade 

underofficerare vars far var militär samt den ökande andelen nyrekryterade underofficerare 

vars far var civil. 
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Sammanfattning 

Utifrån de ställda frågorna under rubriken syfte och frågeställningar sammanfattar jag nedan 

min studie. De resultat jag kommit fram till och som jag presenterat ovan är att geografiskt 

rekryterade krigarståndet sina officer- och underofficerare så nära geografiskt som det var 

möjligt. Tittar man på Upplands regemente rekryterades officer- och underofficerare främst 

från Uppland och Stockholm. Samma mönster återkommer hos Västgöta kavalleriregemente 

som var förlagt till Vänersborg. Den största rekryteringen skedde från Västra Götaland och i 

andra hand från övriga Götaland. 

På den sociala frågan, dvs vad fadern hade för yrke så dominerade de vars far också hade 

militär bakgrund rakt igenom hela min studie. Både hos Uppsala regemente och Västgöta 

kavalleriregemente fanns det perioder där 90% av de nyrekryterade vars far hade militär 

bakgrund. 

Vid en jämförelse mellan min studie och den tidigare forskning som jag presenterat ser jag 

nästan uteslutande likheter. I den mån man kunde så strävade man efter att rekrytera officer- 

och underofficerare i den geografiska närheten. Det syns tydligt i geografiska områden som 

det var populärt att bo i. I mindre befolkade områden och i utkanten av riket som 

Västerbotten, Österbotten och Östra Finland där också adeln till stor del lös med sin frånvaro 

var man oftare tvungen att värva officerare- och underofficerare från geografiskt avlägsna 

platser. En annan likhet var att i fredstider slöt sig ståndet, färre och färre officerare- och 

underofficerare som inte hade en far med militär bakgrund anställdes och det blev därmed 

svårare att ansluta till krigarståndet om man inte var infödd. 

I fredstider slöt sig alltså krigarståndet. Militärsläkter rotade sig men krigen hade en kraftigt 

splittrande effekt på de uppkomna krigarsläkterna och under dessa perioder steg andelen 

rekryterade personer av okänd och civil bakgrund. 
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Bilaga 1 

Siffermaterial till Fig 1. 

 

ÅR 

Nya officerare vid Kungl Upplands regemente: den sociala  

sammansättningens utveckling 1700-1799. Absoluta siffror. 

Militärperson Civilperson Okänd Inalles 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

1700 39  27  54  120  

1710 28  16  44  88  

1720 12  4  1  17  

1730 13  2  5  20  

1740 20  5  8  33  

1750 23  7  7  37  

1760 10  7  6  23  

1770 30  20  5  55  

1780 24  11  20  55  

1790 7  13  15  35  

Källa: Gillgren, Sten (2008). Kungl. Upplands regementes officerare. Vällingby: Elanders Sveriga AB 

 

Bilaga 2 

Siffermaterial till Fig 2. 

 

ÅR 

Nya underofficerare vid Kungl Upplands regemente: den sociala  

sammansättningens utveckling 1700-1799. Absoluta siffror 

Militärperson Civilperson Okänd Inalles 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

1700 12  5  27  44  

1710 6  2  13  21  

1720 2    1  3  

1730 9    1  10  

1740 11  1  3  15  

1750 13  1  1  15  

1760 7  2  2  11  
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1770 14  11  6    

1780 4  5  8    

1790 1  4  2    

Källa: Gillgren, Sten (2008). Kungl. Upplands regementes officerare. Vällingby: Elanders Sveriga AB 

Bilaga 3 

Siffermaterial till Fig 3. 

 

ÅR 

Nya officerare vid Kungl Västgötakavalleri regemente: den sociala  

sammansättningens utveckling 1700-1799. Absoluta siffror. 

Militärperson Civilperson Okänd Inalles 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

1700 11 68.7 3 18.7 5 31.2 16  

1710 33 36.6 32 35.5 25 27.7 90  

1720 11 61.1 1 5.5 6 33.3 18  

1730 4 80.0 1 20.0 - - 5  

1740 15 83.3 2 11.1 1 5.5 18  

1750 9 90.0 1 10.0 - - 11  

1760 8 57.1 6 42.8 - - 14  

1770 27 71.0 11 28.9 - - 38  

1780 12 80.0 3 20.0 - - 15  

1790 10 71.4 4 28.5 - - 14  

Källa: Thorsten Kocken, Carl (1948). Kungl. Västgöta regemente – Personhistoria. Stockholm: Esselte 

aktiebolag 

Bilaga 4 

Siffermaterial till Fig 4. 

 

ÅR 

Nya underofficerare vid Kungl Västgöta kavalleriregemente: den sociala  

sammansättningens utveckling 1700-1799. Absoluta siffror 

Militärperson Civilperson Okänd Inalles 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

1700 3 50.0 1 16.6 2 33.3 6  

1710 13 44.8 5 17.2 11 37.9 29  

1720 - - - - - - - - 
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1730 3 100.0 - - - - 3 - 

1740 19 90.4 2 9.5 - - 21  

1750 6 75.0 2 25.0 - - 8  

1760 7 77.7 - - 2 22.2 9  

1770 10 76.9 3 23.0 - - 13  

1780 7 77.7 2 22.2 - - 9  

1790 5 100 - - - - 5  

Källa: Thorsten Kocken, Carl (1948). Kungl. Västgöta regemente – Personhistoria. Stockholm: Esselte 

aktiebolag 

Bilaga 5 

Siffermaterial till Fig 5. 

 

ÅR 

Den indelta officerskåren i Finland: den sociala sammansättningens  

utveckling 1728-1808. Absoluta och relativa siffror 

Militärperson Civilperson Okänd Inalles 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

1728 116 50,0 45 19,4 71 30,6 232 100 

1738 115 49,1 50 21,4 69 29,5 234 100 

1748 123 58,0 37 17,5 52 24,5 212 100 

1758 139 67,5 28 13,6 39 18,9 206 100 

1768 155 76,4 15 7,4 33 16,2 203 100 

1778 158 79,0 21 10,5 21 10,5 200 100 

1788 144 68,5 43 20,5 23 11,0 210 100 

1798 145 65,0 50 22,4 28 12,6 223 100 

1808 150 69,1 41 18,9 26 12,0 217 100 

Källa: Wirilander, Kaarlo (1964). Officerskåren i Finland under 1700-talet - en socialhistorisk 

avhandling om den finska arméns officerare. Stockholm: NoK
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