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Förord

Vi upplever sedan ett par årtionden en markant ökning av intresset för
släktforskning. Med åren har den nya folkrörelsen fatt allt större bredd
och djup. Detta har bland annat medfört en klart märkbar, ökande
efterfrågan på genealogisk litteratur.
Det var därför självklart, att utgivning av publikationer blev ett
viktigt inslag i verksamhetsplanerna, när Sveriges Släktforskarförbund
bildades 1986. I ett ekonomiskt hårdnande utgivningsklimat skulle för
bundet genom stora upplagor bidra till att pressa tryckkostnaderna.
Det är en del av dessa planer som släktforskarförbundet nu fullföljer
genom att ge ut sin första årsbok. I vår tidskrift, som främst innehåller
aktualiteter, söker vi spegla utvecklingen, informerar, skapar debatt
o s v. I årsboken är det däremot meningen att material med giltighet på
lång sikt ska tas in. Innehållet i dess uppsatser bör kunna läsas och
utnyttjas med behållning även om 50 eller 100 år.
Släktforskningens årsbok är en nyhet för vårt land. Vi hoppas inom
förbundet, att det ska finnas plats för den i släktforskarnas — och även i
många andras — bokhyllor, och att den ska bli till nytta och glädje för
sina läsare.
Jag vill rikta ett tack till de pionjärer, som förverkligat idén om en
årsbok, redaktören som fatt skapa något nytt, och författarna som varit
villiga att satsa på en ännu ej etablerad skrift. Även för deras skull
hoppas vi på en framgång för Sveriges Släktforskarförbunds årsbok
både 1988 och senare.
Stockholm i mars 1988
Erik Thorell

Förbundsordförande
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Inledning

När årsboken för Sveriges Släktforskarförbund planerades, stod det
tidigt klart att innehållet skulle ägnas ett särskilt tema för varje år.
Särskilda områden inom släktforskningen framstod som givna att be
handlas i denna form, men lika väl skulle exempelvis en viss geografisk
region kunna bilda tema. Emellertid fick temat inte binda upp hela
boken, utrymme måste finnas även för andra angelägna bidrag att föras
fram. Detta gör också boken mer flexibel och levande, och härmed
vinner man dessutom den fördelen att ett tidigare behandlat tema kan
kompletteras i kommande årgångar.
Syftet med ett tema är uppenbart: här finns det möjlighet att koncen
trera sig på den speciella problematik eller de särskilda förutsättningar
som forskning inom det aktuella ämnet medför. Här kan man belysa
forskningsområdet från olika synvinklar och bygga på med utblickar till
närliggande områden av värde för släktforskningen. En bibliografisk
översikt i anslutning till temat utgör också ett viktigt hjälpmedel för
forskaren och avsikten är att en sådan översikt skall ingå i varje årgång
av årsboken.
Intentionerna har i denna första årsbok följts, med uppmärksamheten
inriktad på soldatforskning. Båtsmän, ryttare och soldater — titelns tre
kategorier militärer får representera de förfäder som i gångna tider
befolkade militära torp och boställen runtom i vårt land.
Uppsatserna i årsboken har indelats i tre huvudgrupper: 1) arkivpre
sentationer, 2) bearbetningar, 3) ämnen utanför temat. Inom militärforskningen
är Krigsarkivet den arkivmyndighet som förvaltar det största arkivma
terialet, och naturligt nog är därför Krigsarkivet främst representerat i
denna bok. Även i landsarkiven kan man hitta militärt material, vilket
belyses i en uppsats av Lars Otto Berg. Ett par bidrag om soldattorp
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inventering samt soldatforskning i Sverige ligger i gränstrakterna mel
lan arkivpresentation och bearbetning, medan Lars Ericsons bibliogra
fiska orientering, Agneta Guillemots indelta soldater, Ann Hörselis
straffångar, Egon Prahls ryttare samt Nils Blomkvists personliga histo
ria tillhör kategorin bearbetningar av material inom temat. Som enda
ämne utanför temat ingår Jan Liedgrens omfattande redogörelse för
kammarmästaren Ingemar Ragvaldsson och hans arvingar.

Omslagsbildens kavalkad av infanterister från 1700-talets mitt och cirka
hundra år framåt får med årets tema symbolisera hur de militära
förfäderna tar form och färg ur gulnade arkivhandlingar. Tidsandan,
miljön och levnadsomständigheterna ingår som viktiga ingredienser i
denna bild, inramad i en politisk verklighet som skapar det historiska
förloppet. Det är redaktionens förhoppning, att föreliggande bok kan
bidraga till att stimulera till en forskning som kan leda fram till just en
sådan bild.
Bengt Hjord
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Militärhistoria och
SLÄKTFORSKNING

Av Erik Norberg

Inte så sällan har vi anledning peka på det glädjande förhållande att de
militära arkiven flitigt utnyttjas i dagens forskning. Amnen inom ramen
för den militära historien har under de senaste decennierna bearbetats i
projekt vid universiteten i Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg och
°
Umeå. Åtskilliga enskilda forskare är verksamma inom området. Sär
skilda projekt drivs med stöd av Delegationen för militärhistorisk forsk
ning.
Etablerade forskningsinstitutioner inom den militära sektorn är Mili
tärhögskolans militärhistoriska avdelning, Krigsarkivet och Statens
försvarshistoriska museer med de tre institutionerna Armémuseum,
Marinmuseum och Flygvapenmuseum. Inom området ryms likaså den
viktiga forskning som initieras av förband och andra myndigheter och
som resulterar i ett oftast fruktbart samarbete mellan myndigheterna
själva, de militära forskningsinstitutionerna och forskare som arbetar
enskilt eller med anknytning till något universitet. Arbete av denna art
resulterar i regementshistoriker eller forvaltningshistoriker med ett vär
de som ofta sträcker sig långt utanför den militära sektorn.
Till detta område hör också de arbeten som publiceras i olika typer av
årsskrifter, medlemsblad, förbands- och myndighetstidningar och som
ibland kan betecknas som forskningsprodukter.
Den genealogiska forskningen, som sedan lång tid bedrivits i en
aktningsvärd omfattning, har i hög grad uppmärksammat det militära
arkivmaterialet. Möjligheten är stor att en soldat uppenbarar sig i släkt
kedjan, och den intresserade kan då vidga sina kunskaper med hjälp av
det ofta väl bevarade materialet i rullor eller andra handlingar, ett
11

Allt borde sådeles vara gott och väl. Vi skulle ha all anledning att
glädja oss åt den pågående forskningen och slå oss till ro i förvissning
om att vårt vetandes gränser varje dag flyttas ett litet steg framåt. Men i
den militärhistoriska forskningens tyghus som Krigsarkivet utgör, mås
te vi ändå ställa oss frågan om inte det material som lämnats till vårt
förfogande kan bli föremål för ännu bättre utnyttjande. Vårt ansvar och
intresse omfattar ju inte enbart vården av de källor som våra företrädare
fört samman eller kontrollen av det material som försvarets myndighe
ter i vår tid rikligt producerar. Utan den känsla för källornas hantering
som kunskapen om forskningsområdet i stort kan ge förlorar vår verk
samhet en viktig dimension. Och forskningsområdet i stort, det är allt
arbete som utförs med utgångspunkt från det militära materialet.
Om vi då för sammanhangets skull tar sikte på släktforskning skulle
vi kunna fråga oss vilka vägar som skulle leda till bättre utnyttjande av
källorna eller ökad kunskap om det militära samhället. En möjlighet är
naturligtvis att förbättra forskarservicen. Det skulle gå att peka på hur
Krigsarkivet under ett par år i mitten av 1980-talet lade ned omkring en
halv miljon kronor på konvertering av mikrofilm och inköp av mikro
kort, en insats som i första hand tog sikte på det rullmaterial som
flitigast utnyttjas av släktforskarna. Vi skulle kunna hävda att vi väl
komnar släktforskare och gärna ställer våra lokaler till deras förfogande
i en utsträckning som endast begränsas av våra egna krafter och insatser
till förmån för annan verksamhet.
Naturligtvis är det inte bara altruistiska skäl som styr verksamheten.
Bakom finns oftast rationella bedömningar. Vi har helt enkelt ofta
gemensamma intressen, en gemensam känsla för källorna och det de
förmedlar. I ärlighetens namn lar väl sägas, att de gemensamma intres
sena ibland kan ha en annan grund. Det förhållande att Krigsarkivet
inte tar betalt för skriftliga utredningar har inte avgjorts av intresset att
stödja släkt- och hembygdsforskningen utan helt enkelt av den ekono
miska kalkyl som visat att den kamerala hanteringen skulle kostat mer
än den inbringat.

Den militärhistoriska vetenskapen

Kan vi utöver dessa arrangemang av praktisk natur peka på andra
vägar mot en rikare forskning? Vi kommer då in på forskningens inne13

material som i regel präglas av de goda sidorna av den militära byråkra
tin: noggrannhet och kontinuitet.
Omfattningen av denna forskning märks genom besöken i Krigsar
kivet, där drygt hälften av de 7 000 årliga besökarna torde tillhöra denna
kategori, genom de skriftliga förfrågningarna till myndigheten, omkring
800 skrivelser årligen med förfrågningar inom ramen för släkt- och hembygdsforskning eller ärenden i rent historiska ämnen, genom visningar
och besök i Krigsarkivet arrangerade för släkt- och hembygdsforskare
samt genom de kontakter i övrigt som Krigsarkivets personal i tjänsten
eller privat har med denna verksamhet.
Självklart berörs fler instutioner av den militärt inriktade släktforsk
ningen. Landsarkiven har ett värdefullt bestånd av rullor och andra
militära handlingar i länsstyrelsernas arkiv, i garnisonsförsamlingars
och andra församlingars arkiv. Länsbiblioteken och andra institutioner
har genom mikrofilmens vidgade användning fatt en viktig uppgift när
det gäller att tillhandahålla material för släktforskaren.

De två kulturerna

Dessa båda forskningsområden, låt oss för enkelhetens skull kalla dem
för den akademiska forskningen samt amatörforskningen, skiljer sig i
regel i forskningsmetodik, i sättet att närma sig källmaterialet, i pro
blemformulering och i vilja eller möjligen behov att relatera den egna
forskningsuppgiften till annan forskning eller att placera det egna pro
blemet i ett större sammanhang. Ett och annat har från ömse håll gjorts
för att minska klyftan mellan de båda områdena, men det faller sig inte
helt onaturligt att till det militära forskningsområdet överföra det be
kanta begreppet ”de två kulturerna”, med allt av skilda intressen som
utmärker begreppet.
Liksom hos andra kulturyttringar möter vi en lättförklarlig strävan
till optimering inom det egna området, en vilja att driva forskningen
vidare under de förtecken som utmärker dess särart och gränser. Den
akademiska forskaren utvecklar sina metoder på ett sätt som motsvarar
hans bakgrund och meritering, och amatörforskaren söker sig vidare på
den kurs som hans egna intressen stakar ut. I denna specialisering
finner vi säkert en av förutsättningarna för ett fruktbart utnyttjande av
källorna.
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Krigsarkivets (Krigshistoriska avdelningens vid Generalstaben) forskarsal år 1898. Ur:
Fotosamlingen, Krigsarkivet. Foto Krigsarkivet.

håll. Vi måste i första hand göra en värdering: Har amatörforskningen
ett värde för den militärhistoriska forskningen i stort? Kan den ge
bidrag av allmängiltigt värde för vår kunskap om det militära samhäl
let? Hur förhåller den sig till den akademiska forskningens målsättning
och resultat? Låt mig börja med att rikta uppmärksamheten mot några
exempel på hur den indelte soldaten framställs i den etablerade forsk
ningen.
I Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes Historia (Östersund 1966)
skriver Stefan Östergren om Knektehåll och tilldelning 1646—1661,
Lars O Berg om Den första svenska dragontiden 1661 — 1670, Gunnar
Sjöstedt om Ett värvat regemente 1670—1686 och Evald Blumfeldt om
1680-talets indelningsverk. För samtliga står det historiska förloppet i
centrum. Systemet för rekrytering granskas mot bakgrund av det poli
tiska läget. Soldaterna förs samman till statistiska enheter. Någon ensta
ka gång, särskilt hos Östergren och Berg, kan de nämnas vid namn i
samband med ett särskilt talande citat som exempel på sociala eller
andra förhållanden.
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I Kungl. Norra Smålands Regementes Historia 1623—1973 (Eksjö
1973) står Jan von Konow för större delen av den rent historiska
skildringen. Han tecknar organisation, verksamhet och miljön på mö
tesplatserna men har inte anledning att tränga ned på den enskilde
soldatens nivå.
Alf Aberg står för ett omfattande bidrag i Kungl. Smålands Husarre
gementes Historia (Eksjö 1975). Med sedvanlig förmåga att fylla den
organisatoriska ramen med liv låter han ofta den enskilde soldaten
tillsamman med citat ur rullan karakterisera verksamhet och miljö. I
samma verk skriver Lennart Rosell om regementet under 1800-talet, där
vi finner soldaten i ett statistiskt eller kollektivt sammanhang.
I Kungl. Södermanlands regemente under 350 år (Strängnäs 1977)
skriver Klaus-Richard Böhme om Organisation och rekrytering 1627 —
1682 och Lars O Berg om Organisation och organisationsförändringar
1680—1770. I Böhmes uppsats möter vi rekryteringsfrågorna, utskriv
ningen, organisationsförändringar och inte minst rekryteringen av befålskåren. Det visade sig att befordran inom regementet spelade en
viktig roll samt att vissa officerare hade börjat sin bana som meniga.
Berg inleder med det ständiga knektehållet och följer rekryteringen
under Stora Nordiska kriget och frihetstiden. Båda uppsatserna presen
terar ett intressant statistiskt material rörande soldaterna. De enskilda
knektarna förekommer särskilt hos Berg, men det är för att exemplifiera
och ge substans åt statistiken. Personens betydelse far vika för företeel
sen.
Västernorrlands regemente och dess föregångare (Ostervåla 1977)
innehåller bland annat Stefan Östergrens uppsats Ångermanlands,
Jämtlands och Medelpads regementen, Lars O Bergs Beredskaps- och
krigstjänstgöring under Karl XI:s och Karl XII:s tid samt Lennart
Henneis Västernorrlands regemente växer fram. Östergren tecknar den
historiska bakgrunden, organisationsfrågorna och utskrivningen av
knektar. Med citat ur rullorna samt i vissa fall namns nämnande fogas
de enskilda soldaterna in i bilden eller framhålls som undantag från
etablerade förhållanden. Lars O Berg uppehåller sig vid ett skede
präglat av krig och oro. Värdefulla uppgifter om manskapets samman
sättning och utrustning presenteras. Hennel beskriver lantvärnets orga
nisation och den framväxande beväringen. På ett fruktbart sätt fogas
utvecklingen in i ett politiskt perspektiv.
I detta sammanhang bör nämnas även Carl Hamnströms verk Båts-
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manshållet i Ångermanland och Medelpad (Östervåla 1972). Hamn
ström följer båtsmanshållet från det äldre systemet 1634 fram till av
vecklingen i slutet av 1800-talet. Han ger en inträngande beskrivning av
båtsmanshållets funktion och innehåll och framvisar ett intressant ma
terial av statistisk art rörande organisation, rekrytering och sociala
förhållanden.
Till de senaste årens regementshistoriker hör Polacksbacken, en gam
mal lägerplats (Uppsala 1982), Lars O Berg ger här i kapitlet Rekryte
ringen under 1700-talet uppgifter om Upplands regementes knektar,
deras geografiska ursprung, rekrytering och åldersförhållanden, ett in
tressant sammandrag av längdförhållanden samt vissa skillnader mel
lan meniga och befäl.
Det som här framvisats är naturligtvis bara ett exempel på hur
krigsfolket presenterats i senare forskning. I Lennart Rosells årsberättel
se i Krigsvetenskapsakademien 1981, Hundra års regementshistorisk
forskning, kan vi följa likartade prestationer från de första regementshistorikerna i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Och även om
det i detta sammanhang i första hand är indelningsverkets soldater som
behandlats, skall vi inte glömma de värvade regementena. Under senare
år har Svea artilleriregemente behandlats i Från Tre Kronor till Rissne
(Uppsala 1965). Evabritta Personne (Wallberg) dokumenterar ingåen
de manskapets tjänstgöring och sociala förhållanden i det omfattande
bidraget Artillerimanskapet 1794—1885. I Kungl. Göta livgarde 1901 —
1980 (Karlstad 1980) redogör Ulf Söderberg för rekrytering och organi
sation under den första tiden.
I denna korta och med snäv målinriktning försedda uppsats ryms inte
allt annat som i olika sammanhang skrivits om gångna tiders militära
system, rekrytering, finansiering, utrustning och politik. Några verk av
stor betydelse förtjänar dock att nämnas i denna personhistoriskt inrik0
tade framställning. Hit hör Alf Abergs mångfald av skrifter alltifrån
avhandlingen Indelningen av rytteriet i Skåne (Lund 1947) samt Agne
ta Guillemots nyligen utkomna avhandling Rask, Resolut och Trogen
(Umeå 1986). För en större bibliografisk översikt kan i övrigt hänvisas
till Gunnar Artéus Svensk militärhistorisk forskning under 1900-talet
(Militärhistorisk Tidskrift 1985), och särskilt till Lars Ericson, Forsk
ning kring det yngre militära indelningsverket igår — idag — i morgon
(Militärhistorisk tidskrift 1987).
Gemensamt för allt det som hittills förts på tal är en strävan att lyfta
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perspektivet från den enskilda soldatens nivå till en höjd varifrån möns
ter och genomgående egenskaper framträder. Målet är att presentera
det signifikativa, det som kännetecknar perioden, systemet eller organi
sationen. Den indelte soldaten blir en enhet av många i ett sammanfat
tande eller statistiskt sammanhang. Nämns han vid namn är det för att
han skall bilda exempel eller utgöra undantag i en tid eller miljö. Citeras
han är det för att citatet skall ge substans åt en företeelse.
På detta sätt når forskaren det som särskilt eftersträvas i historieve
tenskapen, de moment som påverkar och leder utvecklingen mot konti
nuitet eller trendbrott, de stora linjerna, förståelsen för sammanhangen.
Detta gäller oavsett om intresset fokuseras mot avgränsade företeelser
eller fortgående förlopp, oavsett om materialet ges ett egenvärde eller
om det fogas in i ett mönster givet av en övergripande teori.

Den enskilde soldaten i den militära historien

Här har vi sådeles mött en infallsvinkel som dominerar den militärhisto
riska forskningen. Vilken roll har då den personhistoriska forskning som
är inriktad på den enskilde soldaten och inte de stora sammanhangen?
Har den överhuvud taget något samband med den etablerade forskning
en? Kan den ge material av sådant värde och sådan utformning att den
kan anslutas till de vetenskapliga forskningssammanhangen?
Genast skall framhållas att det inte gäller att ifrågasätta släkt- eller
hembygdsforskningens betydelse. Den har sedan länge haft en sådan
omfattning att den varit en viktig faktor i arkivpolitiken. Dess skara av
intressenter inrymmer så mycket kompetens och en så stark målinrikt
ning att den utan särskild motivering har ett betydande egenvärde.
Utan den entusiasm som utmärker dess utövare skulle verksamheten
vid arkivinstitutionerna bli armare, och institutionerna skulle löpa ris
ken att förlora en viktig förankring i lokalsamhället.
Men åter till huvudfrågan, kan de båda kulturerna länkas samman på
ett fruktbart sätt?
En särskild art av arbete är de biografiska verk som utförs i anslut
ning till ett regementes organisation eller ett geografiskt område såsom
Dalregementets personhistoria del 1 1542—1699 (Falun 1984), C. G.
Collins Knektar i Konga kompani (Växjö 1983) eller Rolf Alnefelts Den
2-Båtsmän
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indelte soldaten i Vartofta härad (Falköping 1985). Här står personen i
centrum och inte som fenomen utan som enskild gestalt.
I en uppsats under titeln Det biografiska i historien (Arbetarhistoria,
Meddelande från Arbetarörelsens Arkiv och Bibliotek 3—4/1986) har
Alf W Johansson fangat in den biografiska forskningens roll. Han menar
där, att det bakom valet av studiet av en enskild människa ligger ett
medvetet eller omedvetet ställningstagande: problemet om individens
roll i historien, om den enskildes möjligheter att påverka historien. Efter
en ingående historiefilosofisk diskussion når han fram till att historien
måste förstås genom studier av såväl de historiska sammanhangen eller
strukturerna som det individuella handlandet. Den biografiska infalls
vinkeln skulle visserligen vara sekundär, men därav följer inte alls att
den skulle vara betydelselös. Den ger liv och färg åt de historiska
förloppen. Den erbjuder åskådlighet och konkretion: ”Vad hjälper det
att man beskriver alla venerna i den historiska kroppen om dessa aldrig
fylls med blod?”
Bestickande är hans uppfattning, att en historievetenskaplig debatt
efter att ha pågått tillräckligt länge tenderar att mynna ut i en diskus
sion om motiven till en individs handlande. Exemplen ur vår forsknings
diskussion är alltför vanliga för att behöva nämnas. Alf W Johansson
anför första världskrigets inledning. Arkivmannen möter ofta företeelsen
att en enstaka promemoria, dagboksanteckning eller ett brev kan ha
avgörande värde i ett förlopp som beskrivits med hjälp av hyllmeter
efter hyllmeter av arkivhandlingar.
Hans slutsats är att framställningen måste präglas av en dubbelsidig
het. Den måste innehålla ett samspel mellan strukturella och institutio
nella fenomen å ena sidan samt individens förhållanden å den andra.
Biografin måste ge en föreställning om hur de allmänna ramarna be
gränsat individens handlingsmöjligheter eller hur individen arbetat med
eller försökt påverka dessa ramar: ”övergripande karakteristiker av
helheter måste hela tiden kontrasteras med faktiska beteenden”.
Ovan har vi sett hur åtskilliga forskare arbetat på detta sätt. Vissa
har åstadkommit en systematisk redovisning av hur de enskilda beteen
dena eller egenskaperna legat till grund för generella slutsatser eller
statistiska data. Hos andra har karakteristiken försetts med livgivande
exempel ur personmaterialet när så behövts för att ge en särskild teck
ning av atmosfär eller miljö.
Släktforskaren har sällan anledning eller ambition att sätta in sin

18

I dag använder deßesta släkt- och hembygdsforskarna inte längre originalhandlingar, utan
en betydande del av forskningen sker med hjälp av läsapparater där det går att studera
mikrofiche. För de ßesta krävs dock att man studerar såväl mikroßlm, som oßlmade
arkivhandlingar for att få den mest fullständiga bilden av sina förfäder. Krigsarkivets
forskarsal 1988.

forskning i ett allmänt perspektiv, men han möter i sin verksamhet en
oändlig mängd uppgifter av biografisk natur. Hans koncentration på
materialjust av denna art gör att hans framställning får en helt annan
prägel än den som redovisats ovan. I detta perspektiv blir hans snäva
målinriktning en styrka och resurs.
Här kan också påminnas om det förhållande att varje människa i
grund och botten är unik, en självklarhet gränsande till banalitet för
varje historiker. Ändå är vi tvingade att förenkla egenskaperna för att få
överblick över sammanhangen. Varje statistiskt sammandrag bygger på
ett antal förenklade karakteristiker. Hur sammansatt verkligheten i
själva verket är exemplifieras i intensivdatautredaren Sture Öbergs
utredning Arkiv för individ och miljö (SOU 1987:38). Han framhåller
att vi bara behöver nyansera de statistiska värdena obetydligt för att få
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fram den unika bilden. Om vi skulle dela in landets invånare i grupper
baserade på fyra uppgifter som kön, ålder, födelsekommun och yrke
(med en given uppdelning) blir antalet möjliga grupper i själva verket
fler än antalet invånare i Sverige (2X 100X287X 150).
Den släkthistoriska forskning som bygger på militärt arkivmaterial
kan betecknas som aktiv. Den har en vid geografisk spridning. Inom
området finner vi en mängd individuella forskare med enstaka släkter
som intresse liksom ett antal systematiska kartläggningar av torp,
socknar eller större områden. Vissa insatser har nått en sådan omfatt
ning att de kan betecknas som forskningsprojekt. Hit hör FOSAM i
Skara. Liknande insatser är i ett uppbyggnadsskede. I ett annat sam
manhang redogör Lars Ericson for denna verksamhet och för resultatet
av en enkät som Krigsarkivet i samarbete med Genealogiska föreningen
utförde för en tid sedan i avsikt att kartlägga verksamheten.
Med sin givna målsättning kan således släktforskningen bidra till den
traditionella militärhistoriska forskningen på ett sätt som gör att denna
tillförs en viktig dimension, den enskilda soldatens miljö. Genom sin
omfattning kan släktforskningen skapa ett material som de etablerade
forskarna eller institutionerna aldrig skulle orka med.
Med utgångspunkt från det arbete som utförs idag, i första hand de
större insatserna som utförs systematiskt, kan vi tala om en bas för ett
fruktbart samarbete mellan representanter för de båda forskningsområ
dena. Krigsarkivet har ett starkt intresse av att dra fördel av det arbete
som redan gjorts. Vi känner också en vilja att nära följa och stödja den
fortsatta verksamheten. Detta skulle kunna ske genom information om
forskning och källmaterial, genom medhjälp vid startandet av arbeten
som soldatregistrering eller andra systematiska genomgångar, genom
ett samarbete rörande bearbetning och presentation av materialet, ge
nom diskussion rörande tekniska lösningar och samordning av forsk
ningsresultat. De möjligheter som här öppnar sig är nya och intressanta.
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Släktforskaren
OCH KRIGSARKIVET

Av Lars Ericson

De allra flesta släktforskare stöter förr eller senare på militärer bland
sina förfäder, och om man inte gör det finns alltid den möjligheten att
någon i släkten bebor ett gammalt soldattorp eller på något annat sätt
har anknytning till försvaret i äldre tid. På de följande sidorna kommer
jag att beskriva hur man bör gå vidare för att fa fram uppgifter om sina
militära förfäder ur Krigsarkivets stora samlingar. Många källserier är
idag mikrofilmade och har därmed blivit tillgängliga på hemorten för
forskare runt om i landet. Men det hindrar inte att ett besök på Krigsar
kivet — med en smula tålamod och tur — kan ge gott utbyte.
Krigsarkivet förvarar idag över 50 000 hyllmeter arkivhandlingar rö
rande försvaret och dess personal från 1530-talet till våra dagar. Det
säger sig självt att det i så omfattande samlingar döljer sig en hel del
som kan vara av intresse för den som forskar efter enskilda soldater och
officerare; liksom det självfallet finns oerhörda mängder som i första
hand intresserar andra forskare än släkt- och hembygdsforskaren. Hur
ska man då bete sig för att finna vägen till de källor som bäst och
utförligast serverar lösningen på de egna forskningsproblemen? Hur
undgår man att dränkas i alla de övriga handlingarnas informationsflö
de? Förhoppningsvis ska de följande sidorna ge svar på just sådana
frågor. Jag tänker lägga tyngdpunkten på hur en forskare går vidare när
”hans” eller ”hennes” soldat är funnen i någon av de militära rullorna.
Hur skaffar man fram kompletterande information om just den perso
nen?
Det första belägget en släktforskare brukar fa för att en förfader var
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soldat, är ofta en anteckning i en kyrkbok om att mannen ifråga var
”ryttare”, ”knekt” eller ”båtsman”. Genom att använda sig av Claes
Grills ”Statistiskt sammandrag över svenska indelningsverket” (facsimileutgåva 1978 och 1988) kan man ganska lätt ta reda på vilket
regemente soldaten hörde till, eller om han kanske tillhörde något av
flottans båtsmanskompanier. Via Grills handbok får man även reda på
vilket kompani inom regementet han tillhörde och vilket nummer solda
ten hade. Därefter börjar den egentliga forskningen.
Arméns förband var indelade i regementen som från 1600-talets slut
och under 1700- och 1800-talet omfattade 1 200 man fördelade på åtta
kompanier vid infanteriet (t ex Södermanlands regemente, Dalregemen
tet, Kronobergs regemente, Västerbottens regemente mfl). Vid kavalle
riet bestod regementena av 1 000 man fördelade på åtta skvadroner (t ex
Västgöta regemente, Norra skånska kavalleriregementet mfl). Det är i
rullor över respektive regementes officerare och soldater som man börjar
forskningen efter förfäder som var militärer.
Redan från 1530-talet finns sk militieräkningar för huvuddelen av
armén och arkliräkenskaper för artilleriet. Dessa räkenskaper utgörs till
stor del av verifikationer som befälet lämnade in till slottet i Stockholm
som en redovisning av hur förbandets lönemedel hade använts. Verifi
kationerna utformades ofta i form av rullor och därmed far vi förteck
ningar på större delen av arméns personal under 1500-talet och 1600talets första decennier. Dessa enkla rullor eller militieräkningar är dock
ganska magra ur personalhistorisk synvinkel. Ofta redovisas bara ett
namn, varför det är svårt att fa veta något om de individer som döljer sig
bakom namnen. Har man tur och kan para ihop en sådan militieräkning
med t ex en jordebok från en viss socken, kan det däremot gå att komma
ett steg längre.
För perioden 1620-talet till c:a 1680 finns det två viktiga typer av
källor som forskaren bör konsultera. I de s k roterings- och utskrivningslängderna förtecknades alla män över 15 år (med undantag för de som
lyckades hålla sig undan) i och för mönstring inför militära officerare.
Vid den mönstringen tog man ut var tionde man till krigstjänst, vilket
också noterades i längderna. Roterings- och utskrivningslängderna är
förda härads- och/eller sockenvis och kompletterar på ett givande sätt
såväl mantalslängder som våra äldsta kyrkoböcker. Sedan de utskrivna
soldaterna fatt sin utrustning sändes de till någon av fronterna på andra
sidan Östersjön. För åren 1620—1680 finns det en stor mängd rullor av
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olika slag, såväl från förbanden i fältarmén som från förbanden hemmavid. Med lite tur kan man här följa de utskrivna soldaterna för att se
hur de klarade sig under stormaktstidens alla krig i främmande länder.
Även om det således finns ett inte obetydligt källmaterial från tiden
före 1680-talet är det först med införandet av det sk indelningsverket
1682 som även källorna börjar flyta i en stridande ström. Nu finns det
större möjligheter att fa mera uttömmande upplysningar om enskilda
individer och deras levnadsöden.
Den källa som forskaren börjar med är generalmönsterrullan. Den
skulle upprättas vid stora mönstringar med hela regementet vart tredje
år, även om intervallerna ibland kunde bli längre. Från indelningsver
kets början på 1680-talet till 1880-talets mitt fördes sådana generalmönsterrullor. De upprättades i fyra exemplar. Det första sändes till
landshövdingen och förvaras nu i respektive landsarkiv. Det andra
exemplaret sändes till den högsta lantmilitära myndigheten i Stock
holm, Krigskollegium. Nu förvaras den rullan i Krigsarkivet och det är
den som i första hand används av forskarna, numera i form av mikrofiche. Ett tredje exemplar av rullan behölls av regementschefen, medan
den fjärde rullan delades i åtta delar och fördelades mellan kompaniche
ferna inom regementet. Såväl regements- som kompanichefens exem
plar av rullan finns nu i regementets arkiv i Krigsarkivet.
Vad berättar då en generalmönsterrulla? Genomgående är att uppgif
terna blir mera utförliga under 1800-talet än för tidigare perioder. Men
vissa grundläggande uppgifter förekommer hela tiden.
I generalmönsterrullan anges soldatens nummer, den rote han tillhör
och hans namn. Ibland, men tyvärr alltför sällan, anges även hans civila
efternamn, patronymikon. Ofta döptes nämligen soldaten av kompani
chefen och fick ett soldatnamn som hörde till just den roten (Krut, Räv,
Rask, Pil osv), medan han återtog sitt civila namn efter avslutad tjänst
göring. En Jon Andersson i kyrkboken kunde således bli Jon Pil som
soldat, vilket självklart försvårar identifieringen för forskaren. Först en
bit in på 1800-talet blir det nämligen regel att rullan uppger även
soldatens tidigare patronymikon innan han blev soldat. Under 1800talet behöll soldaterna också oftare sitt soldatnamn, även sedan de åter
blivit civila. Därför har många soldatnamn kommit att bevaras som
släktnamn in i våra dagar.
Därefter omtalar rullan hur gammal soldaten är och hur länge han
tjänstgjort i armen. Inte sällan visar det sig att rullans åldersuppgift inte
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I den här generalmönsterrullan fôr övers telöjtnantens kompani av Västmanlands regemente
år 1827 kan man få en del grundläggande uppgifter om soldaterna. För roten 23 Fogel får vi
veta att den förste soldaten Zachris Fogel skadadt sig vid arbete på Göta kanal, och därför
avskedats i december 1823. Först i oktober 1824 kommer hans efterträdare Anders Jansson,
som får soldatnamnet Anders Fogel, till roten. Ur: Västmanlands regementes arkiv. Foto
Krigsarkivet.

stämmer överens med motsvarande uppgift i kyrkböckerna. Då bör man
i regel i första hand lita på prästens uppgifter i kyrkboken, då denne
hade som sin primära uppgift att hålla reda på församlingsbornas ålder,
även om felaktigheter kan förekomma även där. I de militära rullorna
var man mindre noga, då det i första hand gällde huruvida soldaten var
tjänstduglig eller inte. Däremot kan man genomgående lita på de upp
gifter som anges i rullan för hur länge soldaten hade varit i tjänst. Det
var en uppgift som militären hade all anledning att hålla reda på.
Rullans uppgift om soldatens längd, uttryckt i fot och tum, är intres
sant, men bör tas med en nypa salt då den ibland kan variera mellan
olika mönstringar. Det indikerar att mätningen inte alltid skedde så
noga.
Slutligen anges också i vad mån soldaten var gift eller inte, tyvärr
utan att vi far veta namnet på en eventuell hustru.
För kavalleriet redovisas också grundläggande uppgifter om hästen:
ålder, färg, storlek och kondition.
I en särskild anmärkningskolumn noteras uppgifter om sjukdom eller
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annan frånvaro vid mönstringen, om bevistande av fälttåg och eventuel
la skador. Anteckningarna i anmärkningskolumnen är synnerligen vari
erande till sitt omfång och alltför ofta är kolumnen helt blank. Det hela
berodde uppenbarligen till en hel del på skrivarens ambitionsnivå.
När man gått igenom generalmönsterrullorna — och då inte bara de
mikrofilmade eller de i landsarkivet förvarade, utan även de i regementsarkivet på jakt efter kompletterande uppgifter — är det tyvärr
alltför många forskare som slutar sin forskning. Man tycker att man fått
de grundläggande uppgifterna om sin förfader, och dessutom känner
man kanske inte till det övriga källmaterialet tillräckligt bra. Men det är
synd, för det är nu som den egentliga forskningen kan ta sin början, när
man erhållit den stomme som generalmönsterrullornas uppgifter ger.
Den forskningen bör främst inriktas på respektive regementsarkiv som
förvaras i Krigsarkivet.
Här finns en lång rad rullor och andra handlingar som kan komplet
tera den information som generalmönsterrullorna redan givit. Regementsarkiven börjar i allmänhet på 1680-talet och från 1720-talet blir
serierna mera fullständiga.
Mellan generalmönstringarna hölls sk brödmönstringar. Efter en
generalmönstring upprättades en brödmönstringsrulla som sedan suc
cessivt försågs med nya uppgifter under den period som löpte fram till
nästa generalmönstring. På det sättet kom brödmönstringsrullorna att
täcka den mellanliggande perioden mellan två generalmönstringar.
Häri förekommer också uppgifter av i stort sett samma typ som i
generalmönsterrullorna. En väsentlig typ av uppgifter som inte är så
vanliga i generalmönsterrullorna är uppgifter om kommenderingar. I
synnerhet under 1800-talet, den tid då huvudparten av brödmönstrings
rullorna upprättades, var det vanligt att soldaterna kommenderades ut
på olika arbeten. Det kunde gälla bevakningsuppgifter på Vaxholms
eller Marstrands fästning, eller byggnadsarbeten på de stora järnvägs
byggena, Göta eller Trollhätte kanal. Här får man veta hur länge
knekten var borta på arbete, hur ofta sådana kommenderingar förekom,
och om han råkade ut för t ex skador under arbetets gång.
I särskilda kommendörrullor redovisas arbetskommenderingarna
mera utförligt, samtidigt som man får veta en del om soldatens per
sedlar, dels när han far iväg på kommenderingen, dels när han kommer
hem. När olyckan var framme kunde man notera om soldaten omkom
under arbetet eller skadades på annat sätt.
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Fôr flottans personal finns det en mängd olika uppgifter i Krigsarkivets samlingar. Här är
en sida ur en fôrhâllningsbok fôr båtsmannen nr 42 Johan Ramberg på Rådmansö, vid 2.
Roslags båtsmanskompani. Ur: Stockholms stations arkiv, Krigsarkivet. Foto Krigsar
kivet.

För flottans del upprättades på motsvarande sätt olika typer av rullor
som visar båtsmännens kommenderingar dels på örlogsstationerna i
Karlskrona och Stockholm, dels på olika fartyg. Vid mitten av 1800talet är rullorna så pass rika på uppgifter att det bör gå ganska lätt att
skapa en fullständig bild av en båtsmans alla kommenderingar och
seglatser under sin karriär.
Under 1800-talet, i synnerhet dess senare del, började man föra
regelrätta rullor över sjuka soldater och officerare. Här förtecknades alla
som var sjuka vid en viss tidpunkt, med angivande av sjukdom och
ibland även vilken behandling som getts.
Den soldat som på något sätt misskött sig antecknades i särskilda
straffrullor. Här anges år efter år vilka förseelser han gjort sig skyldig till
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I säskilda sk straffrullor kan man fôlja en officers eller soldais förseelser. Här en
straffrulla för Västmanlands regemente 1816—1820. Ur: Västmanlands regementes arkiv,
Krigsarkivet. Foto Krigsarkivet.
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(tex ordervägran, fylleri, slagsmål) och vad straffet blivit (fram till
1800-talets mitt främst prygel och senare arrest i olika former). Den
soldat som hela tiden skött sig förekommer naturligtvis inte i dessa
rullor, men har man å andra sidan en mindre skötsam förfader, ja då
kan straffrullorna visa sig vara ett rikt och intressant material att ösa ur.
För dessa rullkategorier gäller att de flödar mera rikt under 1800-talet
och då i synnerhet dess senare del än under tidigare perioder. Dessutom
finns större möjligheter att hitta uppgifter om officerare och om meniga
soldater.
I krigstid fördes olika typer av rullor. Alltifrån embarkerings- eller
inmönstringsrullor som gjordes upp vid själva utskeppningen till krigs
skådeplatsen. Senare upprättades rullor vid olika tillfällen i fält och
slutligen när förbandet kom tillbaka till hemorten. Dessa rullor är
mycket olika bevarade, men när de finns ger de tillsammans en betydan
de kunskap om vilka fälttåg och strider soldaten bevistat och även
uppgifter om hans personliga öde i den mån han blivit sårad, tillfånga
tagen eller stupat.
För de flesta krigsfångar finns dock bara två uppgifter, dels när de
försvinner i krigsfangenskapen och dels när de kommer tillbaka, om de
gjorde det. För många finns det inte ens så många uppgifter, utan de
försvinner bara ur rullorna. Det enda undantaget är de karolinska
krigsfångarna efter Poltava 1709. Här finns ett mera omfattande materi
al, som har sitt ursprung i att man höll reda på vilken lön de enskilda
personerna skulle erhålla och hade innestående till hemkomsten. På det
sättet finns en hel del uppgifter kring de karolinska krigsfångarna i
Ryssland under Karl XII:s krig.
I samband med krigsfångenskapen eller att soldaten stupar i falt ges
också en möjlighet att för en gångs skull i det militära materialet få veta
något om soldatens familj. En stor samling bevarade suppliker från
soldathustrur eller soldatbarn innehåller deras begäran att få ut man
nens innestående lön. På det viset får man inte bara veta något om
soldatens familj, utan i ”lyckliga” fall kan man komma över en handling
som hustrun eller något av barnen skrivit eller undertecknat med sin
namnteckning eller bomärke. I samlingen av suppliker finns det också
mängder av skrivelser från enstaka officerare och soldater som kommer
med olika myndigheter till de högre myndigheterna, ofta på grund av
svårigheter med försörjningen.
Det är en regel att det alltid går att få fram rikhaltigare uppgifter om
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Soldatkontrakten berättar på vilka villkor soldaten anställdes och vilka skyldigheter rotebönderna hade visavi honom. Här kontraktet fôr den nye soldaten på rote 132 i Moshultamåla,
Konga kompani, Kalmar regemente år 1888. Soldaten Karl Gottfrid Thor Moberg var
författaren Vilhelm Mobergs far och kom med en hel del av stoffet till romanen om den
indelte soldaten ”Raskens33. Ur: Kalmar regementes arkiv, Krigsarkivet. Foto Krigsar
kivet.
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officerare än om soldater. Det gäller i synnerhet den stora Biograficasamlingen som innehåller handlingar av alla de slag om främst officera
re och andra högre befattningshavare som varit knutna till försvaret. I
meritband i arméns pensionskassas arkiv har officerare alltsedan 1750talet sänt in förteckningar över alla steg i sin karriär. Ibland är meritför
teckningarna kortfattade, ibland har de vuxit ut till små essäer som
beskriver författarens öden i militärens tjänst. Även olika handlingar i
de båda stora pensionskassorna, arméns och flottans pensionskassa, kan
ge uppgifter om enskilda soldater och officerare. Här finns även uppgif
ter om soldatänkor och deras barn, eftersom det fanns särskilda änkeoch pupillkassor.
Två typer av handlingar far man absolut inte försumma att söka efter.
Det ena är den första handling som upprättades när en man blev soldat,
nämligen soldatkontraktet. Kontrakten är mycket ojämnt bevarade,
men finns i vissa fall från 1800-talets början. Här redogörs för det avtal
som soldaten och regementet träffat med rotebönderna om de villkor
som soldaten skulle tjänstgöra under. Här anges hans lön, eventuella
leveranser från rotebönderna av utsäde och hö, samt hur stor markbit
som skulle höra till torpet.
Med jämna mellanrum, i synnerhet vid skifte av innehavare på
torpet, skulle det synas av rotebönderna och regementets personal. Det
då upprättade syneprotokollet är den andra grundläggande handlingen.
Under inspektionen antecknades alla brister och fel som skulle åtgärdas,
t ex läckande tak, nya fönster mm. Om man har tur och protokollet är
utförligt kan man fa åtskilliga uppgifter om utseende på såväl själva
torpet som på fähuset och de ägor som hörde till torpet. För officersboställena finns i allmänhet än mer utförliga syneprotokoll och de är
dessutom bättre bevarade, i lyckliga fall alltifrån 1720-talet då många
boställen inspekterades efter den långa krigstiden. Här hittar man också
uppgifter om såväl uthus av olika slag, som om gärdesgårdar mm.
Därmed går det att få en inblick i den miljö som soldaten eller officera
ren verkade i när han inte var ute i krig.
En särskild källtyp börjar förekomma på 1810- och 1820-talen, nämli
gen beväringsmönsterrullorna. Det rör sig med andra ord om rullorna
över beväringen, dvs de första värnpliktiga. I dessa rullor finner man
uppgifter om en under 1800-talet växande del av landets manliga be
folkning.
De här redovisade handlingarna är de viktigaste för den som söker
30

Torpsyneprotokollen berättar inte bara om brister i soldattorpen, utan de kan också ge en hel
del värdefulla upplysningar om hur torpet med boningshus och fähus kunde se ut. Här
avbildas protokollet från den syn som förrättades på rote nr 132 Moshultamåla i Konga
kompani, Kalmar regemente när den nye soldaten Karl Gottfrid Thos Moberg fick sin
bostad inspekterad år 1900. Ifamiljen på torpet ingick då även den lille sonen Vilhelm. Ur:
Kalmar regementes arkiv, Krigsarkivet. Foto Krigsarkivet.
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uppgifter om sina förfader i Krigsarkivet, men självfallet finns det
många andra källor i arkivet. Ytterligare uppgifter står, med lite tur och
ännu mera tålamod, att vinna ur olika rapporter, order, räkenskaper,
jordeböcker och andra handlingar i olika regementens, örlogsstationers
och andra militära myndigheters arkiv. Dessutom finns det i Krigsar
kivet en betydande mängd enskilda arkiv efter föreningar och enskilda
personer med anknytning till försvaret. Här finns självfallet också bety
dande källor att ösa ur.
Trots sina brister av olika slag medför dock det militära arkivmateria
let att soldaterna och officerarna i armén och flottan — vid sidan av
präster och vissa hantverkare i städerna — kanske är den grupp i det
svenska samhället under tiden från 1600-talets slut till 1800-talets slut,
där det går att fa fram mest kunskap om de enskilda individerna.
Mycket mera kunskap går här att fa fram än om t ex de enskilda
bönderna som bildade roten och satte upp denna soldat. Därför har de
forskare som har soldater i släkten all anledning att förr eller senare
styra stegen till Krigsarkivet i jakten på sina militära förfäder.
Krigsarkivet och dess samlingar har behandlats i många arbeten och en
översikt ges i Helmut Backhaus, Bibliografiska uppgifter om Krigsarkivet,
i meddelande från Krigsarkivet. VII, 1980. Bland viktigare äldre arbe
ten bör i första hand Alf Aberg, Att forska vidare i Krigsarkivet, i Släkt
och Hävd 1963 nämnas.
Särskilda arkiv eller samlingar har behandlats i flera viktiga uppsat
ser: Bertil Broomé, Privatarkiv och enskilda personers arbetspapper i
Kungl Krigsarkivet, i Kommissionen för riksinventering av de enskilda
arkiven. Bulletin 1, 1963; Lars Ericson, Regementsarkiven i Krigsarkivet,
i Släkthistoriskt Forum 1985: 1; dens., Roterings- och utskrivningslängderna i Krigsarkivet, i Släkthistoriskt Forum 1986: 1; Björn Gäfvert,
Smålands husarregementes arkiv, i Meddelanden från Krigsarkivet
VII, 1980; Björn Gäfvert/Ulf Söderberg, Regementsskrivaren. En studie i
indelta regementens förvaltning, i Meddelanden från Krigsarkivet IX,
1982; Elsa Nordström, Journaler över utrikesresenärer 1735—1871 i
Krigsarkivet, i Meddelande från Krigsarkivet VI, 1973; Elsa Nordström,
Personforskning i flottans pensionskassas arkiv; Meddelanden från
Krigsarkivet VII, 1980; Ulf Söderberg, Värmlands regementes arkiv, i
Meddelanden från Krigsarkivet VII, 1980; Alf Åberg, Tillkomsten av
Krigsarkivets första kartsamlingar, i Arkiv, Samhälle och Forskning
1966.
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Stamrullor i armén
Av Ulf Söderberg

Av uppenbara skäl har personalredovisningen inom krigsmakten alltid
varit av största betydelse. Under den tid vi kan överblicka har förslag,
besked och rapporter om personalläget insänts från en nivå i krigs
makten till den närmaste högre. I denna redovisning har rullor av olika
slag spelat en stor roll.1
För de många släktforskare som bland sina förfäder har haft indelta
eller värvade soldater är de s k generalmönsterrullorna en given ut
gångspunkt vid efterforskningarna.2 Stommen till generalmönster
rullorna upprättades inför varje generalmönstring. I rullan redovisades
hela regementet, kompani för kompani och inom varje kompani, soldat
för soldat. Under själva generalmönstringen infördes de aktuella uppgif
terna om respektive soldat. Till nästa generalmönstring upprättades en
ny rulla. Generalmönstringarna ägde rum med cirka tre års mellanrum.
Variationer fanns dock.
Generalmönsterrullor upprättades vanligtvis i fyra exemplar, vilka
tilldelades krigskollegium, länsstyrelsen, regementschefen samt respek
tive kompani. Tre av exemplaren finns i krigsarkivet och ett i lands
arkiven. Naturligtvis är inte samtliga exemplar bevarade. Rullorna är
filmade.
De äldsta generalmönsterrullorna är från mitten av 1680-talet och de
yngsta från cirka 1885. Generalmönsterrullor från indelningsverkets
1 Förf arbetar fn med en bredare upplagd undersökning om de olika källgrupper som finns i
krigsarkivet av personhistoriskt intresse avseende 1900-talets svenska militärer. Denna studie skall
publiceras i ett kommande nummer av Meddelanden från krigsarkivet.

3 —Båtsmän
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sista tid 1885—1901 saknas således. För de forskare och hembygdsför
eningar som har följt de indelta soldaterna och ryttarna i sina hem
socknar har denna avsaknad av generalmönsterrullor för indelningsver
kets sista tid inneburit, att deras forskningsresultat många gånger tyvärr
blivit felaktiga och ofullständiga vad avser indelningsverkets slutskede.
Redovisningen av de indelta soldaterna och ryttarna har i dessa fall inte
förts längre än till cirka 1885. Andra forskare har dock för tiden efter
1885 utnyttjat andra rullor, vilket gjort att deras resultat blivit betydligt
mer kompletta, säkrare och bättre.3 Dessa forskare har främst använt de
s k stamrullorna. Det är om dessa rullor denna uppsats skall handla.4 I
första hand kommer stamrullornas innehåll och omfattning i tiden att
behandlas.
o
Ar 1819 utkom det första tryckta tjänstgöringsreglementet för armén.
I denna uppräknas en rad rullor som skulle föras vid ett regemente. Vid
en kompaniexpedition skulle t ex en s k annotationsrulla föras, där kom
paniets hela personal var upptagen och i vilken bl a anteckningar om
avsked och nyrekrytering mellan två generalmönstringar skulle införas.5
I 1858 års tjänstgöringsreglemente anbefalldes för första gången fö
randet av stamrullor: ”... fortgående från år till år, utan att efter hvarje
generalmönstring böra förnyas; upprättad på samma sätt som annota
tions- eller kompanirullan och upptagande dessutom karlens enskilda
förhållanden, handtverksskicklighet osv., så vidt de kunnat utrönas.”6
Det nya är, vilket också betonas, att stamrullan inte behövde förnyas
efter varje generalmönstring utan den skulle kontinuerligt påföras upp
gifter.

2 Allmänt om rullföring, se AlfÄberg, Rullföringen inom armén genom tiderna, Meddelanden från
Kungl Armémuseum XI (1950), s 113—144. Även i de vanligaste handledningarna för släktforsk
ning finns generalmönsterrullorna omtalade, se t ex Börje Furtenbach, Släktforskning för alla,
Motala 1971, s 89—93; Ulf Beijbom, Släkt- och hembygdsfcrskning, Lund 1978, s 49, 86 f; Per
Clemensson o Kjell Andersson, Släktforska!, Sthlm 1983, s 96—101.
3 Goda exempel härpå är Carl Gustav Collin, Knektar i Konga kompani, Växjö 1983 och Rolf
Alnefelt, Den indelta armén i Vartofta härad, Falköping 1985. Att exemplifiera med författare som
inte har känt till förekomsten av stamrullor känns inte meningsfullt.
4 Uppsatsen behandlar inte de stamrullor som under åren 1886—1917 användes vid redovisningen
av de värnpliktiga och deras tjänstgöring. Om dessa rullor, se Evabritta Personne, Inskrivning av
värnpliktiga 1812—1969 i Aktuellt och Historiskt 1970, s 51 — 55. I min i not 1 förutskickade uppsats
kommer jag att behandla dessa stamrullor relativt utförligt.
3 Tjänstgöringsreglemente för armén 1819, del 1, § 80. Jfr not 7.
6 Tjänstgöringsreglemente för armén 1858, del 1, § 139, mom 2 b.
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Det ovan citerade stadgandet avser en kompaniexpedition vid ett
värvat regemente. Något krav på att stamrullor skulle föras vid indelta
regementen finns däremot inte i 1858 års tjänstgöringsreglemente.7 Ett
sådant krav dyker upp först i 1889 års tjänstgöringsreglemente. Stam
rullor skulle föras vid såväl ett regementes kompaniexpeditioner som
chefsexpedition.8
Med 1889 års bestämmelser kan sägas, att stamrullan mer eller
mindre fått sin definitiva form och funktion. Naturligtvis varierar be
stämmelserna om stamrullan och dess förande i fortsättningen, men
skillnaderna är inte av den arten att de här fordrar en närmare genomo 9
gang.
Stamrullor fördes fram till omkring 1940—1945. De ersattes därefter
av andra personalredovisningshandlingar.10 Stamrullor skulle inte föras
enbart vid ett regementes olika expeditioner utan även vid arméfördel
ningarnas stabsexpeditioner för viss personal tillhörande arméfördel
ningarna.
Stamrullorna skulle redovisa all personal med anknytning till ett
regemente såsom officerare och underofficerare med vederlikar på aktiv
stat, på övergångsstat, på reservstat, i reserven, pensionsavgången och
förtidsavgången. Stamrullan skulle även redovisa det fast anställda
manskapet och det är vid utforskandet av just denna personalkategori
som stamrullan utgör det viktigaste källmaterialet för personhistorikern.
För de andra här ovan nämnda kategorierna finns oftast ett bättre
källmaterial.11 Fortsättningsvis kommer därför huvudsakligen stam
rullans uppgifter avseende det fast anställda manskapet att behandlas.
7 Det bör påpekas, att gränsen mellan stamrullor och andra typer av rullor långtifrån alltid är helt
klar. Således finns det i många regementsarkiv äldre rullor som har stora likheter med de här
diskuterade stamrullorna, t ex i Skaraborgs regementes arkiv, KrA, där det finns ”stamrullor”
ända från 1700-talet (Vartofta kompani, serie D 6). Jag finner dock inte skäl att i detta samman
hang närmare behandla dessa äldre stamrullor, eftersom avsikten med denna uppsats främst är att
påvisa stamrullornas betydelse for den personhistoriska forskningen avseende perioden 1885 —
1940.
8 Tjänstgöringsreglemente för armén 1889, del 1, s 86—89 samt bil V, formulär nr 19.
9 Se t ex Tjänstgöringsreglemente för armén 1907, Instruktion för expeditionstjänsten vid armén,
utgåvorna 1911, 1917 och 1930.
10 Närmast åsyftas de sk tjänstekortcn (senare benämnda rullkort). Om dessa i allmänhet, se
Personalinstruktion, del 1, 1945, mom 1 A, 2, 15 samt för arméns del, Tjänstemeddelanden rörande
lantförsvaret, D 22/ 1945.
11 Framförallt tjänsteförteckningar, vilka återfinns dels i regementsarkiven, dels i ett arkiv benämnt
Tjänsteförteckningar, KrA.
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Bild 1. En Stamrullas uppgifter om roten nr 358 Öglunda, Höjentorps kompani, Skara
borgs regemente. Soldaten heter Anders Gustaf Lundin. Hans patronymikon var Svensson.
Lundin är således soldatnamnet fôr roten nr 358. Av texten framgår också av vilka hemman
roten bestod. Anders Gustaf antogs som soldat den 2 maj 1871. Han var då 19 år, vilket var
en vanlig antagningsålder. Stamrullan anger vidare hans längd och civilstånd. Observera
dock att det inte går att utläsa ur rullan, når han gifte sig. Av rullan kan vidare ses vilken
utbildning Anders Gustaffått vid regementet. Fem kronor av hans årliga lön sattes in på
hans postsparbanksbok. Källa: Skaraborgs regemente, Höjentorps kompani, serie D 4 vol 1,
KrA. Foto: Krigsarkivet.

Det fast anställda manskapet utgjordes före 1901 av indelta och
värvade soldater och ryttare. Genom beslut på 1901 års riksdag antogs
en ny härordning och en ny värnpliktslag, varigenom indelningsverket
avskaffades och det nuvarande värnpliktssystemet infördes. Dock skulle
även fortsättningsvis ett visst antal fast anställda meniga finnas vid
varje förband. De kallades volontärer. Dessa, som måste vara minst 17
år vid antagandet, kontraktanställdes för en tid av 2 — 4 år. Tjänstgö
ringstiden kunde förlängas med 1 eller 2 år. En volontär kunde beford
ras till underbefäl. Som sådan fick han kvarstå till 32 års ålder. En
obefordrad volontär fick inte kvarstå i tjänst längre än till 28 års ålder
eller 6 tjänsteår.12 Det var således alls inte som för den indelte soldaten
12 Tom Ericsson, I fosterlandets tjänst. En studie i den svenska arméunderbefålskårens fackliga
strävanden 1901-1922, Umeå 1978, s 138.
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Bild 2. Eil uppslag om nr 10, Södra Vadsbro kompani, Skaraborgs regemente. Volontären
Johan RudolfJohansson, född 1885, var mantalsskriven i Snavlunda socken, Örebro län.

Han var även född i denna socken. Del är myckel vanligt, att namnen överkorsades, då en
soldat fick avsked. Johan Rudolf var volontär i tre år vid regementet. Under denna tid
genomgick han såväl korpralskolan som underofficersskolan; även om det tydligen inte gick
så bra för honom i den senare skolan. Han fick dock ett utmärkt betyg, då han slutade.
Källa: Skaraborgs regemente, Södra Vadsbo kompani, serie D 3 vol 1, KrA. Foto

Krigsarkivet.

ett yrke för hela livet. Antalet volontärer var större i de s k speci
alvapnen kavalleriet och artilleriet än i infanteriet. Möjligheten att ta
värvning som volontär kvarstod till 1952, då systemet avskaffades.
Även efter besluten vid 1901 års riksdag fanns indelta soldater (rytta
re) kvar i arméns organisation. Visserligen avgick flertalet av dessa före
1909, men långt fram i tiden fanns det kvar gamla indelta soldater vid
regementena.13
Det är vid utforskandet av de här nämnda personalkategorierna som
stamrullorna utgör ett särskilt värdefullt källmaterial, eftersom det för
dessa kategorier inte finns så mycket annat relativt enkelt tillgängligt
personhistoriskt material att tillgå. Men naturligtvis är stamrullan av
intresse även vid utforskandet av övriga personalkategorier. Men i
förgrunden står då kanske i första hand inte intresset för en enskild
befattningshavare utan intresset bör då närmast vara fokuserat på vilka
befalspersoner som ingick i ett regementes organisation.
Till stamrullorna fanns åtminstone sedan 1889 färdigtryckta blanket
ter. För de olika personalkategorierna användes olika blanketter beroen
de på hur många och vilka uppgifter som önskades eller krävdes om den
i rullen redovisade personalkategorin. I alla rullor finns ett antal grund13 Sc t ex Ulf Söderberg, Ny förläggningsort och en ny härordning, s 44 — 46, i Livhusarerna,
Uddevalla 1986.
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Bild 3. Ett uppslag ur en ganska sen stamrulla. Volontären nr 316 Erland Reifenthal vid 3.
kompaniet, Nottbottens regemente, var fôdd 1916 i Säby församling, Jönköpings län. Innan
han 1935 blev volontär, hade han varit bussförare. Av stamrullan framgår vilka skolor
Volontären genomgått och hur och när han befordrats. Efter det att han slutade som fast
anställd övergick han till alt bli vanlig värnpliktig. I kolumn 23finns hans s k inskrivningsnummer. Av detta nummer kan man utläsa att Reifenlhal inskrevs 1938 vid Bodens
rullföringsområde (Ro 73) samt att hans individuella nummer inom rullföringsområdet var
616.1 anteckningskolumnen finns ovanligt många upplysningar om Volontären; bl a att hans
föräldrar bodde i Tranås, dit också Erland Reifenthal flyttade efter sina år vid Norrbottens
regemente. Källa: Norrbottens regemente, 3. kompaniet, serie D I vol 2, KrA. Foto
Krigsarkivet.

uppgifter om den redovisade personalen. Därutöver innehåller de olika
rullorna ofta ytterligare uppgifter, beroende på vilka personalkategorier
som redovisas.
För det fast anställda manskapet finns i princip alltid följande uppgif
ter i stamrullan: namn, födelsetid, födelseort, identifikationsnummer
(rote, rusthåll, nummer inom kompaniet), tidpunkt för inträde i krigs
tjänst, tidpunkt för ankomst till akuellt nummer i kompaniet, eventuella
utnämningar, genomgången utbildning, vitsord samt avskedsdatum. I
de äldre stamrullorna som redovisade indelta och värvade soldater finns
därtill oftast uppgifter om soldatens längd, hans civilstånd och eventuel38

Bild 4. Stamrullorna är den främsta källan till vår kunskap om 1890-talets svenska
soldater. På bilden matsalen vid Norrbottens regementes övningsplats Notviken utanför
Luleå, under 1890-talet. Foto Krigsarkivet.

la hantverkskunnande. Dessa uppgifter kan även finnas i de yngre
rullorna. För exempel på uppgifter som stamrullor från olika tider kan
ge, hänvisas till bild nr 1 — 3. Det är som framgår av dessa exempel
endast de grundläggande uppgifterna om den indelte soldaten eller
Volontären som redovisas i stamrullan. En stor fordel är, att uppgifterna
om en person tjänstgöring är samlade till ett ställe.
Undantagsvis redovisar stamrullorna betydligt fler uppgifter om den
enskilde soldaten och hans familjeförhållanden, men det måste starkt
understrykas, att en sådan utförlighet är mycket ovanlig.
Stamrullorna återfinns framförallt i regementsarkiven, vilka finns i
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krigsarkivet.14 Nästan alla är redovisade i stabsavdelningens eller kom
paniernas arkiv. För det fast anställda manskapet skall stamrullan i
första hand sökas i kompaniarkivet, men speciellt för 1920—1940-talen
kan stamrullorna mycket väl vara redovisade i stabsavdelningens arkiv.
Det kan ofta vara befogat att söka efter stamrullorna i såväl stabs
avdelningens som kompaniernas arkiv.
Antalet stamrullor är i flera fall betydande. I de två förteckningarna
över Norrbottens regementes arkiv 1841 — 1975 redovisas drygt 50 voly
mer som innehåller stamrullor.
Stamrullorna är inte mikrofilmade. Kopior av dem finns inte i andra
arkiv.
Det är vanligtvis inte förknippat med några som helst svårigheter att
hitta en indelt soldat i stamrullan. Detta sker med hjälp av C Grill,
Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket (Sthlm 1855—1858,
fascimileutgåva 1978). Med hjälp av denna för personhistorikern så
utmärkta bok finner man utan svårighet rätt regemente, kompani och
till och med nummer inom kompaniet för aktuell soldat eller ryttare.
Söker man däremot en värvad soldat (före 1901) eller en volontär (efter
1901) är det betydligt svårare att finna honom i stamrullan. Även om
man känner till vid vilket regemente han tjänstgjorde, är det ett tids
ödande arbete att finna honom i regementets stamrulla, eftersom i
värsta fall samtliga kompaniers stamrullor måste läsas igenom, innan
han påträffas. Det är endast mycket undantagsvis som stamrullorna är
försedda med personregister.
Även om det således kan vara förenat med vissa svårigheter att finna
en person i stamrullan är det väl värt besväret, eftersom stamrullorna
ger de väsentligaste uppgifterna om den indelte soldaten eller 1900talets volontär.

14 Enstaka regementen har fortfarande kvar sina arkiv från 1908 och framåt. I dessa arkiv finns
många stamrullor. Det bör i detta sammanhang sägas, att än äldre rullor kan finnas på de olika
förbandens museer.

40

Porträtt och personbilder i
KRIGSARKIVET

Av Stig Svenson

Krigsarkivets bestånd av fotografier kan liknas vid det berömda is
berget. Endast en del befinner sig nåbart över ytan. Översiktligt kan
sägas att detta bestånd omfattas av tre delmängder — den egentliga
fotografisamlingen, i myndigheters och föreningars arkiv förvarade foto
grafier samt fotografier i enskilda personers arkiv. Det bör också fram
hållas att Krigsarkivet aldrig haft möjlighet att bedriva en mera aktiv
bildinsamling.
En tillbakablick på fotosamlingens uppkomst och vidare utveckling
kan förklara en del drag i dess struktur. Arkivets samling av porträtt och
övriga militära bilder tillkom i början av 1900-talet på initiativ av krigsarkivarie Johannes Petrelli. Samlingen omfattade porträtt av enskilda
personer, gruppbilder och avbildningar av militära etablissement, bo
ställen m. m. samt album. Ur detta utkristalliserade sig med tiden en
porträttsamling, en gruppfotografisamling och en porträttalbumsam
ling. Album av annan karaktär än porträttalbum — typ amatörfotoal
bum — placerades i gruppfotosamlingen eller förblev icke inordnade.
De porträttfotografier av olika format — visitkorts- (ca 6x9 cm) och
kabinettskortsformat (ca 11X14 cm) — som tillfördes porträttsamlingen
monterades på papper och förvarades i kartonger. En omordning av
samlingen påbörjades 1941. De monterade porträtten med uppgifter om
namn, grad, regemente eller kår infördes i s k Agrippapärmar. Samling
en består av porträtt av svenska militärer, huvudsakligen officerare
tillhörande armén. Dess omfång uppskattades 1941 till 11 500 porträtt
och 1967 till 21 268 porträtt av 7 785 personer förvarade i 218 pärmar.
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Porträtt i folioformat placerades i kartonger. Antalet folioporträtt upp
gick 1961 till 288. I dag (1988) finns 420.
Porträttsamlingen består inte enbart av fotografiska porträtt utan
även av litografier, reprofotografier av målade porträtt och i några fall
av teckningar. I samlingen ingående personer är registrerade i ett i
Krigsarkivets forskarsalsexpedition förvarat porträttregister. Av pietets
skäl har porträttalbum behållits intakta. De speglar något av den ur
sprunglige ägarens bekantskapskrets eller är en avskedsgåva från kol
legor. Porträttalbumsamlingen uppgick 1945 till 86 och 1967 till 227
album. Sedan dess har tio album tillförts samlingen, som består av
14 793 fotografier. Förutom porträtt finns här medaljongbilder och
gruppfotografier, topografiska bilder och bilder av byggnader och far
tyg, hästar och hundar. Samlingen är registrerad i ett kortregister i
forskarsalsexpeditionen.
Fotografierna i sedermera gruppfotografisamlingen var från början
ordnade efter olika format. En omordning gjordes 1932. Fotografierna
placerades nu gruppvis under rubrikerna: konungahuset, staber, armé
fördelningar, regementen, militära skolor m m samt diverse. Regemen
ten under rubrikerna infanteri, kavalleri och artilleri var ursprungligen
lagda efter sitt nummer inom vapenslaget. På grund av nummeränd
ringar placerades de senare i alfabetisk ordning. Förekommande under
rubriker var: officerskåren, underofficerskåren, musikkåren, underbefäl
och manskap, truppavdelningar och skolor, kaserner och mötesplatser,
boställen, övningar, parader, dagligt liv och diverse. Rubriksättningen,
som byggde på arméns härordning 1927 blev snabbt omodern. Under
exempelvis rubriken fortifikationen placerades bilder rörande forti
fikationskåren och dess övningar, ingenjörs- och signaltrupper samt
olika fästningar som Karlsborg. Krigsarkivet, som var arkivmyndighet
för arméns myndigheter, blev 1948 även arkivmyndighet för marinen
och flygvapnet. I och med detta tillskapades för gruppfotografisamling
en rubrikerna flottan, kustartilleriet och flygvapnet.
Förutom dessa samlingar tillkom under åren en vykortssamling och
en sk bildsamling med fotografier från historiskt intressanta platser,
monument och dylikt. Föreningen Armé-, marin- och flygfilm (AMF)
överlämnade 1962 sitt stillbildsarkiv till Krigsarkivet.
Under slutet av 1970-talet påbörjades en undersökning av vilka möj
ligheter som fanns att modernisera fotosamlingarna. Porträtt- och por
trättalbumsamlingarna fungerade bra genom tillgången till porträttre42

gistret. Samlingarna omfattade porträtt från 1860-talet fram till 1920/
1930-talet. Antalet porträtt från 1940-talet och därefter var inte många.
Någon montering av porträtt hade inte gjorts under en tioårsperiod.
Nytillkomna porträtt accessionsfördes och lades i kartonger i väntan på
åtgärd. Genom att i princip enbart porträtt av officerare och underoffi
cerare monterats och registrerats hade under en lång följd av år porträtt
av civila män och kvinnor förblivit oregistrerade och lagda i kartonger.
Själva monteringen ifrågasattes. Dels saknades de personella resurserna
för själva monteringen, dels gick värdefull information på porträttens
baksidor, exempelvis fotografens namn eller firmastämpel, förlorad vid
monteringen. Därmed skulle en utmärkt dateringsmöjlighet försvinna.
Gruppfotografisamlingen kom med åren att bestå av två delar; en
insorterad och registrerad och en insorterad men oregistrerad. Dessut
om hopade sig antalet fotografier, som accessionsförts men ej hade
någon plats i det rådande systemet. Samlingen blev också otymplig
genom att fotografier av olika format trängdes med vykort, amatör
fotografier, glasbaserade ambrotyper och fotoalbum.
Undersökningen visade att en omvandling av fotosamlingarna var
nödvändig. Även fotografiernas förvaring borde förbättras. Med hänsyn
tagen till samlingarnas grundläggande struktur föreföll tre kriterier
nödvändiga att beakta och avväga. Det gällde fotografiernas prov
eniens, deras åtkomlighet och format. I porträttsamlingen och den
registrerade delen av gruppfotografisamlingen gavs föga information om
fotografiernas proveniens. Men att för proveniensens skull hålla sam
man fotoalbum, lösa bilder av olika format, negativ och skioptikonbilder
syntes förvaringsmässigt opraktiskt. Genom en mer specificerad accessionsföring torde ett fotografi i princip kunna placeras var som helst
utan att proveniensen gick förlorad. Möjlighet borde dock finnas att
kunna sammanhålla en accession. Detta skulle då bedömmas från fall
till fall vid accessionsforingen.
Åtkomligheten ansågs kunna öka genom själva grupperingen av fo
tografierna. Gruppen, som skulle ges ett gruppnummer, fick då två
funktioner: dels skulle fotografierna inordnas under adekvat gruppnum
mer — dels skulle gruppnumret fungera som sakregister även om foto
grafiet av format- eller proveniensskäl var inordnat i en annan grupp.
Det gruppnummersystem som konstruerades kom översiktligt att få
följande utseende:
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01

02 — 09
10—49

50
51—59

60—69
70—79
80—

En unikatsamling av ”fotografiska inkunabler” — daguerreotyper, ambrotyper etc.
Motsvaras av porträtt- och porträttalbumsamlingen.
Motsvaras av gruppfotografisamlingen, vykortssamlingen
och bildsamlingen
Här inordnas fotoalbum som ej är porträttalbum. Porträtt
och personbilder kan finnas bland dessa.
Här noteras i enskilda arkiv (51) och i myndighetens och
föreningars arkiv (52) förvarade fotosamlingar. Till grupp 53
förs fotoaccessioner, som bör hållas samlade. Armé-, marinoch flygfilms bilder återfinns i grupp 54 och olika bild
centralers bilder från första världskriget i grupp 55. Grup
perna 57 och 58 avser fotografier av kartor, ritningar och
föremål i Krigsarkivet ochandra institutioner.
Arkivfilmsamling.
Negativsamling.
Skioptikonbilder, diabilder, ljudupptagningar.

Ur personhistorisk synpunkt är naturligtvis porträtt- och porträtt
albumsamlingen — grupp 02 — 09 av största intresse.

Grupp 01

Unikatsamlingen har av naturliga skäl fa nummer. Här finns en daguerreotyp föreställande underlöjtnanten vid Upplands regemente Adolf
Thure Johan Ingelotz, född 1820, död under en utrikes sjöresa 1841
samt tre ambrotyper — gruppbilder av officerare från sent 1850-tal. Ett
porträtt på opalglas av Rudolf Mauritz Klinckowström (1816—1902) är
också placerad i denna grupp.

Grupp 02

utgörs av den monterade delen, som 1967 uppskattades till 21 268
porträtt av 7 785 personer och förvarade i 218 pärmar. Gruppen, som nu
är avslutad, omfattar huvudsakligen svenska arméofficerare men även
en del underofficerare från omkring 1860—1930. Även reprofotografier
av äldre och yngre målade porträtt finns. Hjälpmedel: Porträttregistret.
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Löjtnant Idor Sollenberg (1885—1960) kom i tjänst 1902. Han tjänstgjorde först vid
Livregementets dragoner och kom senare till Livregementet till häst, blev sergeant 1907,
fanjunkare 1917 och löjtnant i armén 1935. Han var expeditionsunderofficer vid Flyg
förvaltningens materielavdelning 1936—1943 och uppbördsman vid Sjökrigsskolan 1943—
1948. Foto: Larsson, Stockholm. KrA fotosamlingar. 02.
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Grupperna 03 och 04

bör ses som ett komplement till och fortsättning av grupp 02. Arbetet
med dessa grupper påbörjades 1983. Porträtt av militärer, som ej blivit
inmonterade i grupp 02 och porträtt av civila — män och kvinnor — som
varit oregistrerade sedan tidigare sorterades efter format. Identifierade
eller med namnuppgifter försedda porträtt av visitkortsformat placera
des i grupp 03 och av kabinettskortsformat samt ateljéporträtt i grupp
04. Förekommande dubbletter lades i en dubblettsamling. Oidentifierade porträtt placerades i grupp 03X respektive 04X efter principen 1)
fotografens ort 2) fotografens namn. Porträtt ur dessa grupper som
senare identifieras överföres då till grupperna 03 respektive 04. Register
kort till porträtt till och med bokstaven L ur grupp 03 är införda i
porträttregistret. Porträtten är lagda i alfabetisk ordning.

Grupp 05

omfattar omonterade porträtt i olika tekniker av folioformat eller större.
Gruppen omfattar för närvarande 420 nummer och är registrerad i
porträttregistret.

Grupp 06

har tidigare varit vakant. Planer finns att här placera accessioner av
enbart porträtt, som likt ett porträttalbum bör hållas samlat. Planer
finns vidare att till denna grupp överföra porträtt och personbilder av
indelta soldater, båtsmän, korpraler etc. Det ökade intresset för släkt
forskning har medfört att bilder av dessa kategorier allt oftare efterfrå
gas. Dessa bilder, som inte är många, har tidigare placerats under
begreppet manskap under respektive regemente i gruppfotografisam
lingen. En del sådana bilder kan också påträffas i porträttalbumsam
lingen. En inventering av denna porträttkategori kan dock bli ganska
tidsödande.
Avsikten är också att placera s k mosaikbilder och en del svårplacerade medaljongbilder i denna grupp. De flesta medaljongbilder eller sam
mansatta gruppbilder — ofta omfattande ett regementes officers- eller
undersofficerskår — placeras dock under respektive regementes grupp
nummer i den tidigare gruppfotografisamlingen.
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Agnes von Krusens tjerna med sin mamma Eva julen 1903. Foto: Carl Larsson, Gävle. KrA
fotosamlingar. 04.
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Grupp 07

Porträttalbumsamlingen omfattar 1988 237 album med 14 793 fotografi
er. Det tidigare omnämnda kortregistret omfattar ett kort för varje
album med uppgifter om huvudsakligt innehåll, tid, donator, vem albu
met tillhör samt accessionsnummer. Till och med album 209 är identifi
erade personer införda i porträttregistret. Till grupp 07 upprättades
1983 ett sakregister med rubrikerna: svenska och utländska kungliga
och furstliga personer; utländska statsmän och officerare; svenska cen
trala militära myndigheter, staber, kårer, kommittéer och kommissio
ner; regionala staber/arméfördelningar; svenska och norska officerare,
kadetter och volontärer, allmänt; danska-tyska krigen 1848 — 50, 1864;
marinen/flottan; artilleriregementen; infanteriregementen; kavalleri
regementen; träng- och ingenjörsregementen; militära skolor; släkter,
medlemmar av ... ; diverse; topografica.
Grupperna 08 och 09

är reserverade för porträtt av utländska män och kvinnor i respektive
visit- och kabinettskortsformat.
Grupperna 10 till 49

I den gamla gruppfotografisamlingen återfinns personhistoriskt ofta
intressanta gruppbilder och sammansatta gruppbilder — medaljongbil
der — av officers-, underofficers- och musikkåren från olika regementen
samt av lärare och elever vid olika militära skolor. Även gruppbilder av
kompanier och andra truppavdelningar finns — personerna på dessa är
dock sällan namngivna. Här finns också olika gruppbilder från staber
och kårer samt av deltagare i olika fältövningar m m. Liksom i porträtt
samlingen domineras personbilderna av officerare. För att höja antalet
registrerade fotografier av underofficerare specialförtecknades med datorhjälp under 1987 47 grupp- och medaljongbilder av underofficerare
som under åren 1890 — 1927 varit kommenderade till infanteriets skolor
i Karlsborg. Bilderna, som ofta är av mycket stort och extra stort
format, hade 1948 kommit till Krigsarkivet från Svenska under
officersforeningen och förblivit oförtecknade. Med datorhjälp registrera
des fotografier av 512 underofficerare, sergeanter, fanjunkare och en del
sedermera löjtnanter i armén. Ett fatal av dessa fanns tidigare i porträtt
samlingen. Ett register har framställts i två sorteringsordningar: 1)
personer i alfabetisk ordning 2) regementen i alfabetisk ordning.
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DistinktionskoTpral Jonas Prins, förut kallad Jonas Persson Quick, född i Ilsbo 1848.
Antogs 1866 som soldat med nr 138 i Forsa kompani, Hälsinge regemente. Han blev
vicekorpral 1872, korpral 1874 och distinktionskorpral 1881. Han fick svärdsmedalj 1894
och tog avsked 1898. Foto: S Pettersson, Söderhamn. KrA fotosamlingar. 07:197: 20.
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Bland grupperna 10 — 49 har vissa gruppnummer reserverats för olika
typer av materielbilder — armémateriel, fartyg och flygplan. Även inom
dessa områden har efterfrågan ökat. Plats finns också för vykort och
andra topografiska bilder.
Det går i dag inte att avgöra hur många bilder grupperna 10 till 49
omfattar. Mycket ordnings- och förteckningsarbete återstår att göras.
Dubbletter skall avställas. Genom bildernas placering går det dock
förhållandevis lätt att hitta i materialet,
Grupp 50

omfattar album — ofta amatöralbum — som ej är porträttalbum. En del
av dessa album var tidigare placerade på aktuellt regemente i gruppfo
tografisamlingen. De har lyfts ur denna samling och placerats som
inledande nummer i grupp 50. En del album har överförts från den
tidigare s.k. Bildsamlingen. Tidigare oförtecknade album har i princip
fatt nummer efter accessionsordningen. Gruppen omfattar i dag 188
album. Antalet bilder i dessa album har ännu inte räknats. Många
album saknar tyvärr bildtexter. Bildmaterialet är mycket heterogent —
här finns personbilder, topografiska bilder och bilder från mötesplatser,
kaserner, boställen, soldattorp och olika övningar. Gruppen är konceptförtecknad men synes svår att detaljförteckna.
Grupp 51

Fotobeståndet i enskilda arkiv grovinventerades 1984. Ännu obearbeta
de anteckningar gjordes om i vilka arkiv och i vilka volymer fotografier
förekom. Typen av bilder karaktäriserades. Inventeringen gav vid han
den att det bland de enskilda arkiven fanns 46 porträttalbum (motsva
rande grupp 07) och 337 amatöralbum (motsvarande grupp 50). An
teckningarna har strukturerats genom en del rubriksättningar: porträtt,
0
porträttalbum, amatöralbum, utrikes (utom Finland), Finland/Aland,
infanteri, kavalleri, artilleri etc., flyg, marint, långresor, lottor, FBU och
andra frivilliga organisationer, negativ och skioptikonbilder.
Grupp 52

Någon motsvarande inventering av i myndigheters och föreningars
arkiv förvarade bildbestånd har ännu ej gjorts. En del iakttagelser av
personhistoriskt intresse har noterats. Porträttmaterialet till De svenska
trängtrupperna 1885—1935. Del II. Biografiska uppgifter återfinns med
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Furir Christian Hallberg, förut kallad Sassarsson,född i Bollerup 1848. Han blev antagen
som soldat med nr 43 i Ingelstads kompani, Södra skånska infanteriregementet, 1866. Han
blev vicekorpral 1872, korpral 1880, distinktionskorpral 1890. Han fick svärdsmedalj 1897
och blev furir 1915. Efter 57 tjänsteår fick han avsked 1923. Foto: Rahmn, Lund &
Malmö 1915. KrA fotosamlingar. 50: 10 nr 6.
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signum Tränginspektionen. serie F och bildmaterialet till C T Kocken,
Kungl. Västgöta regemente II. Biografiska uppgifter, Stockholm 1948
förvaras i Västgöta regementes officerskår och officersforenings arkiv,
volym 30. Krigsarkivet mottog i mitten av 1970-talet en omfattande
bildsamling från Marinstabens pressavdelning. Samlingen, som endast
är registrerad till en del, omfattar förutom fartygsbilder, övningar till
sjöss och land, även en del personbilder av sjömilitär personal och av
under krigsåren gästande faltartister. Samlingen omfattar i stort åren
1939 — mitten av 1960-talet och kan i viss mån betraktas som ett
komplement och under tidigt 1940-tal en parallell till fotografialbum
ingående i chefen för kustflottans arkiv, serie K. Denna serie av fotoal
bum börjar 1905.
Grupp 53

Även denna grupp — fotoaccessioner, som bör hållas samlade, kräver en
del arbete. Gruppen torde kunna jämföras med enskilda arkiv med
skillnad att här saknas brev och andra handlingar.
Grupp 54

I Armé-, marin- och flygfilms (AMF) i Krigsarkivet förvarade stillbild
samling finns förutom av AMF själv producerade bilder även till AMF
inkomna bilder från olika tidningar och bildbyråer. Även här finns
personbilder, många är tyvärr inte identifierade.
Sammanfattningsvis kan sägas att Krigsarkivet har ett stort bestånd av
porträtt och personbilder. Mycket återstår ännu att lyfta fram. Detta
kräver inventerings- och registreringsarbeten, men då många andra
bildkategorier även behöver bearbetas uppstår prioriteringsproblem.
Att antalet porträtt från 1940-tal och senare är fa torde inte vara ett
lokalt problem för Krigsarkivet. Erfarenheten säger att det till och med
kan vara svårt att hitta bilder av exempelvis generaldirektörer i arkiv,
museer och bildbyråer.
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Krigsarkivets inneha v
A V FINSKT MA TERIAL

Av Björn Gäfvert

Under de många århundranden som Finland var en del av det svenska
riket formades många förbindelser, inte minst släktmässiga, mellan de
båda rikshalvorna. Nutida svenska genealoger har därför ofta behov av
att använda material om Finland i sina forskningar. En stor mängd
sådant material förvaras i Sverige, speciellt i Stockholm, där de centrala
ämbetsverken med hela riket som verksamhetsområde var belägna.
Den militära sektorn utgör i detta fall inget undantag.
På Krigsarkivet i Stockholm förvaras huvuddelen av det svenska
militära arkivmaterialet. Alla militära myndigheter från överbefälhava
ren ner i hierarkin levererar sina arkiv dit. Hittills har där samlats c:a 50
hyllkilometer material från 1500-talet och därefter.
Betydande delar av denna mängd handlingar har samband med
Finland, som ju även i militärt hänseende utgjorde en helt integrerad
del av det svenska riket fram till 1809.
I freden i Fredrikshamn 1809 stadgades bl a att visst arkivmaterial
skulle överföras till ryssarna. Detta har dock endast haft begränsad
inverkan på krigsarkivets samlingar och medförde i stort sett endast att
en viss mängd kartor lämnades. Sålunda finns det äldre militära mate
rialet om Finland i stort sett fortfarande bevarat i krigsarkivet.
En redovisning av vad som i dag finns kan lämpligen indelas efter de
myndigheter som efterlämnat arkiv och dessa myndigheters plats i den
militära organisationen. Därutöver finns flera andra typer av samlingar,
ofta av en mer tillfälligt hopbragt karaktär.
De centrala militära myndigheterna före 1809 var krigskollegium och
amiralitetskollegium. Båda kollegierna tillkom på 1630-talet, krigskolle53

gium med ansvar for den lantmilitära organisationen och amiralitetskollegium för flottan. Det marina kollegiet upphörde 1791 och efter ett
decenium av experiment med olika organisationsformer tillkom 1803
som dess efterträdare forvaltningen av sjöärenden.
I krigskollegiets arkiv kan man, bland mycket annat, finna uppgifter om
artilleriet och fästningarna. För Finlands del finns sådana handlingar
med innehåll från Anjala, Fredrikshamn, Hangö, Helsingfors, Joensuu,
Kajaneborg, Kexholm, Kokenstrand, Degerby, Lovisa, Nyslott, Svart
holmen, Sveaborg, Tavastehus, Varkaus, Viborg, Villmanstrand och
Abo. Därutöver finns uppgifter om salpetersjuderiverksamheten i bl a
Abo-Björneborgs och Savalax län och om indelningsverkets olika bo
ställen med besiktningsprotokoll (sk husesynsinstrument) från 1690talet och framåt. Om de olika finska regementenas pensionerade solda
ter (s k gratialister) finns rullor, pensionsbrev, prästbetyg m m i krigsmanshuskontoret i krigskollegiets arkiv. Utöver dessa mer speciella
uppgifter finns det stora mängder material om befälet och dess löner,
om truppernas utrustning m m i detta stora och innehållsrika arkiv, där
handlingarna om Finland normalt finns integrerade i arkivmassan,
således inte särredovisade.
Flottans centrala myndighets, Amiralitetskollegium, hade jämförelsevis
mindre befattning med Finland. En del av indelningsverket, båtsmanshållet, var dock infort på Aland och i södra Finlands kustområde och
lydde under kollegiet. Vad själva flottan beträffar var örlogsflottan
stationerad i Sverige medan skärgårdsflottan (även kallad arméns flotta
eller galärflottan) 1758 fick en finsk eskader förlagd till Sveaborg och
från 1793 ännu en i Abo. Dessa lydde åtminstone tidvis under kollegiet
liksom det sjöartilleriregemente som förlädes till Sveaborg, Kristina och
Varkaus. Amiralitetskollegium hade även visst överinseende över sjö
manshusen varför rullor över finska civila sjömän från senare delen av
1700-talet till 1808 finns i Krigsarkivet. Till kollegiets verksamhetsom
råde hörde även lots- och fyrväsendet med material om lotsar, fyrar,
båkar, dykeriverksamheten mm.
Ett större antal indelta och värvade regementen fanns i Finland. Den
indelta armén räknade runt 1700 7 finska infanteri- och 3 kavallerirege
menten förutom vissa mindre enheter. Dessutom fanns runt 1800 i
garnisonsstäderna 4 värvade regementen och ett artilleriregemente.
Regementenas arkiv är förhållandevis dåligt bevarade (bäst för perioden
omedelbart före 1809) och en mycket stor del av det som finns kvar
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utgörs av räkenskapshandlingar, endast föga av korrespondens, order,
rullor o dyl. Det bäst bevarade av regementsarkiven torde vara finska
artilleriregementets. Även förflottans enheter i Finland (eskadrar, sjöartil
leriregemente, båtsmanskompani) gäller att endast spridda delar av det
lokala materialet finns bevarat i krigsarkivet.
Ett antal finska fästningsarkiv finns. Även i dessa fall har relativt lite
bevarats, mest från Helsingfors och Sveaborg, mindre från Hangö,
Lovisa och Svartholmen.
Ett litet arkiv finns även från Haapaniemi krigsskola.
Beträffande de olika militära myndigheterna kan alltså konstateras
att från de centrala myndigheterna i Stockholm och Karlskrona har
betydande mängder finskt arkivmaterial bevarats medan situationen är
sämre beträffande de i Finland stationerade förbanden.
Det finns emellertid betydande mängder annat finskt material i krigs
arkivet. Flera ämnesordnade arkiv innehåller stora mängder sådant.
Från perioden före indelningsverket, vilket började införas i Finland på
1690-talet, finns handlingar från uttagningen av soldater (sk roteringsoch utskrivningslängder) från perioden 1608—1728. Dessa längder är upp
satta av prästerna och skall i princip omfatta alla manliga personer över
15 års ålder. Stundom har prästen antecknat personliga egenheter hos
de listade männen. De som togs ut som soldater kan återfinnas i serien
Rullor 1620—1723. De finska regementena kan i dessa rullor tämligen
kontinuerligt följas i freds- som i krigstid. Från perioden innan rege
mentsorganisationen slog igenom finns uppgifter om personalen i mind
re förband och garnisoner m m liksom om fästningsbyggnationer, artil
leri och annan utrustning i samlingarna Militieräkenskaper och Arkliräkenskaper alltifrån 1535.
Indelningverkets regementen liksom de samtida värvade regemente
na kan med lätthet studeras i samlingen Generalmåns terrullor (komplet
terad av serien Rullor 1724—) som ger en efterhand alltmer informationsrik uppställning över regementenas personal m m. Rullorna är kronolo
giskt kopplade och kan därför för tiden 1690-talet—1809 (med visst
undantag för åren omedelbart före 1709) ge en exakt bild av de finska
regementenas geografiska indelning och deras personal. En motsvaran
de samling rullor, som dock är mindre komplett och lättarbetad, finns
för flottans personal {Rullor, flottan).
Speciella uppgifter om befäl kan påträffas bl a i samlingen Likvida
tioner: Stora nordiska kriget med åtskilligt material om dem som hade
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Mellan 1620 och 1680 fick den svenska armén en del av sina soldater genom sk utskrivning
ar. Till grundfôr dessa låg längder över alla män över 15 år. På bilden en sådan roteringsoch utskrivningslängd från Nederkimino socken i Österbotten 1630. I högra marginalen
anges med ett K vem i varje rote (10-mannagrupp) som blivit uttagen till soldat. I vänstra
marginalen finns notiser om enskilda personer i längden, t ex ”Blind”, ”Lam”, ”Biörn
rifuit”. Ur: Roterings- och utskrivningslängder, Krigsarkivet. Foto Krigsarkivet.
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lönefordringar på kronan efter kriget och i Arméns pensionskassas arkiv där
från 1756 stora mängder meritförteckningar från officerare och underof
ficerare finns. En motsvarande penisonskassa fanns i flottan. I det senare
arkivet finns även speciella listor över de passageraravgifter som uttogs
av utrikesresenärer. För Finlands del är listor från 18 orter bevarade.
Samlingen Regementsräkenskaper innehåller bl a lönelistor m m medan
åtskilliga biografiska uppgifter finns i samlingen Biograjica.
Ytterligare en typ av samlingar som innehåller stora mängder infor
mation om Finland är Krigshandlingar. Dessa är uppbyggda för varje
särskilt krig från mitten av 1600-talet. I åtskilliga fall fördes kriget helt
eller delvis i Finland (ex 1700-1721, 1741-1743, 1788-1790, 18081809). Dessa samlingar ger i så fall åtskillig information om såväl själva
fälttågen som om truppernas försörjning, sjukvård mm. Speciellt de
senare krigen är i dessa avseenden väl dokumenterade. Även i de krig
som fördes utanför Finland deltog normalt finska trupper och åtskilliga
upplysningar om dessa kan således inhämtas i Krigshandlingar. Under
1808—1809 års krig uppsattes ett lantvärn i Finland och på Åland.
Vissa handlingar om detta, speciellt från Åland, finns i samlingen
Lantvärnet.

I samlingen Övningsläger finns handlingar från de storläger som hölls i
Finland under senare delen av 1700-talet, medan de räkenskaper som
truppernas genommarscher förde med sig kan studeras i Durchtågsräkenskaper.

Ett flertal manuskript mm rörande uppläggningen av försvaret av
Finland finns i olika samlingar. I Militärgeografi beskrivs den finska
geografin och dess betydelse för försvaret. Särskilt uppmärksammas
riksgränsen mot Ryssland. Samlingen Försvars- och befästningsplaner inne
håller stora mängder information, i första hand om befästningarna och
dessas tillstånd men även om allmänna forsvarsplaner o dyl medan i
samlingen Finska fästningsrelationer och förslag kan följas uppbyggandet av
de finska fästningarna i ganska stor detalj.
Vissa kommittéers mm arkiv finns i Krigsarkivet. Bland de ämnen som
upptas i dessa kan nämnas inrättande av båtmanshållet i Finland
(1683), gränsläggningen 1722, missförhållandena i Tavasthus län
(1724—1727), fullbordandet av indelningsverket i Österbotten 1732 —
1734, finska fästningar (1766) och upplösningen av den finska armén
1810.
Även finska förhållanden efter 1809 har avsatt spår i Krigsarkivet.
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Under 1800-talet fram till 1917 spelade området i egenskap av del av
Ryssland en betydande roll i den svenska krigsplanläggningen. Insam
lade uppgifter om Finland inkom främst till Generalstaben och låg till
grund för dess planläggning.
Under 1917—1918 års inbördeskrig deltog svenska frivilliga. Uppgif
ter om dessa återfinns bl a i Svenska brigadens arkiv. Även händelserna
o
kring Aland 1918—1919 har avsatt icke obetydliga arkivmängder i
krigsarkivet. Under mellankrigstiden fortsatte Finland att intressera
den svenska generalstaben. Skrivelser från militärattachéerna m m finns
i dettas arkiv, liksom uppgifter om marina förhållanden i Marinstabens
arkiv.

Krigsarkivet har även ett flertal arkiv som bildats i samband med
vinterkriget 1939—1940 och fortsättningskriget 1941 — 1944. De olika
Svenska frivilligorganisationerna, såväl de som arbetade för Finland i
Sverige som de som deltog i krigen, har skapat arkiv. Även lastbilstrafiken till Petsamo 1940—1941 kan studeras. Givetvis följde även t ex
Forsvarsstaben och Marinstaben utvecklingen i Finland, något som självfal
let fortsatte även efter fredsslutet med bl a betydande mängder attaché
rapporter och annat material som följd.
Därtill finns i Krigsarkivet även ett stort antal enskilda personers arkiv
med stor mängd information om Finland. Bland dessa bör nämnas C
Adlercreutz, C Bennedich, B Bjuggren, CG von Döbeln, OJ Hagel
stam, S Hedengren, I Holmqvist, C Kempff, C N af Klercher, M Klingspor, E Linder, N Löfgren, H Peyron, G von Stedingk, S Sundqvist, G
Törngren och C E Wilcke.
Kortfattat bör även beröras en annan viktig typ av material om
Finland som förvaras i Krigsarkivet, nämligen kartor och ritningar.
Dessa finns fördelade på ett flertal samlingar.
En speciellt intressant samling är Finska rekognosceringsverket.
Efter Kungl Maj:ts order 1770 påbörjades 1776 en militär rekogno
scering och kartering av Finland utförd av ett särskilt rekognosceringsverk. Arbetet pågick, uppdelad på den södra och den norra (eller
Savolax’ska) rekognosceringen till 1781 och därefter sammanslagen.
Arbetet bedrevs fram till 1805 då det övertogs av den nyinrättade
topografiska kåren. I stora drag hann arbetet utföras för ett område
Äbo-Kuopio-Värtsilä-Kotka. Samlingen omfattar 2 148 kartor, åtskilli
ga med stor detaljrikedom. Nästan alla är handritade. Samlingen åter
finns även på mikrobildkort.
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Den svenska arméns fältläger vid Kymmenegård i Finland år 1789, under Gustav III:s
ryska krig. Ur Historiska planscher, Krigsarkivet. Foto Krigsarkivet.

Andra äldre topografiska kartor över Finland återfinns i samlingen
Utländska kartor. Den betydande mängden kartor är uppdelade på gene
ralkartor, detaljkartor, vägkartor, skärgårdskartor, hydrografiska kartor
samt gruppen ”Floder, Forsar, Träsk, Vattendrag och Canaler”. Åtskil
liga av dessa kartor härför sig till perioden före 1809 liksom i stort sett
hela serien Finska handritade kartor. Den senare samlingen omfattar ca
800 kartor och finns även på mikrobildkort. Även Hermelinska samlingen
innehåller ett antal handritade kartor över finska socknar m m. Mindre
mängder finns även i andra samlingar.
Modernare topografiska kartor mm över Finland återfinns i första
hand i samlingen Moderna kartor. Det finska kartverkets moderna pro
duktion, som inkommer till Lantmäteriverket i Gävle, deponeras av
detta i Krigsarkivet (liksom fö även andra utländska statliga kartverks
produktion).
En stor mängd stads- och fästningsplaner finns i krigsarkivet varav
huvuddelen i samlingen Utländska kartor, stads- och fästningsplaner. Vad
gäller Finland dominerar här Sveaborg, vars byggnadshistoria kan stu
deras i c:a 700 ritningar. Stora mängder finns också om Hangö (c:a 125
st), Helsingfors (c:a 150 st), Lovisa (c:a 150 st), Svartholmen (era 125
st) och Tavastehus (c:a 200 st). Samlingen finns även på mikrobildkort.
Betydande mängder äldre finska sjökort (c:a 500 st) finns i Sjökarteverkets arkiv (även på mikrobildkort) medan modernare påträffas i samling
en Utländska sjökort.
Sist men inte minst bör av finska kartor och ritningar nämnas de som
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finns i samlingen Sveriges krig. I denna finns framställningar över olika
slag och andra krigshändelser, både sådana som förevarit i Finland och
sådana där finska trupper varit engagerade. Gällande de krig som helt
eller delvis utspelats i Finland omfattas Stora nordiska kriget av c:a 25
st, 1741 — 1743 års krig av c:a 120 st, kriget 1788— 1790 av c:a 250 st och
1808—1809 års krig av c:a 260 st ritningar med finskt motiv.
En möjlighet att få överblick över Krigsarkivets material, inklusive
det finska, erbjuder den beståndsöversikt över arkivets samlingar som
fn utarbetas. Hittills har en del bestående av två band {Meddelanden från
Krigsarkivet XI: 1 ochXI:2, Stockholm 1987), utkommit. Denna del består
bl a av centrala myndigheters arkiv, samlingar av rullor och räkenska
per, rättegångshandlingar, samlingar från de olika krigen och diverse
ämnesordnade samlingar. Flera delar, som bl a berör regionala och
lokala myndigheter (bla regementen och skolor), kartsamlingar och
enskilda arkiv är under utarbetande eller förbereds.
Krigsarkivets arkivsamlingar kompletteras av olika register, bl a över
finska regementen och boställen. Dessa register ger ofta en snabb möj
lighet att fa överblick över de arkiv som innehåller olika typer av
material, ex boställssyner.
På krigsarkivet finns även en omfattande samling litteratur ang Fin
land, såväl typografisk som historisk. Dessutom finns ett antal regementshistoriker samt beskrivningar över hur indelningsverket i Finland
fungerade, såväl i armén (av C Grill) som båtsmanshållet.
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Militärt ma terial
I CIVIL MILJÖ

Av Lars Otto Berg

I juli månad 1638 befann sig ryttaren Mats Eriksson Bonde i Stettin
som deltagare i Trettioåriga kriget tillsammans med sina regements
kamrater från Upplands ryttare. Han hade det för tillfället bra. Det var
god tillgång på mat och dryck och priserna var överkomliga; en kanna öl
kostade 2 Leipzigskillingar, vilket motsvarade 6 öre, och för en Leipzigskilling fick man så mycket bröd, så att det räckte två dagar. Varje
vecka fick man ut underhållspengar samt fläsk, torsk, bröd, sill och
strömming. Trots detta var han bekymrad för hur hans hustru och barn
hade det hemma i Sverige och ville höra nyheter hemifrån. Hade hans
hustru fatt behålla åkern uppe på kullen och kunde hon låta mura upp
skorstenen högre så att det inte skulle vara så stor fara för eldsvåda?
Allt detta framgår ur ett brev som han skrev hem till sin kära hustru
Emerentia, som bodde i Uppsala i stadsdelen Fjärdingen vid Kamp
havet — en nuförtiden igenfylld vattensamling i staden.
Att vi vet så mycket om Mats Eriksson och hur han hade det i
Trettioåriga kriget beror på att han i brevet nämnde att regements
kamraten Mats Jakobsson i Berthåga var död. Enligt andra uppgifter
hade denna lämnats kvar sjuk i staden Wolgast och sedan av allt att
döma blivit nedhuggen tillsammans med alla andra svenskar i staden,
då denna intogs av de kejserliga trupperna. En tid senare ville Mats
Jakobssons änka, hustru Elin i Berthåga, gifta om sig. Som bevis på sitt
änkestånd lämnade hon då in Mats Eriksson ovan citerade brev jämte
ett intyg från ryttmästaren Panchras Heijdmann till församlingsprästen,
som lät frågan om giftemålstillstånd gå vidare till domkapitlet i Uppsala
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och bland domkapitlets handlingar, som nu förvaras i landsarkivet i
Uppsala, har brevet kommit att bevaras.1
Från Karl XII:s tid är en mängd soldatbrev bevarade bland Uppsala
domkapitels handlingar. Konungen utfärdade även den 13 september
1712 från Bender en förordning, som gav alla ryttar- eller soldathustrur,
som med intyg kunde visa ”att om deras män på så lång tid ingen
kunskap är ankommen, fritt tillstånd att träda i annat äktenskap.” En
rad sådana brev, såväl från tiden före som efter 1712 års förordning, har
citerats i Karolinska Förbundets årsbok 1984; ett annat exempel återges
här med moderniserad stavning och interpunktion. Det är ett kollektiv
brev från några tremänningssoldater från Uppland, som samsats om
samma brevpapper.
”Hälsandes min gode vän och gynnare Tomas Olsson, Salutem.
Såsom min åstundan är att jag vill skriva till min gode vän och
gynnare att jag är vid god hälsa. Gud låte mig fa höra sådana tidender av
mina goda vänner och min far och mor. Nu kan jag intet med mindre att
jag måste notifiera min kära far och mor att vi är bortkommenderade åt
Polen och är med god hälsa tillbakakomna åt Mitau därest vi hava legat i
vinterkvarter omkrings, men nu ligger vi och väntar på order vart vi
skola marschera. Jag hälsar min gode Tomas Olofsson att han är så god
och inte förhåller [ = håller inne] min lön och mina kläder utan är så god
och levererar [dem] åt mina kära föräldrar. Och ni lär väl betänka vad
för ringa lön jag vart lejd med och jag ber att ni är så god och förbättrar
det mot mina föräldrar. Jag hälsar mycket flitigt åt Dyrck Bruns hustru.
Nu beder jag med all flit [att] ni är så god och låter mina kära föräldrar fa
veta huru såsom jag skriver att jag är väl med hälsan. Nu önskar jag av
allt hjärta mång tusen goda dagar och nätter alla goda vänner. Hastigt
vid Mitau den 18 juli anno 1702. — Korpral Mats Andersson Lillia

Hälsandes med Gud allsmäktig min högtärade kära moder, Salutem
hustru Anna Pcrsdotter [några rader saknas] ... och annat mera såsom ni
lärer veta vad därtill behöves. Jag önskar Eder alla mång tusen goda
dagar och nätter. Hastigt av Mitau den 18 juli anno 1702. — Per Gustaf
Domberg
Hälsandes min kära moder och systrar med Gud allsmäktig. Salutem
hustru Anna Mårtensdotter. Såsom min åstundan är att jag vill skriva till
min kära moder några rader om mitt tillstånd. Jag tackar Gud för en god
hälsa. Gud låte mig fa höra sådana hugneliga tidender av min kära
moder igen. Nu kan jag intet med mindre att jag måste notificcra min k.

1 Sista brevet hem, i Karolinska förbundets årsbok 1984, sid 28f.
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moder att vi hava utstått en svår marsch och mycket kreperat. Det vet
ingen ann än Gud vad jag har utstått och mina kamrater med mig, men
jag hoppas att det lärer en ända bli, att vi lärcr komma hem igen att
besöka våra bekanta och våra föräldrar. Jag låter hälsa Mårten Larsson
och hans käresta och Jan Jansson och hans hustru. Jag låter hälsa Lisa
Brynielsdottcr med stor sorg att hennes käresta man är död, vilket är
mycket beklagligt, men jag beder att ni ger er väl till freds att ni är så god
och väntar till jag kommer hem igen. Jag önskar alla goda bekanta mång
tusen go dagar och nätter. Hastigt av Mitau d. 18 juli anno 1702. —
Anders Ersson Klockare, Mårten Matsson Nyman”

När den i brevet hälsade Lisa Brynielsdotter fyra år senare vill gifta om
sig åberopar hon såväl det bifogade brevet som att intyg från svärmodern att två av dennes söner — varav den ena var Lisas make — dött i
Kurland år 1702.2
Att man kan hitta information av detta slag bland alla handlingar i
ett landsarkiv är ej så underligt, men det finns även mycket annat
material med militär anknytning här. Militärväsendet spelade i äldre
tid en mycket viktigare roll i samhället än vad vi i dag är vana vid. Ser
man på antalet statsanställda inom ett svenskt normallän under exem
pelvis 1600- och 1700-talen finner man som regel några hundra civila
statliga och kyrkliga befattningshavare av skilda grader. Inom samma
län fanns som regel ett infanteriregemente med ca 1 300 man samt ofta
ett växlade antal ryttare och kronobåtsmän. Att märka är att även
städerna i inlandet — samt Visingsö — i princip fram till mitten av 1700talet skulle ställa upp båtsmän. Då det gällde rekrytering och försörj
ning av krigsmakten ägde ett nära samarbete rum mellan de militära
och de civila myndigheterna, vilket även avspeglar sig i de senares åt
eftervärlden sparade arkivhandlingar. Några dylika handlingsbestånd,
som innehåller uppgifter av intresse för personforskning, kommer att
beröras i det följande. Exemplen härrör från landsarkivet i Uppsala,
vars distrikt omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västman
lands, Örebro och Kopparbergs län med undantag för Stockholms stad,
som replierar på Stockholms stadsarkiv. Vissa avvikelser finns natur
ligtvis mellan olika områden, men huvuddragen torde vara gemensam
ma för huvuddelen av landet.

2 Uppsala domkapitels arkiv, E V:85: 1 — församlingsordnadc handlingar, Långtora, sid 459, 473
och 477, ULA.
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Kyrkliga arkiv

De inledande exemplen var hämtade från Uppsala domkapitels arkiv.
Antalet i domkapitelskorrespondensen bevarade soldatbrev tycks dock
vara exceptionellt för ärkestiftet även om många dylika ärenden före
kommer i alla stift. I korrespondensen mellan domkapitel och försam
lingar berörs ibland militära förhållanden. Ärkebiskopen gick till exem
pel år 1675 på kunglig befallning ut med en enkät om hur många
avdankade soldater det fanns i de olika socknarna.3 En särskild serie är
avsatt för korrespondens rörande krigspräster osv.
Då det gäller kyrkobokföringen i församlingarna finns en rad an
knytningspunkter till militärväsendet. När Gustaf II Adolf omkring
1620 utarbetade en krigsfolksordning, förutsatte denna att man skulle
kunna bygga på de register som prästerna förde över sina församlings
bor ”på det att när de till sina femton år komma ... man dem då kan i
längden införa, rotarna förstärka, och vad felas fylla.” När det sedan år
1647 i rådet blir tal om en riksomfattande kyrkobokföring, är det riks
amiralen Carl Carlsson Gyllenhielm, som för ordet: ”Eftersom folket
mycket sticker sig undan utskrivningen, skall kyrkoherden i var socken
uppteckna huru många som födas, vilka som dö, och vart de taga
vägen.” Förslaget föll, men när folkbokföringen lagfästes fyrtio år senare
i 1689 års kyrkolag, ligger detta i tiden ungefär samtidigt med införan
det av det militära indelningsverket och ständiga knekteroteringen. Då
soldaterna och ryttarna i fredstid tillbringade större delen av tiden
hemma på roten återfinns de naturligtvis i de vanliga kyrkoböckerna,
ibland sammanförda till en särskild avdelning, ibland — och oftast —
upptagna under den by på vars ägor torpet låg eller där de var innebo
ende. Har de stupat eller försvunnit utomlands försvinner de ofta även
utan spår ur kyrkoböckerna. Även särskilda listor över militärer kan
ibland återfinnas i kyrkoarkiven, t ex i samband med utskrivningar av
lantvärnsmän 1808 eller vid de ibland orosfyllda lottningarna till
förstärkningsmanskap år 1811.4
Vid sidan av den indelta armén fanns även värvade förband, oftast
förlagda till städer, fästningar och örlogsbaser. Folket vid dessa förband
var i princip heltidstjänstgörande även om många fick långvariga per3 Uppsala domkapitels arkiv, E V: 153: 1 - Veckholm, sid 275, ULA.
4 Militärt material i ett landsarkiv, i Meddelanden från Krigsarkivet VII, 1980, sid 112fT. Uppsat
sen i fråga ligger till grund även för genomgången av de övriga arkivgrupperna.
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missioner för olika ändamål. Många av dessa förband kom att bilda
egna församlingar med egen kyrkobokföring. I samband med den stora
regementsdöden efter första världskriget kom även huvuddelen av dessa
militär- eller garnisonsförsamlingar att dras in fr o m den 1 maj 1927 och
församlingsmedlemmarna blev överförda till den territoriella försam
ling, där förbandet varit förlagt. Vid sidan av befäl och meniga med
familjer omfattade dessa församlingar som regel även tjänstefolk samt
under olika tider även andra personer med mer eller mindre lös anknyt
ning till förbandet. Kyrkoböckerna från dessa församlingar har i de
flesta fall överförts till landsarkiven.5
Judiciella arkiv

Enligt Gustaf II Adolfs krigsfolksordning från omkring 1620 skulle
häradshövdingen närvara vid krigsfolksutskrivningarna och ett exem
plar av utskrivningslängden lämnas till häradsrätten. Aven krigs
kollegiets instruktion från år 1636 talar om att ett exemplar av
utskrivningslängden skulle läggas i häradskistan. Några dylika längder
har dock ej kunnat noteras i häradsrättsarkiven i Uppsala landsarkiv.
I häradsrätternas material förekommer naturligtvis uppgifter om mi
litärer liksom om innevånare i häradet. Ryttare, soldater och båtsmän
ställs inför tinget i brottmålsärenden och tvistemål om det ej rör sig om
förseelser i tjänsten. Deras bouppteckningar lämnas in till rätten, även
om de här tycks vara mer sparsamt förekommande än för många andra
grupper. Gällde det en adlig officer lämnades hans bouppteckning
liksom övriga adelsmäns till hovrätten; gällde det en båtsman, som
avlidit under tjänst, gick hans bouppteckning i vissa fall till justitieariekontoret vid örlogsstationen. Många knektar, båtsmän och ryttare efter
lämnade även så fa värdefulla ägodelar att man under äldre tid ej
brydde sig om att upprätta någon bouppteckning.
Arkiven efter rådhusrätter och magistrater i städerna — stadsarkiven
— innehåller ofta ett mer rikhaltigt material än häradsrätterna på
landet. Redan 1629 åtog sig städerna att uppsätta egna båtsmän till
kronans bruk mot löfte om att slippa särskilda soldatutskrivningar.
5 Några anteckningar rörande Stockholmsgarnisonens kyrkoböcker, i Meddelanden från Krigsar
kivet VI, 1973, sid 116fT. I krig och fred. Prästerskapet och militärmakten fram till och med andra
väldskriget, i Uppsala stifts herdaminne, Serie I, Stiftshistoriska studier 1, 1980, sid 81ff.

5 —Båtsmän
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Stapelstäderna, som räknades ha mer sjöbefaret folk, fick ställa upp
stadsbåtsmän — ur denna grupp rekryterades inte sällan underofficera
re — medan uppstäderna inne i landet utrustade bösseskyttar, som fick
betjäna kanonerna eller tjänstgöra som musköteri ombord. I stadsar
kiven hittar man även ofta uppgifter rörande inkvartering av värvade
trupper, förbitågande förband eller krigsfångar. Bland annat ingår upp
gifter om sachsiska, danska eller ryska krigsfångar från Karl XII:s tid
inte så sällan i bestånden — andra sådana längder ingår ofta i länsstyrel
searkiven. I vissa städer ställde borgerskapet även upp egna kavallerieller infanterikårer som kan spåras i rullor eller andra handlingar. Aven
lantvärnsmännen från 1808—09 och förstärkningsmanskapet från 1811
kan ha lämnat spår efter sig i stadsarkiven.

Landsstatsarkiv

Till landsstaten räknas länsstyrelsernas befattningshavare samt krono
fogdar, häradsskrivare och kronolänsmän. Som konungens närmaste
representant i länet hade landshövdingen mycket att göra med olika
militära ärenden även om han redan enligt den första lands
hövdingeinstruktionen från 1635 hade ”över krigsfolket intet att bjuda”
om han ej fått särskilt kungligt uppdrag därtill.
Man kan få en god bild över vilka ärenden länsstyrelsen hade att
befatta sig med och vilka handlingar som skulle finnas i arkivet i den
nämnda instruktionen från år 1635. I ett särskilt valv, som skulle vara
skyddat mot eld genom järndörrar och fönster, skulle finnas sex skåp
med ett växlade antal lådor. Det tredje skåpet, som skulle ha 15 lådor,
var helt avsett för handlingar rörande krigsväsendet med rullor och
utskrivningslängder, adelns rusttjänstlängder, handlingar rörande fäst
ningar och faktorier mm, medan det fjärde skåpet — med bara 6 lådor
— skulle innehålla handlingar rörande flottan och sjöfolket.6
I instruktioner från 1700-talet understryks att militärbefälet har ing
enting att säga till om då det gäller förhållandet till rusthållare och
rotebönder ”emedan alla dessa endast landshövdingen i länet böra
6 Landshövdingeinstruktion 8 januari 1635, i Samling af Instructioner för ... Landt-regeringen,
1852, sid 191fF.
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Defekt- och rekryteringsrulla fôr Närke-Värmlands regemente 1743. (ur Örebro läns

länsstyrelse, Landskontoret, G Iac5, volym 2, rekryteringshandlingar 1743—1803, Lands
arkivet i Uppsala) Dessa handlingar tar upp soldatroten, den förutvarande soldatens namn
och öde — i förevarande fall ”Död d 2 sept vid överfarten ifrån Finland” eller ”Död d 30
aug på sjön ” — samt den nye rekrytens namn, födelseort, ålder, om han var gift eller ogift
samt i detta fall om han kommit från en rekryteringsorganisation rotarna emellan som
benämndes skov eller här ”Skåf” eller om han tillhört den organiserade form av ersättningskarlar, som gick under benämningen vargering.

åtlyda”. Tillsynen över faktorierna förs nu över från länsstyrelserna till
krigskollegiet.7
I länsstyrelsernas korrespondens ingår naturligtvis många skrivelser
från centrala militära myndigheter eller från särskilda förband, bl a
avseende rekrytering. Här finns även efterlysningar efter förrymda sol7 Landshövdingeinstruktion 4 november 1734 (16 oktober 1723), i Samling af Instructioner ... sid
3361T.
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dater med ibland tämligen utförliga signalement som i följande exempel
från 1697:
”Jag tar den friheten, att berätta herr landshövdingen, hurusom i förliden tisdag, som var den 2 februari, är en gardeskarl vid namn Petter
Christiansson Sann bortrymd från Kungl. Maj:ts Livgarde ... med fulla
nya gardeslivréet så när som hatten, den var utav gamla livréets hattar.
Han är barnfödder här i Stockholm på Norrmalm, han är en liten tjock
karl utav gestalt och har ett trint ansikte, bruna ögon och ögonbågar
samt mörktbrunt slätt hår, intet skägg utom något fjun på hakan men
över munnen något litet större ...”8

Den största serien militära handlingar i länsstyrelsearkiven är rullor och
indelningsverk. Landshövdingen hade en viktig roll då det gällde anta
gandet av nya soldater eller ryttare vid de indelta regementena. När
soldater dog, rymde, avskedades eller befordrades måste rotarna ersätta
förlusterna. Listor över avgången sändes från regementena hem till
landshövdingen, som hade att utlysa rekryteringsmöte. Listorna är ofta
detaljerade så att man kan följa avgången månad för månad — ibland
dag för dag. Mellan oktober 1703 och oktober 1706 förlorade exempelvis
Upplands regemente 215 man i döda, alla nämnda med nummer och
namn. Några hade stupat, en blev skjuten av olyckshändelse och en
drunknade men de flesta avled av fältsjuka eller strapatser. 53 hade fatt
avsked som odugliga till krigstjänst, 6 hade rymt, 1 hade kommit bort
under marschen, 31 hade tillfångatagits av fienden, 26 sjuka hade
kvarlämnats och 15 hade kommenderats kvar på olika orter — om de
senare visste man intet. Minst 4 hade dessutom befordrats till underoffi
cerare. Ibland anges även andra skäl till avgången. I mars 1708 rymde
Erik Wallman; den 20 juni blev han ”opphängd”, den 16 juni samma år
blev Jan Wigman ”harquebusserad” — varför anges dock ej.9
Alla dessa avgångar skulle nu inom tre månader ersättas av rotarna.
Vid själva rekryteringsmötet skulle helst landshövdingen själv vara
närvarande för att kontrollera att de nya rekryterna var tjänstdugliga
och att ett kontrakt tecknades mellan soldaten och rotebönderna samt
att allt gick rätt till i övrigt. Det militära befälet hade bara att ta emot de
godkända rekryterna — själva rekryteringen hade de ej rätt att lägga sig
8 Uppsala länsstyrelse, Landskansliet, Skrivelser från Svea Livgarde 1696—1820, ULA
9 Karolinska krigaröden i ett landsarkivs gömmor, I Meddelanden från Krigsarkivet IX, 1982, sid
2741T.
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i. Vilka nya knektar som antogs, framgår av särskilda rekryteringsrullor, till vilka ibland även fogats soldatkontrakten, som utvisar vad
den nya rekryten skulle få av sin rote. Även andra villkor kan ingå, som
t ex i ett kontrakt från Upplands regemente 1791:
”Som det hör christenom till, att hava omvårdnad om änkor, så är allas
vår åstundan, att ovannämnde Johan Ersson, sedan han blivit soldat för
denna rote, ingår äktenskap med avlidne soldatens änka Christina
Nordt, om hon därtill giver sitt samtycke och inga andra laga hinder
emellan komma.”10

Även ett exemplar av rullorna från de periodiskt återkommande
generalmönstringarna vid de indelta förbanden skulle sändas in till
landshövdingen; här kan också ingå rullor över vargeringskarlar på
1700-talet och förstärkningsmanskap på 1800-talet. Rullor från de vär
vade regementena, som rekryterades på annat sätt utan direkt medver
kan från landshövdingen, saknas dock som regel. Däremot kan man i
länsstyrelserna arkiv finna rullor från andra tilfålliga, utskrivna förband
som männingsregementena under Karl XII:s tid, Bergsregementen och
frikårer, liksom utskrivningslängder från tiden före indelningsverkets
genomförande på 1680-talet. Naturligtvis ingår rullor och ibland även
kontrakt avseende båtsmankompanierna i länsstyrelsernas bestånd.
De fullständigaste serierna av rullor över beväringsmanskapet från
och med 1813 torde även vara att finna i länsstyrelsearkiven. De tar i
princip upp alla tjugoåringar i länet med uppgifter om bl a ohälsa och
skador samt ibland även med bifogade läkarintyg. Ytterligare
beväringsrullor kan påträffas i kronofogde- och länsmansarkiven.
I länsstyrelsearkiven, liksom bland kronofogdarnas och länsmännens
handlingar, kan man även återfinna boställes- och torpsyner — de
förstnämnda redan från tiden för indelningsverkets genomförande på
1680-talet. Här kan man följa den militära bebyggelsens utveckling
genom tiderna.
Övriga arkiv

Vid sidan av de nämnda arkiven, som finns hos alla landsarkiv med
något växlade innerhåll, finns naturligtvis andra handlingar med mili10 Rekryteringen under 1700-talet, i Polacksbacken. En gammal lägerplats, 1982, sid 136.
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Soldatbrev från Riga 1707. De i texten nämnda soldatbreven kommer från Uppsala
domkapitels arkiv. Liknande brev kan även påträffas i andra arkiv. De ovan avbildade
återfinns i Uppsala länsstyrelses arkiv bland handlingar förande Upplands tremänningsregemente (Landskontoret vol 1090). Det är soldaterna Pär Ersson Loo och Johan Pållack,
som skriver hem till sin hustru resp föräldrar, fôr att få reda på om deras anhöriga i Sverige
ännu är i livet och hur de i såfall befinner sig.

tär anknytning i arkivinstitutionerna. Det kan vara handlingar från
Kronoarbetskårens olika kompanier, som kommenderats på arbeten vid
olika fastningsbyggen och liknande. Det kan vara handlingar från
skarpskytteföreningar eller andra sammanslutningar och det kan vara
uppgifter i olika personarkiv.
Sammanfattningsvis kan påpekas att de handlingar som förvaras i
landsarkiven, ofta kan ge kompletteringar till eller fylla ut luckor i den
information, som militärforskaren söker på krigsarkivet.
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S OLDA TFORSKNING O CH
MUNTLIG TRADITION

Av Björn Lippold

I samband med att Skaraborgs regemente firade sitt 350-årsjubileum
1981, väcktes tanken att inventera regementets soldattorp från den
indelta arméns tid. Med major Lennart Larsson som grundare påbörja
des ett omfattande arbete med att leta fram de soldattorp som fortfaran
de finns kvar, eller inventera de platser där torpen tidigare legat. I form
av studiecirklar kom denna torpinventering att bli ett av de större
projekten inom länets hembygdsforskning. Totalt var det inte mindre än
1 200 torp eller torpplatser som skulle inventeras.
Soldattorpsinventeringen ledde till att Stifts- och landsbiblioteket i
Skara på hösten 1983, som ett arbetsmarknadsprojekt, inledde en doku
mentation av samtliga länets soldattorps invånare — från Skaraborgs,
Västgöta-Dals och Västgöta regemente samt Livregementets husarer —
från indelningsverkets tid. Totalt rör det sig om ca 2 600 torp med
soldater och deras familjer som skall registreras för åren 1685—1901.
Förutom de tre ”stora” regementena ingick 42 torp för städernas båtsmanshåll och 2 torp för Jönköpings regemente.
Det är en betydande mängd soldater som funnits på dessa rotar. Om
man räknar med att det i genomsnitt funnits 16 soldater på varje rote
från 1600-talets slut till 1900-talets början, ger det ca 44000 soldater.
Med befäl och musiker stiger antalet till omkring 50000 man.
Det torde vara nära nog omöjligt för en ensam person att inom rimlig
tid genomföra en sådan undersökning. Här fordrades ett samarbete
mellan många forskare. Det var därför mycket spännande att pröva en
ny väg, nämligen att be amatörforskarna - de många enskilda släkt- och
hembygdsforskarna — att sända in de uppgifter som de hade om solda
ter i Skaraborg till Soldatregistret vid Stifts- och landsbiblioteket.
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Vi hade aldrig räknat med att gensvaret skulle bli så stort som det
blev. Såväl enstaka uppgifter som mera omfattande släktutredningar
har vi fatt oss tillsända av hjälpsamma och intresserade forskare. Av de
idag ca 35 000 registrerade soldaterna har ca 10000 namn kommit från
enskilda forskare.
Verksamheten ger oss samtidigt många kontakter med enskilda fors
kare, och vi kan i många fall hjälpa dessa med problem som uppstår i
deras egen forskning. Soldatregistret i Skara har härigenom blivit något
av en knutpunkt för forskare i hela landet som har sina rötter i Skara
borg. Här förmedlas kontakter mellan forskare som — oberoende av
varandra — har sysslat med samma person eller trakt i sin forskning.
Många av de akter som vi upprättat över soldater och som vi fått in
uppgifter om, innehåller ibland endast namnuppgifter och enstaka data
om tjänstgöringsorter. Det kan således vara tunt med uppgifter om vissa
soldater. Vi har ansett det nödvändigt att på detta sätt först ta fram
grunduppgifterna om varje man innan vi går vidare och bygger på med
forskning för att ta fram familjeuppgifter, uppgifter ur domböcker,
fastighetsarkiv m m. Vi har prioriterat forskningen kring familjen och
soldatens ”civila” liv, dvs den verksamhet som bedrevs hemma på
torpet när soldaten inte var ute i krig eller på övningsplatsen. Hur låg
torpet i förhållande till andra gårdar? Hur stort var det? I vilken
utsträckning medförde indelningsverket en nyodlingsverksamhet?
Inventeringen av soldater i Skaraborg är unik, även om det finns
exempel på försök att registrera större kollektiv av soldater. Det mest
omfattande arbetet torde ha utförts av Evert Wahlberg i Strängnäs, som
under en följd av år registrerat inte mindre än 17 000 indelta soldater i
Södermanlands regemente; ett arbete som han dessutom utfört alldeles
på egen hand. Omfattande, om än inte fullt så stora undersökningar har
genomförts och publicerats av Carl Gustav Collin för Konga kompani
av Kalmar regemente samt av Rolf Alnefelt för Vartofta härad i Skara
borg.
Erfarenheter från registreringsarbetet i Skaraborg

En av de mest positiva erfarenheterna från registreringsarbetet är det
gensvar som vi fatt från släkt- och hembygdsforskare i hela landet. Utan
deras helhjärtade stöd hade vi aldrig kunnat registrera ca 35 000 solda
ter på fyra och ett halvt år. När projektet startade var det något helt nytt
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för biblioteket i Skara att ta hjälp av amatörforskare på detta sätt. Vid
flera kurser och seminarier hade frågan diskuterats, men det rätta
tillfället att inleda verksamheten hade inte yppat sig.
Vid planeringen var vi hela tiden övertygade om att några få forskare
skulle höra av sig. Vi hade också den bestämda uppfattningen att det
endast var de som inte lyckats hitta sina soldater i det militära materi
alet som skulle komma med frågor. Som jag tidigare redovisat kom
farhågorna helt på skam. De närmaste dagarna efter vår första press
konferens ringde telefonen nästan oavbrutet. Det var människor som
läst om projektet och som nu ville lämna de bidrag de hade liggande
hemma i skrivbordslådan. Det rörde sig ofta om människor som själva
på ett eller annat sätt kommit i kontakt med indelningsverket. Några
hade själva vuxit upp på ett soldattorp, andra åter hade varit på besök
hos morfar eller farfar när denne var soldat. Oavsett deras koppling till
indelningsverket hade de mycket att berätta. Dessa människor hade en
självupplevd bild av livet i de små torpen. Det var människor som kom
ihåg hur far och mor reagerade när större delen av den svenska krigs
makten mobiliserade i samband med unionsupplösningen 1905. De
visste vad det ville säga av hårt arbete och umbäranden för hustru och
barn när soldaten vandrade till heden för att göra sina möten, men
också vilken glädje det var när han återvände hem, kanske med ett kex
som souvenir från mötet.
Utomlands har denna typ av muntlig tradition kommit att ingå som
en viktig del i historieskrivnigen. Det är dessa människors subjektiva
upplevelser som skall ställas mot den bild som ges av de bevarade
skriftliga källorna. På detta sätt kan man förhoppningsvis nå en syntes
och komma det verkliga skeendet närmare in på livet.
Det blev för oss på Soldatregistret en nödvändighet och en upplevelse
att åka runt och intervjua äldre människor i Skaraborg med minnen
från den indelta arméns tid. Det är människor som föddes i slutet av
1800-talet eller början av 1900-talet. Vid sidan av bearbetningen av de
skriftliga källorna i arkiv och bibliotek utgör dessa människors berättel
ser en omistlig del av Soldatregistrets resultat.
I det följande skall jag försöka återge något av den stämning som kan
finnas när jag kommer ut till männinskorna med bandspelaren. En
svårighet i det här sammanhanget är att komma dem man skall inter
vjua ordentligt in på livet, så att intervjun verkligen ger det resultat man
förväntat sig. Självfallet får vi komma ihåg att de intervjuade ger sin
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Strax utanför kaserngården vid Kungliga Skaraborgs regemente i Skövde upptäcker vi detta
lilla vackra torp, från Billingens västsida som är hitflyttat för att påminna om vår historia.
Foto förf

subjektiva bild av hur livet gestaltade sig på soldattorpen. Men det är
just denna subjektiva bild vi vill komma åt, själva upplevelsen av hur
det var att vara indelt soldat. Den typen av uppgifter kan de skriftliga
dokumenten aldrig ge oss.

Hos Svea och Ida

I en socken i norra delen av Skaraborg bodde två systrar. Deras far hade
varit den ”redige” soldaten Fäger, som tjänat i nära trettio år för Kgl
Skaraborgs regemente. Systrarna hade ställt upp för en intervju, och när
jag kom in i det lilla huset vid Hova var kaffebordet dukat och systrarna
satt på parad. Efter en rundvandring i huset satte vi oss i ”finrummet”,
som endast användes när man fick främmande. Här i den sköna värmen
berättade systrarna om hur det var på det lilla torpet i början av seklet.
Det var nära jul, så det var naturligt att samtalet kom att beröra
firandet av denna högtid från tiden när de var små.

74

Svea: ”Jag minns när mor på julaftons morgon började med att göra i
ordning för julfirandet. På julaftons förmiddag skulle hon klä vår ljus
krona med papper. Nya ljus, som vi tidigare under december stöpt,
skulle sättas i kronan. När far hängt kronan på plats över bordet skulle
hela golvet täckas med halm.”
Ida, som var född ett par år in på nittonhundratalet, gav mig receptet
på hur ett riktigt julbord på den tiden skulle se ut.
”Jag kommer också ihåg hur far på julaftonens kväll gick ut till djuren
i ladugården, där han kunde vara tillsammans med dessa i en timme,
innan han kom tillbaka in i stugan.”
Min nästa fråga gällde julklappar. Brukade systrarna fa julklappar på
den tiden?
”Jovisst, det fick vi när far hade varit i ladugården hos djuren. Då
visste vi, att när han återkom gick han först fram till fönstret på torpet
och knackade på. När vi då fick se fars ansikte visste vi att det inte var
långt kvar tills vi skulle fa var sin present. Men innan far började dela ut
dessa skulle han tända den ljuskrona som vi tidigare på dagen hängt
över bordet ... Det var inga sådana saker som barnen far i dag. Då fick
vi bara nyttiga saker, ofta var det frågan om kläder. Kanske i något
undantagsfall kunde vi fa någon leksak. Men som du förstår hade vi
inga pengar till detta. De pengar som vi hade i det lilla torpet var
avsedda till andra, mer nyttiga saker. Av far vet jag att vi alltid fick var
sitt litet kex, som han hade sparat sedan han tidigare på året varit på
heden. Naturligtvis var de hårda, men när vi fick dem tillsammans med
ett glas mjölk mjuknade även dessa.”
Hur var det dagen efter, gick man till julottan?
”Det var den roligaste morgonen på hela julen. Mor väckte oss redan
klockan fem. Far han klädde sig i sin fina uniform som han någon dag
tidigare hade hämtat hos rotebonden. Den dagen var det att ta på sig
sina finaste kläder. I kyrkan satt alla människor i socknen, för gick man
inte till kyrkan någon annan gång på året så gjorde man det denna dag.
Det var så fint i kyrkan med alla ljus, konstigt att det inte hände någon
olycka, men mig veterligen hände det aldrig någon i Fredsberg i alla
fall.”
Systrarnas skildring av sina minnen från julen i det gamla soldattor
pet förmedlade en känsla av värme och harmoni; man hade det ganska
bra, tilläckligt med mat och någon gång lite över till en present. Men
hur var det vid andra tillfällen på året? Fanns det alltid mat på bordet?
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”Vi hade det bättre än torparnas barn, för vi behövde aldrig gå från
bordet hungriga.”
Men Svea tillägger: ”Jag undrar trots allt om inte mor, när far var
med mot Norge 1905, själv gick från bordet hungrig ... Då hade vi det
inte lätt hemma. Mor skulle då sköta allt det som de hemma annars var
två om. Detta förde med sig att hon inte hann med riktigt på samma sätt
som annars. Men vi barn fick alltid så mycket mat att vi blev mätta.”
Detta var fantastiskt. Här satt jag mitt emot två systrar som kunde
berätta hur deras uppväxt var i början av 1900-talet. Här hade jag fatt
en berättelse från norra delen av landskapet som jag inte kunnat dröm
ma om. När jag åter var på väg hemåt var det med en inspelning på två
timmar som jag var mycket nöjd med.
Hur kunde det då vara i södra delen av landskapet. Hade man det
likadant där? Några månader senare fick jag svar på den frågan. Genom
ett besök på Soldatregistret kom jag i kontakt med en man, vars mor var
soldatbarn. Hon ringde senare själv upp mig för en intervju.
Hos Anna i söder

Det var efter en längre stunds letande jag till sist hittade fram till det
lilla torpet, som låg skönt inbäddat i skogsbrynet. När jag klev fram på
den ordentligt krattade gången kändes det nästan som om jag hade
förflyttat mig tillbaka hundra år i tiden. An mer förstärktes denna
känsla när mor Anna öppnade dörren. En underbart skön doft ström
made mot mig. Hur mycket vi än städar i dagens moderna lägenheter så
kommer vi aldrig att känna denna doft. Det var den rena doften av
nyskurat golv och nyskurade trasmattor. Från spisen borta i hörnet
hördes ett unerbart sprakande.
”Vi går in i kammaren och sätter oss”, sade Anna, som dagen till ära
hade tagit på sig finkläderna.
Men jag tyckte att det gick lika bra här i köket. Jag kände igen lukten
i det lilla köket från min egen uppväxt. Och inte skulle jag som främ
mande i stugan bara rusa rakt in. Nej, här vid fönstret, med utsikt över
de små åkrarna, passade utmärkt.
”Ja, tycker han det så inget mig emot. Jag trivs själv bäst här i köket”,
förklarade Anna.
När vi suttit en stund och diskuterat hur det var i torpet när far
tjänstgjorde som soldat, kom samtalet in på jordbruket och om hur det
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I Västerplana socken på Kinnekulle ligger ett av de få torp som tillhört Kungliga
Skaraborgs regemente och som är byggt av sten. Det är det så kallade Garbotorpet. Nr 414
vid Höjentorps kompani. Foto förf.

förändrats under årens lopp. Anna var inte så säker på att det är så
mycket bättre i dag än det var då.
”1 dag kan man ju till och med fa höra att det är farligt att dricka
mjölk, de säger att det kan ge upphov till cancer.”
Genom det lilla fönstret på fars soldattorp här i byns utkant blickade
vi ut över de gärden som soldaten under lediga stunder från det militära
livet odlat upp.
”Det var inte mycket till torp när far tog det 1891, men efter hand
som han arbetade med det växte det betydligt. Jag vet att när far köpte
stället av rotebönderna var det 14 tunnland, det har jag papper på ...
Allt det vi ser här odlade han upp. Tänk vad många gånger vi barn fick
vara med far när han sådde. Då skulle vi springa efter far och med en
björkkvast sopa av alla stenar här ute på gärdena. Den sten du ser där,
den ansåg vi vara den besvärligaste. Det finns nämligen en spricka i
den, och även ur sprickan var vi tvungna att sopa bort de sädeskorn som
lade sig. Det växte ju inget på stenen och vi var tvungna att ta vara på
allt.”
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Bilden av livet på det gamla soldattorpet blir allt tydligare, men
faderns roll var ju inte endast att sköta torpet och dess odlingar, den
militära delen av hans liv tog också sin tid i anspråk. Vilken var hans
uppgift i det militära?
”Han var lite mer än de andra, han var nämligen sjukvårdskorpral.
Han hade fatt åka till Stockholm för att fa sin sjukvårdsutbildning. Jag
undrar också om han inte hade en något längre tjänstgöring än andra
hade varje år. I vilket fall som helst kommer jag ihåg att rotens bönder
hade att skjutsa honom till heden två gånger om året, mot slutet tror jag
han fick åka tåg från Falköping till Stenstorp, och där bytte han till det
tåg som gick till övningsheden Axevalla.”
Hade han någon nytta av sin utbildning här hemma?
”Ja, det var många här i socknen som far fick sköta om när de blev
dåliga. Hit kom de med alla typer av sjukdomar. Hit kom de också när
de hade tandvärk. Far fick vara tandläkare också. Här drog han ut
tänder på folk från både när och fjärran.”
Anna gick fram till skåpet i köket och hämtade fars instrumentlåda.
Hon hade sparat den noga, och det som fanns i var ordentligt rengjort.
Anna hade varit med om att dra ut visdomständer utan bedövning, och
hon hade varit med far när han med enklast möjliga medel spjälkat ben
som var av på flera ställen. Kanske inte detta med att göra ingreppet
varit särskilt konstigt, det var nog som Anna sade, ”Det gav sig själv för
far hur det skulle vara”. Men anmärkningsvärt är det nog, att de som
behandlats av den gamle soldaten inte fick några framtida men.

Utdragen ur dessa båda intervjuer kanske inte vid första anblicken
verkar särskilt givande. Men sätter man dessa stycken ur intervjuerna in
i den övriga kunskapsbilden om soldaten, far vi en i vissa fall helt annan
bild av honom än den vi tidigare haft. Jag tror det är viktigt att
framhålla, att soldatens liv och leverne i Skaraborgsbygden i många
stycken skiljer sig ganska markant från det liv som soldaterna i till
exempel Småland levde.
Jag är säker på att de intervjuer vi gjort givit mycket till vår undersök
ning, som vi inte på något annat sätt kunnat fa fram. Detta i sin tur har
gjort att vi som en del i det stora projektet om knektarna allt mer tar
med det som dessa människor berättade för oss, som en del i den stora
historien.
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Soldatforskning i sverige
- RESUL TAT AV EN ENKÄ T

Av Lars Ericson

Att forskningen kring soldater i äldre tider är synnerligen livaktig kan
många arkivtjänstemän omvittna; såväl enskilda släkt- och hembygdsforskare, som mer eller mindre omfattande forskargrupper bidrager till
att skaffa fram ny kunskap om de soldater och officerare som funnits i
armén och flottan i äldre tider.
Det främsta objektet för forskarnas mödor är naturligtvis den indelta
armén och flottan, som fanns från 1680-talet ända fram till 1901 då det
militära indelningsverket upphörde. Många forskar också kring de vär
vade soldaterna som var förlagda i städer och fästningar, och hörde till
t ex artilleriet, livgardet till fot eller livregementet till häst.
Det är föga överraskande att just den indelta armén och flottan har
tilldragit sig forskarnas intresse i extra hög grad. Just indelningsverket
med sin förhållandevis fasta organisation under drygt 200 år, inbjuder
till mera systematisk forskning. Hela indelningsverket byggde ju på att
soldater och officerare knöts till jorden och de inkomster denna gav,
antingen direkt i form av skördar på soldattorpen, eller indirekt i form
av kronoskatter som gick till att avlöna officerare. De olika landskapsre
gementena runt om i Sverige (och Finland fram till 1809) spreds ut i det
egna landskapet och fick där sina hemvister ute i det civila samhället.
Varje regemente bestod av åtta kompanier med 150 soldater i varje i
infanteriet och åtta skvadroner med 125 soldater i varje i kavalleriet.
Grundtanken var att ett kompani eller en skvadron skulle motsvara
ungefar ett härad, och ofta fick också kompaniet namn efter häradet.
Soldaterna fick sina torp och officerarna sina boställen mitt ute bland
allmogen och de militära förbanden sköt således ned sina rottrådar i
jordbrukarsamhället.
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Eftersom organisationen förändrades ytterligt lite — främst i sam
band med skiftena under 1800-talets första hälft — går det att utan
större svårigheter följa soldaterna på t ex en viss rote under hela indel
ningsverkets tid. Visserligen kan i synnerhet krigsperioderna — inte
minst det Stora nordiska kriget 1700—1721 — ställa till en hel del
problem eftersom källmaterialet är sämre då, men i allmänhet kan man
säga att systemets kontinuitet parad med en relativt god tillgång på
källor om personalen gör läget för soldatforskaren ytterst gynnsamt.
Detta gäller inte minst om man jämför med källäget för dem som vill
forska kring andra yrkesgrupper i det äldre svenska samhället. Detta
har också uppmärksammats av många släkt- och hembygdsforskare,
som inte bara nöjer sig med att studera sina egna förfäder, utan även går
vidare och försöker ta reda på uppgifter om alla soldater eller båtsmän
som har funnits på en viss rote under hela indelningsverkets tid, eller
kanske man försöker göra motsvarande arbete för en hel socken eller ett
härad/ett kompani.
Naturligtvis har man i Sverige forskat kring våra soldater i äldre tid
alltsedan den militärhistoriska forskningen såg dagens ljus i vårt land.
Men frågan är om det inte har kommit in något nytt i bilden under de
senaste decennierna. Just forskning kring enskilda soldater och officera
re är en relativt modern företeelse, i alla fall i en mera omfattande grad.
Det gäller antingen man avser stora socialhistoriska undersökningar där
ett mycket stort antal individer undersöks, eller om det gäller en släktoch hembygdsforskares genomgång av de soldater som verkat i t ex en
by genom tiderna (eller i alla fall från 1600-talets slut).
Den militärhistoriska forskningen kring soldater och officerare i äldre
tid resulterade under en stor del av 1900-talet framför allt i en rad — ofta
mycket omfattande och användbara — officersbiografier för ett visst
förband. Denna biografiska litteratur är nu en viktig källa som bör
konsulteras av alla som hittar officerare under sina forskningar efter
förfäderna. Förutom dessa biografiska arbeten har flera socialhistoriska
verk publicerats kring såväl officerare som soldater under 1500-, 1600-,
1700- och 1800-talen, men de ger inte alltid den konkreta information på
enstaka individer som många släkt- och hembygdsforskare efterfrågar.
För dessa vetgiriga finns istället böcker som Collins om soldaterna vid
Konga kompani av Kalmar regemente och Alnefelts om soldaterna i
Vartofta härad i Västergötland. Den alldeles övervägande delen av
denna litteratur finns dock ”gömd” i olika publikationer från t ex släkt-
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forskar- eller hembygdsföreningar runt om i landet. På det sättet når
alltför många värdefulla skrifter tyvärr bara ut till en mindre del av
innehållet, något som ju inte är särskilt kännetecknande för soldatforsk
ningen, utan snarast är ett problem som gäller en sådan här forskning
generellt.
Till detta kommer att många forskare överhuvudtaget inte alls publi
cerar sina resultat, varför många säkert arbetar dubbelt utan att veta
om det. Självfallet måste det till en del vara på det viset, det ligger i
forskningens natur, men det hindrar inte att man kan försöka sträva
efter medel att föra olika forskare samman, eller i alla fall sprida
kännedom om deras existens till en vidare krets. I det här avseendet har
många lokala och regionala släktforskarföreningar gjort ett utomordent
ligt viktigt arbete genom att publicera ofta digra forskarförteckningar
med angivande av namn och adress på den som forskar, samt kring
vilka ämnen (t ex indelta soldater i en viss socken) han eller hon forskar.
På det sättet har säkert många forskare ”funnit” varandra, och många
mödosamt framforskade fakta har kunnat spridas till andra intressera
de. Även på riksplanet har som bekant Genealogiska Föreningen publi
cerat flera upplagor av sin forskarförteckning.
Med bakgrund av det ovanstående beslöt vi på Krigsarkivet att
försöka få kontakt med olika forskare som mera systematiskt forskade
kring indelta soldater eller officerare. Vi gick på våren 1985 ut med ett
upprop som distribuerades tillsammans med Släkt och Hävd, och upp
manade forskarna att höra av sig till oss. Vi riktade oss till dem som
forskade kring soldaterna på en rote, i en by eller i en socken och bad
dem ta kontakt med oss. Självfallet var vi även intresserade att höra av
dem som siktade ännu högre och inventerade hela kompanier eller ännu
större enheter.
Från början hade vi inga konkreta planer på vad vi skulle göra med
svaren, eftersom resultatet var så pass osäkert. Men i bakhuvudet hade
vi tankar på en renodlad forskarkatalog för soldatforskning.
Ett grundläggande krav på en forskarförteckning måste dock vara att
den ska vara någolunda omfattande, även om en högre grad av fullstän
dighet naturligtvis aldrig kan komma ifråga. Vi fick in många svar, en
del med värdefulla litteraturtips, andra med utförliga redogörelser för
pågående eller planerad forskning. På många håll i landet — från Skåne
till Norrbotten — pågår inventering av såväl soldater och officerare, som
av deras torp och boställen.
6—Båtsmän
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Aven om vi fick in många svar med värdefulla och intressanta uppgif
ter, blev vi alltmer tveksamma till om detta räckte för en forskarkatalog.
Dels var det flera av de svarande som föredrog att lämna uppgifter om
sin forskning till arkivet, men som inte så gärna gick ut till offentligheten
med uppgifter om samma forskning, dels känner vi till åtskilliga forskare
som av liknande skäl valt att stå utanför enkäten helt och hållet.
Självfallet ska man ha all förståelse för den som — av olika skäl — vill
avstå från att stå med sitt namn i en forskarkatalog. Det gör ju faktiskt
en förkrossande majoritet av landets släktforskare, och det är väl nästan
tur om man betänker vilka tryckkostnader en sådan katalog annars
skulle föra med sig.
Vi har därför ansett det vara bättre att i denna form redovisa resulta
ten av enkäten, men en traditionell forskarförteckning skulle ha blivit
såpass ofullständig att värdet av den knappast kan sägas motsvara den
anspråksfulla titel som en soldatforskarkatalog för Sverige skulle kräva.
Istället kommer jag att på de följande raderna presentera enkätens
resultat lite närmare, för att på det sättet ge en aning om hur pass spridd
forskningen kring soldater, båtsmän och officerare är här i landet.
Förhoppningsvis kan inte minst de vita fläckarna i den redovisningen
inspirera till ytterligare forskning bland enskilda och föreningar.
Innan redovisningen vill jag framhålla den tacksamhet som vi på
Krigsarkivet känner mot dem som svarade på enkäten och sände in så
många trevliga och intressanta svar. De har gett oss som arbetar dagli
gen med soldatforskning och service till soldatforskare från hela landet
både värdefull information och, inte minst, många nya och inspirerande
kontakter med forskare av alla de slag. Till Er alla vill jag rikta Krigsar
kivets varma tack!
Totalt gav enkäten ett betydande antal svar, såväl skriftliga som per
telefon. En del innehöll främst litteraturhänvisningar, vilket är nog så
värdefullt, eftersom redan publicerad forskning självfallet är minst lika
intressant som pågående sådan. Om man sorterar bort de svar som
behandlade skrifter eller pågående forskning kring enstaka soldater och
officerare, och koncentrerar sig på den typ av forskning som är av
intresse för en bredare krets, nämligen inventering och registrering av
soldater och officerare inom ett visst förband, eller inom ett större
geografiskt område (minst en rote eller en by) fick vi fram en intressant
bild.
Av de i runda tal 60 svar som vi fick, gällde de allra flesta forskning
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Soldattorp. Målat av Gustaf Söderberg 1837. Ur: Handritade kartor, Krigsarkivet. Foto
Krigsarkivet.

kring soldaterna i en eller ett par tre socknar, medan några forskade
kring ett antal rotar och andra åter studerade större objekt som t ex ett
kompani. Nedan ska göras en sammanställning över vilka förband som
berörs av forskarnas mödor (såväl avslutad som pågående forskning).
För överskådlighetens skull redovisas endast de som forskar kring ett
helt kompani eller ännu större objekt, medan den majoritet som stude
rar t ex en socken (i allmänhet motsvarande i runda tal 20 — 30 rotar)
har uteslutits ur denna översikt, som ju inte har karaktären av forskarförteckning. Endast förbanden och vilka kompanier som studeras redo-
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visas, främst för att ge en uppfattning om hur pass utbredd den organi
serade forskningen på denna nivå är.
”Forskningsläget” är följande:
Björneborgs infanteriregemente:
Bohusläs regemente:
Hälsinge regemente:
Jämtlands kavallerikompani/
Jämtlands regemente:
Jönköpings regemente:
Kalmar regemente:
Livregementet till häst:
Skaraborgs regemente:
Smålands husarregemente:

Ruovesi kompani
Sotenäs kompani
Hela regementet

Hela regementet (till c:a 1840)
Södra Västbo kompani
Västra härads kompani
Vadsbo skvadron
Hela regementet
Jönköpings och Sunnerbo skvad
roner
Hela regementet
Bjäre Härads skvadron

Södermanlands regemente:
Skånska husarregementet:
Södra Möre 1. båtsmanskompani
Södra Möre 2. båtsmanskompani
Södra Möre 3. båtsmanskompani
Upplands femmänningsregemente
till häst:
Hela regementet
Upplands ståndsdragonregemente: Hela regementet
Värmlands regemente:
Näs kompani
Västerbottens regemente:
Piteå kompani

Även en sådan här sammanställning — hur ofullständig den än må vara
— visar att det är ett omfattande arbete som har uträttats eller som
fortfarande pågår runt om i landet. Om man till detta lägger den stora
insats som görs av alla andra forskare, som inte döljer sig bakom
rubrikerna i redovisningen ovan — alla de som arbetar enträget med
”sina” soldater i den egna byn eller den egna socknen — ja då kan vi
snart konstatera att det måste röra sig om tiotusentals soldater kring
vilka det har samlats in uppgifter.
Finns det då realistiska möjligheter att knyta samman den synnerli
gen spridda information som finns hos så många olika forskare? Man
kanske till och med ska ställa frågan om det är önskvärt att så sker?
Självfallet finns det mycket att vinna på samordning och samarbete i
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större former, tex att enskilda forskare styrs från en central organisation
(antingen en hembygdsförening, något bibliotek eller liknande) med
klara direktiv om vilka uppgifter som bör samlas in och till vilka
geografiska områden enskilda forskare ska hålla sig till. Detta är kanske
effektivt, men sannolikt går man med en sådan uppläggning miste om
det kanske allra viktigaste i detta sammanhang: den enskilde forskarens
brinnande intresse för arbetsuppgiften. Den kan tyckas självklart, men
bör ändå understrykas: det är endast den enskilde forskaren som kan
avgöra vad han eller hon vill ägna sin forskning åt, det egna intresset
måste fa styra för att det ska bli ett bra arbete uträttat och forskaren ska
kunna behålla sin fascination inför uppgiften.
Ar det då alldeles hopplöst att försöka samordna flera forskares
arbete, utan att arbetsglädjen riskerar att gå förlorad i en överorgani
serad forskningsprocess? Självfallet inte. En lång rad släktforskar- och
hembygdsföreningar har i olika former samordnat medlemmarnas arbe
te till gagn såväl för den gemensamma trivseln som för det samlade
arbetsresultatet. Men de resultat som nås är ändå i ett större perspektiv
begränsade. Alternativet är naturligtvis de envetna forskare som på
egen hand, under en lång följd av år, genom ett strävsamt arbete uppnår
hart när otroliga resultat i form av registrering av hela regementen
under en längre tidsperiod. Hur beundransvärda sådana insatser än är,
måste man dock inse att de är och förblir undantag. Vill man fa
sammanställningar av uppgifter rörande soldater och officerare vid de
flesta regementen, måste andra vägar prövas.
En tänkbar lösning har prövats vid Soldatregistret som sedan 1983
arbetar i anslutning till stifts- och landsbiblioteket i Skara. Syftet med
projektet (som beskrivs närmare av projektledaren Björn Lippold på
annan plats i denna årsbok) är att registrera alla indelta soldater som
funnits i Skaraborg alltifrån 1680-talet till 1901 då indelningsverket
avskaffades. På ett centralt kansli arbetar ett mindre antal personer med
att excerpera rullor och andra källor. Men den kanske viktigaste arbets
uppgiften är en helt annan: nämligen att etablera kontakter med släktoch hembygdsforskare i hela landet, vilka har uppgifter om indelta
soldater i Skaraborg. Genom en intensiv föredragsverksamhet och bear
betning av massmedia har projektet gjort sig känt och fatt många
kontakter. Genom att alla uppgifter är av intresse så fyller alla typer av
forskare en funktion om de delar med sig av sina kunskaper till projek
tet. Såväl den som arbetat fram uppgifter om soldaterna i ett helt

85

kompani, som den som ”endast” kan lämna upplysningar om farfars
farfar farfar som var indelt soldat på 1700-talet, bidrager till projektets
arbete. Detta kan ske utan att någon styrs i inriktningen på sin forsk
ning, även om projektledningen självfallet kan föreslå inriktning på
forskningen för de forskare som så önskar.
Kanske är en sådan typ av verksamhet på andra håll i landet — inte
bara i Skaraborg — ett konkret exempel på den gyllene medelvägen
mellan centraliserade projekt med hårt styrda forskare och ett läge där
otaliga enskilda forskare arbetar på egen hand, utan att kunskapen
sprids till andra med samma intressen? Frågorna är många och stora —
det enda man kan säga säkert är att släkt- och hembygdsforskarnas
intresse för soldater i äldre tider är i högsta grad levande.
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Bibliografisk vägledning
FÖR SOLDA TFORSKAREN

Av Lars Ericson

Det är en gammal sanning att den som sysslar med släkt- och hembygdsforskning först bör konsultera den tryckta litteraturen, innan han
eller hon ger sig i kast med de otryckta källorna i våra arkiv. Detta
förhållande gäller i högsta grad för soldatforskningen, antingen forsk
ningen gäller en förfader som varit soldat, eller kanske det torp som den
lokala hembygdsföreningen vårdar. Liksom på så många andra områ
den är litteraturen inom detta fält mycket stor, för att inte säga hart när
oöverskådlig. Därmed är också sagt att denna uppsats självfallet inte på
något sätt strävar efter att vara heltäckande. Syftet är istället att ge en
allmän vägledning till ämnet, liksom att ge tips på ingångar som leder
till den litteratur som den enskilde forskaren har användning för i sitt
eget arbete.
För att ge framställningen en överskådlig uppläggning har littera
turpresentationerna delats in i avsnitt, beroende på vilken del av forsk
ningen som de kan stödja, t ex om det rör sig om bibliografier, arkivväg
ledningar, forbandsmonografier, biografiska verk mm.

Bibliografiska uppslagsverk

Det första man bör göra är att försöka orientera sig i det myller av
skrifter av olika slag, som finns rörande det svenska försvaret och dess
personal i äldre tider. Tills detta finns det några väsentliga hjälpmedel i
form av olika bibliografier.
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Det verk man först bör gå till är Svensk historisk bibliografi, som i åtta
band omspänner perioden 1771 — 1975. Hittar man inte vad man söker i
detta arbete, innehåller det i alla fall hänvisningar till andra lämpliga
bibliografier. Dessutom har ett provtryck för 1976 publicerats i en
mindre upplaga.
För den som vill fa en mera lätthanterlig översikt rekommenderas ett
o
äldre och ett modernare standardverk. Ar 1934 gav Samuel Bring ut
Bibliografisk handbok till Sveriges historia, som innehåller hänvisningar till
såväl litteratur, som till aktutgåvor och arkivsamlingar. Det samma
gäller den modernare versionen som Lars-Arne Norborg gav ut 1968
(2.uppl 1972) under namnet Källor till Sveriges historia.
Det finns en mängd specialbibliografier för olika specialområden som
tangerar soldatforskningen, men till dessa finns hänvisningar i de ovan
nämnda bibliografierna. För den som sysslar med marina problem, och
båtsmän och officerare i äldre tider, är Uno Willers, Svensk sjöhistorisk
litteratur 1800—1943 (1956) av stort värde. Av motsvarande, ja kanske
ännu större, värde för den som sysslar med lantförsvaret i någon form är
G Taube, Svensk regementshistorisk bibliografi, som utkom 1949.
En lång rad hembygdsföreningars årsböcker innehåller årliga littera
turöversikter, och andra föreningar och museer har tagit initiativet till
bibliografier över ett visst landskap eller en viss socken. Även denna
flora av bibliografier har nu blivit så vildvuxen att den behöver en egen
bibliografi. En sådan finns utarbetad av Allan Ranius, som publicerat
Lokalhistoriska svenska bibliografier (1980. 2.uppl 1986).

Militärhistoriska översiktsverk

För den forskare som vill ta reda på lite mera om bakgrunden till sina
förfäders militära öden finns flera lämpliga verk som skildrar hela
försvarets, eller betydande delars, historia, inte sällan med tonvikt på
just den rena krigshistorien.
En modern och lättöverskådlig översikt är Gunnar Artéus, Den gamla
krigsmakten. En översiktlig beskrivning av den svenska försvarsorgani
sationen 1521 — 1901. Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen vid Mi
litärhögskolan nr 1 (1985). Bland äldre översiktverk kan framhållas Den
svenska armén genom tiderna (1949) och Julius Mankell, Uppgifter rörande
svenska krigsmaktens styrka, sammansättning och fördelning sedan
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slutet af femtonhundratalet (1865). Även Sveriges försvar, del 1—3
(1927 — 28) är användbar.
Vill man koncentrera sig på särskilda truppslag finns flera verk som
är värda att studera närmare. För flottans del skildras inte minst krigs
historien i P O Bäckström, Svenska flottans historia (1884). Förvaltning
en i sin tur ägnas uppmärksamhet i Amiralitetskollegiets historia, del 1—4
(1950—80). Det största verket rörande vår marina del av försvaret är
dock Svenska ßottans historia, del 1—3 (1942—45). För lantförsvaret be
handlas, förutom i ovan nämnda arbeten, främst förvaltningen i Krigskollegii historia, del 1—3 (1930—37) och i 5 Östergren/C W Lindblad/E
Norberg, Arméförvaltningens historia (1987).
Särskilda truppslag behandlas i Ludvig W:son Munthe mfl, Kungl
Fortifikationens historia, del 1—6 (1900—1970); Fortifikationen 350 år,
1635—1985 (1986); Oscar Nikula, Svenska skärgårdsflottan 1756—1791
(1933); Svenska artilleriet förr och nu (1944); De svenska trängtrupperna 1885—
1935, del 1 (1935); Trängtrupperna 100 År(1985; Signaltrupperna historia
(1952); Signaltrupperna 1871—1971 (1971); Carl Herlitz, Luftvärnets histo
ria (1980); Hakon Leche, Det svenska kavalleriet. Ett truppslags nutidshistoria och framtid (1979).
Vår yngsta vapengren har nyss fyllt 60 år, även om flyg funnits inom
försvaret sedan 1912. Under det senare decenniet har flera viktiga
arbeten om flygets historia i Sverige sett dagen, av vilka det viktigaste är
Gösta Norrbohm/Bertil Skogsberg, Att flyga är att leva. Flygvapnet 1926—
1976 (1975). Även olika militära utbildningsanstalter och skolor har fatt
värdefulla historiker utarbetade. Flygets materiel och förvaltning be
handlas i Det bevingade verket. Svensk militärflygteknik under 50 år (1986).
Sådana böcker är av värde för alla dem som har förfader som gått
igenom någon sådan utbildning, eftersom de ger upplysningar om hur
livet gestaltade sig vid skolan under äldre tid. Som lämpliga inledningar
till den litteraturen kan rekommenderas Wilhelm Sjöstrand, Grunddragen
av den militära undervisningens uppkomst- och utvecklingshistoria i
Sverige till år 1792 (1941) och Försvarets högskolor 1818—1968 (1968).
Många värdefulla specialartiklar i olika ämnen, av vilka några kom
mer att presenteras närmare nedan, återfinns i de periodiska publikatio
ner som behandlar militärhistoria i någon form. Det finns framför allt
tre olika sådana publikationer som ges ut av institutioner som arbetar
med militärhistorisk forskning: Meddelande från Armémuseum, Meddelanden
från Krigsarkivet och Militärhistorisk Tidskrift (som ges ut av Militärhisto89

riska avdelningen vid Militärhögskolan). För den marinhistoriskt in
tresserade soldatforskaren finns det ytterligare tre periodiska publikatio
ner som inte far förbises, nämligen Aktuellt. Årsbok utgiven av Marinmuseum
i Karlskrona, Vaxholms fåstningsmuseum. Meddelanden utgivna av museets vän

förening

och

Forum navale. Skrifter utgivna av sjöhistoriska Samfundet.

Förbands- och myndighetshistoriker samt specialstudier

De allra flesta släkt- och hembygdsforskare som kommer in på soldat
forskningens fascinerande fält, far nog trots allt främst anledning att
studera en historik över det lokala förbandet eller någon annan myndig
het inom försvaret som funnits i den trakt man studerar.
Den litteratur är stor och ständigt växande. Alltsedan den första
regementshistoriken kom ut redan på 1700-talet (om Södermanlands
regemente) har många militärhistoriska forskare sysselsatt sig med den
na genre. Medan verken tidigare utarbetades av en eller kanske två
ensamma forskare, vilka ofta gjorde detta arbete till sin livsuppgift, har
utvecklingen under efterkrigstiden gått mot en form av böcker där ett
större kollektiv författare har samlat sig kring uppgiften. Resultatet har i
allmänhet blivit arbeten med en stort antal uppsatser kring olika ämnen
ur förbandets historia, medan de grundläggande och om inte heltäckan
de så nära nog fullständiga historikerna inte längre produceras. Båda
kategorierna har sitt oavvisliga värde, och kompletterar varandra på ett
ofta givande sätt.
För den som vill se efter om det egna förbandet har fått sin historia
skriven i någon form, kan lämpligen Gurli Taubes ovan nämnda regementshistoriska bibliografi rekommenderas, eller någon lokalhistorisk
bibliografi. Närmare uppgifter om denna genre med åtskilliga hänvis-

Många värdefulla uppgifter för släkt- och hembygsforskaren står att finna i de olika
historiker som skrivits om våra militära förband. Den första boken i denna genre utkom i
fyra delar på 1780-talet och hette ”Utkast til en historia om Kongl Södermanlands
regemente”. Här finns en mängd intressanta upplysningar om regementet under 1700-talet.
Ur: Krigsarkivets bibliotek. Foto Krigsarkivet.

90

ningar till olika historiker ges i Lars Ericson, Några drag i den regementshistoriska litteraturen under 1970- och 80-talen, i Släkthistoriskt Forum
1983/2 och Lennart Rosell, Hundra års regementshistorisk forskning, i
Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift 1982: 2.
Det skulle självfallet föra alldeles för långt att i detta sammanhang
försöka sig på att göra en sammanställning över den regementshistoriska litteraturen, men några typiska arbeten kan vara värda att nämna.
Som exempel på en äldre, synnerligen noggrann, historik kan nämnas
Torsten Holm, Kungl Västmanlands regementes historia, del 1—3
(1929—38) och Einar Benson, Kungl Skaraborgs regementes historia, del
1—3 (1931—56). Det första arbetet i den nya genren med författarkollektiv var Kungl Upplands regementes historia (1958), och det har senare följts
av en lång rad böcker om bl a Södermanlands regementes, Smålands
husarregementes, Västerbottens regementes, Göta och Svea livgardes
och Svea Trängregementes historia.
Även de relativt sett unga flygförbanden har fått historiker i många
fall, med det främsta exemplet i Kungl Västmanlands flygflottiljs historia
1929—1979 (1979). För flottans del finns motsvarigheter i bl a Gustaf
Clemensson, Flottans förläggning till Karlskrona. En studie i flottstationsfrågan före år 1683 (1938) och Göteborgs eskader och örlogsstation
1523—1870 (1949).
Även särskilda personalkategorier har behandlats, t ex i Försvarets
intendentkår och dess föregångare. En historik 1880—1980 (1980) och Fr Josephson/W T Schultz, Svenska underofficerarnas historia, del 1—2 (1938—40).
Även olika organisationer med anknytning till försvaret, inte minst
frivilligorganisationerna, har dokumenterats. Ett exempel på detta är
historiken över Sveriges lottakårer 1924—1984, — Lottorna i samhällets
tjänst (1984).
En helt annan vinkling är att låta ett geografiskt område bilda ut
gångspunkt för en historik, i den mån det inte redan skett genom att
man skrivit om ett landskapsregemente och därmed i praktiken om
detta landskaps militära historia. För Gotlands del har detta manifeste
rats i Nils V Söderberg, Gotländskt försvar (1961) som sedan fått en
fortsättning i Bengt Hammarhjelm, Beredskap på Gotland 175 år, 1811 —
1986 (1986) Ett annat bra exempel är Agneta Guillemot, Rask, resolut,
trogen. De indelta soldaterna i det svenska agrarsamhället. Västerbot
ten 1860—1901 (1986). I detta sammanhang får man inte heller glömma
de avsnitt om den militära historien som finns i många andra lokalhisto-
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riska arbeten, eller historiker över städer, socknar eller landskap. Ett
bra modernt exempel på det senare är Gösta von Schoultz, Värmländsk
historia (1984) som innehåller ett kapitel om landskapets militära histo
ria. Andra historiker har tagit enskilda militära anläggningar som ut
gångspunkt, främst övningshedar, men även t ex olika fästningar. Här
finns flera arbeten som är av den arten att de med fördel kan konsulteras
även av forskare som inte har direkt anknytning till det geografiska
område som behandlas. Inte minst gäller det verken om övningshedarna, eftersom de ger upplysningar om livet på övningshedarna på ett sätt
som även kan appliceras på andra övningshedar runt om i landet.
Främst bland dessa verk är E Edholm, Om svenska härens helsovård
med särskild hänsyn till de militära etablissementen (1880). Av special
studier kan framhållas Polacksbacken. En gammal lägerplats (1982); Olle
Nilsson, Trossnäs fält. Mötesplats för Kungl Värmlands regemente
1832—1913. En studie i mötesplatsens tillkomst och utbyggnad, i Medde
lande XXXX. Armémuseum 1979—80, Sthlm 1983 s 91 — 117; dens, Gröna
lägret. Värmlands fältjägares lägerplats på Trossnäs fält 1832—1901, i
Meddelande XXXXI-XXXXII. Armémuseum 1980-82, Sthlm 1984 s 137 —
163; Rune Frode, Kung Kalmar regemente på Hultsfreds slätt 1683 —
1918 (1984); Börje Furtenbach, Eda skansar. Värmlands gränsförsvar
genom tiderna (1956).
Ett näraliggande ämne är soldaternas och officerarnas boställen som
behandlas i flera arbeten: Ejnar Berg, Kaserner, baracker och hyddor.
Svenska soldatboningar under fyra århundraden (1981); Olle Cederlöf,
Indelningsverkets militära torp och boställen, i Meddelande XXXVI. Ar
mémuseum 1975—76, Sthlm 1976 s 53—85; John E Roos, Officersboställen i
Finland under svenska tiden (1927).
Medan den rena krigshistorien ofta behandlas utförligt i, inte minst
de äldre, regementshistorikerna, är det mindre vanligt att man be
handlar det vardagliga livet hemma på heden, på arbetskommenderingar eller på torpet och bostället. Därför bör man vara tacksam för ett par
böcker som ger lite kunskap om dessa nog så viktiga aspekter på
soldaternas och officerarnas liv: Mats Rehnberg, Vad skall vi göra med de
blanka gevär? Femton kapitel ur soldaternas liv (1967) och Elfred Kumm,
Indelt soldat och rotebonde (1949). Till dessa båda böcker ansluter
studier över soldatvisorna: Arnold Josefsson, När Ja kom te hea. Beväringsvisor från Skaraborg (1985) och Björn Lippold, Studieplan till Arnold
Josefssons bok (1985).
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Dessa och många andra aspekter behandlas inte minst i den rika
litteraturen kring det s k yngre indelningsverket, dvs den militära orga
nisationen från 1680-talet till 1901. Det är bland de indelta förbandens
personal som de flesta släkt- och hembygdsforskare torde finna sina
förfäder och därför finns det all anledning att närmare fördjupa sig i
litteraturen om detta skede. En översikt av forskningen kring den indel
ta armén och flottan finns i Lars Ericson, Forskning kring det yngre
militära indelningsverket igår — idag — imorgon, i Militärhistorisk tid
skrift 1987.
Ett annat skede som börjar röna alltmer uppmärksamhet, inte minst
från studiecirklar runt om i landet, är andra världskrigets beredskap,
och då finns det några värdefulla böcker som man kan börja med att
studera och hämta impulser ifrån: Börje Furtenbach, Värmländsk bered
skap (1947); Beredskapsminnen från övre Norrland 1939—1944. Tornedalica nr
12 (1972); Björn Forslund, Beredskapsdagbok 1939—1945. Som vi upplev
de det då och minns det nu (1985).

Biografier

Många forbandshistoriker innehåller också biografiska delar, ibland ett
eller flera självständiga band inom historikens ram. Dessa biografier
omfattar i allmänhet korta personalier om officerare och andra högre
befattningshavare vid regementet, mera sällan om lägre befälskategorier
och meniga samt civilanställda.
Principiella aspekter på sådana arbeten har framlagts i Börje Furten
bach, Genealogiska data i militära biografier, i Släkt och Hävd 1974: 3.
Bland flera värdefulla biografier kan nämnas S A:son Sparre, Kungl
Västmanlands regementes historia, del 4—5. Biografiska anteckningar
(1930—33) och Dalregementets personhistoriska, del 1, 1542—1699 (1984; flera
delar under utg). Den kanske mest omfattande boken i denna genre är
Kungl Hallands regemente 1902—1974. Biografiska uppgifter (1974). Den
omfattar inte mindre än 1 000 biografier och ytterligare över 3 000
personer namnges och redovisas i olika tabeller. Av mera lätthanterlig
natur är då de personhistoriska arbeten som finns om äldre, nu sedan
länge försvunna förband, t ex Tor Schreber von Schreeb, Carl XII:s dra
bantkår. Historik jämte personförteckning 1700—1721 (1942). Motsva
rande arbeten finns för bl a officerskårerna vid flera av reservförbanden
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Den militärhistoriska litteraturen ger ofta släktforskaren värdefulla uppgifter om de fälttåg
som förfäderna deltog i. Bilden föreställer slaget vid Poltava 1709. (Till vänster ryssar, till
höger svenskar.) Samtida kopparstick. Ur: Historiska planscher, Krigsarkivet. Foto Krigs
arkivet.

(de sk männingsregementena) under Stora Nordiska kriget. Viktigast
för denna tid är Adam Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, del 1—2 (1921).
Det finns dock viktiga undantag, för regeln att det främst är officerare
och motsvarande som behandlas i de personhistoriska verken. För sol
daterna från Konga kompani av Kalmar regemente finns avseende
indelningsverkets tid en nära nog fullständig förteckning i Carl Gustav
Collin, Knektar i Konga kompani (1983). För Vartofta i Skaraborg finns
ett motsvarande arbete i form av en bastant volym: Rolf Alnefelt, Den
indelta armén i Vartofta härad (1985). Till denna genre kan även
räknas en nyutkommen bok som bl a förtecknar alla soldater vid Väst
göta ryttare inför avfarden till trettioåriga kriget år 1630, nämligen John
Rumenius, Wästgöta ryttare i 30-åriga kriget. 1 000 frivilliga bönder drar
ut i kriget 1630 (1987). För många andra socknar, byar eller rotar finns
liknande sammanställningar i hembygds- och släktforskningspublika-
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tioner av olika slag. Men till denna omfattande litteratur far man leta
sig via de tidigare nämnda bibliografiska hjälpmedlen.
En särskild kategori litteratur är de bibliografier som berättar om
svenskar som tjänstgjort i främmande länders arméer och flottor, en
grupp svenskar som är större än man vid förstone kan förledas att tro.
En sådan artikel, som dessutom har värde för emigrantforskaren är N W
Olsson, Swedish enlistments in the US army before 1851, in The Swedish
Pioneer 1951 s 1—32.

Arkivguider och andra handledningar

När forskaren väl läst den litteratur som behandlar hans ämne, börjar
det bli dags att närma sig arkiven. Militära handlingar finns naturligtvis
främst på Krigsarkivet, men också i viss utsträckning på Riksarkivet,
landsarkiven och vissa museer.
Innan arkivforskningen börjar, kan det finnas anledning att närmare
studera de arbeten som kan underlätta det ofta mödosamma forsknings
arbetet, genom att presentera olika arkiv eller källsamlingar.
Ett arbete som befinner sig i gränslandet mellan bearbetningar och
mera renodlade arkivguider är Claes Grill, Statistiskt sammandrag af
Svenska Indelningsverket (1855—58; ny utgåva 1988). Grills bok är ett
utomordentligt hjälpmedel för soldatforskaren. Med den kan man — om
man vet i vilken socken en soldat bodde — snabbt ta reda på var i ett
regemente och kompani han ska återfinnas. Därefter är det bara att slå
upp honom i rullorna i arkiven. Den som inte från början vet var ”hans”
eller ”hennes” soldat fanns med regemente, kompani och nummer, bör
innan forskningen börjar leta reda på dessa uppgifter i Grill. På det
sättet besparar man sig mycken möda och bläddrande i rullorna. För
Finland finns en motsvarighet till Grill i ”F.d. Finska Arméns indelning
och förläggning”, i Krigsvetenskapsakademiens tidskrift nr 9—10/1852.
För den som vill orientera sig i arkiven samlingar av militära hand
lingar finns flera vägledningar och uppsatser som kan vara värda att
konsultera. Bland de generella översikterna bör framhållas: Alf Aberg,
Att forska vidare i Krigsarkivet, i Släkt och Hävd 1963 och Lars Ericson,
Sörmlandsknektar. Bland sörmländska knektar och båtsmän i Krigsar
kivet, i Lokalhistoriskt Forum nr 1/1987. En presentation av Krigsarkivets
samlingar vid sidan av de mera personhistoriskt intressanta delarna har
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— med tanke främst på hembygdsforskaren, getts i Lars Ericson, Krigsar
kivet och hembygdsforskaren i Bygd och Natur nr 5 — 6/87. Ett antal
militära arkivhandlingar har tryckts av och kommenterats i Lars Ericson,
Källor för soldatforskaren — några kommenterade exempel. Utg av
Kronobergs Genealogiska Förening (1988). Litteraturen kring Krigsar
kivet och dess samlingar finns förtecknad i Helmut Backhaus, Bibliografi
ska uppgifter om Krigsarkivet, i Meddelanden från Krigsarkivet VII (1980).
Även andra arkiv, inte minst landsarkiven, har material av värde för
soldatforskaren. En orientering om dessa källor ges i Lars Otto Berg,
Några anteckningar rörande stockholmsgarnisonens kyrkoböcker, i
Meddelanden från Krigsarkivet VI (1973); dens, Militärt material i ett lands
arkiv, i Meddelanden från Krigsarkivet VII (1980); dens, Karolinska krigaröden i ett landsarkivs gömmor, i Meddelanden från Krigsarkivet IX (1982).
De centrala handlingarna för soldatforskaren är arméns och flottans
0
rullor över personal. Hur dessa har tillkommit behandlas i Alf Aberg,
Rullföringen inom armén genom tiderna, i Meddelande XI från Kungl
o
Armémuseum (1950). Värdefulla i detta sammanhang är även Alf Aberg,
En kompanijournal från den karolinska tiden, i Meddelanden XVI från
Kungl Armémuseum (1955) och dens, Den svenska arméns organisation
genom tiderna, i Meddelande XXI från Kungl Armémuseum (1960). För
beväringen, dvs de värnpliktiga soldaterna under 1800- och 1900-talen
finns också ett rikt källmaterial, som överskådligt peresenteras i Evabritta Personne, Inskrivning av värnpliktiga 1812—1969, i Aktuellt och Histo
riskt 1970. De omfattande kartsamlingar som finns på Krigsarkivet, och
bör konsulteras av soldatforskaren, presenteras bl a i Alf Aberg, Vart
äldsta kartarkiv, i Meddelanden från Kungl Armémuseum XIX (1958); dens,
Tillkomsten av Krigsarkivets första kartsamlingar, i Arkiv, Samhälle och
Forskning 9 (1966) samt Lars Ericson, Krigsarkivets kartsamlingar — en
presentation i Bygd och Natur nr 5 — 6/87.
Vid sidan av de ovan nämnda arbetena finns det en rad specialar
tiklar om olika militära arkiv och samlingar som är värda att studeras
närmare innan man ger sig in i själva arkiven för att forska:
Ulf Söderberg, Värmlands regementes arkiv och Björn Gäfvert, Små
lands husarregementes arkiv, båda i Meddelanden från Krigsarkivet VII
(1980); Lars Ericson, Regementsarkiven i Krigsarkivet, i Släkthistoriskt
Forum nr 1/1986; Elsa Nordström, Personforskning i Flottans pensionkas
sas arkiv, i Meddelanden från Krigsarkivet VII (1980); Bertil Broomé, Bidrag
till krigskollegiets arkivs historia, i Meddelanden från Krigsarkivet VIII
7 —Båtsmän
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(1981); Evabritta Wallberg, Värvningskommissarialrätten och dess arkiv.
Ett bidrag till kunskapen om de värvade stockholmsförbandens rekryte
ring under 1700-talet, i Meddelanden från Krigsarkivet IX (1982).

Som redan sagts i inledningen är avsikten med denna uppsats inte att ge
en fullständig redovisning av all litteratur som kan vara användbar för
soldatforskaren, utan strävan har varit att visa på lämpliga ingångar till
den rika flora av böcker och uppsatser som på olika sätt kan bidraga till
att underlätta och berika arbetet för den släkt- och hembygdsforskare
som far anledning att sysselsätta sig med försvaret i äldre tid.
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Indelta soldater i det sena
1800-TALETS SAMHÄLLE

Av Agneta Guillemot

Utgångspunkter

Den som mer än någon annan skapat bilden av den indelte soldaten är
Vilhelm Moberg i romanen Raskens. Bild 1 på nästa uppslag skulle
kunna vara hämtad från Småland och far väl sägas vara typisk för vår
föreställning om den indelte soldaten: den stadgade familjefadern som
bor på sitt lilla torp. Här är han på väg till regementsmötet och åtföljs
ett stycke av sin hustru. Om bilden gällt 1600-talet är det inte troligt att
de två någonsin fatt återse varandra, men nu är det det fredliga 1800-talet och bilden blir inte så hotfull, snarare idyllisk.
Det övergripande temat för mina studier är den militära sektorns roll
i den sociala omvandlingen i Sverige under 1800-talet.1 Ur detta har
utkristalliserat sig två frågekomplex som det förefaller centralt att fa
kunskap om för att förstå denna process. En kartläggning av den sociala
rekryteringen av manskapet kan belysa vilken roll den indelta armén
spelade i ett samhälle statt i snabb förändring. Vilka var de indelta
soldaterna? Dessa soldater som kom att urskilja sig bland befolkningen
genom sina säregna namn: Rask, Resolut och Trogen, Sträng, Tiger,
Fält och många, många andra som ännu finns kvar som familjenamn.
Den andra frågan rör den utbildning som de indelta soldaterna erhöll.
Det var en utbildning som vida översteg vad vanligt folk kunde kosta på

1 Projektet ”Studier av den militära sektorns roll i den sociala omvandlingen i Sverige 1815—1945”
har utformats och letts av docent Kerstin Strömbcrg-Back. Projektbeskrivningar 197401 13;
197409 12; 197502 18, Umeå universitet, historiska institutionen. Otryckta stenciler.
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sig i 1800-talets Sverige, där utbildning utöver en relativt låg nivå var
ett i det närmaste ouppnåeligt mål för det stora flertalet. Inom indelta
armén däremot erhöll under senare delen av 1800-talet tusentals indelta
soldater utbildning i rekrytskolor, förberedande korpralskolor och kor
pralskolor, inte att förglömma timmermans- och sjukvårdssoldatutbildningen. Vad fick soldaterna lära sig i dessa skolor? Vilken betydelse kan
den ha haft för soldater som härstammade ur enkla förhållanden?
De indelta soldaterna var en betydelsefull grupp i lokalsamhället.
Indelta armén med sina 20000 soldater och något över 3 000 ryttare var
i fredstid förlagd på landsbygden vilket innebar att soldater och ryttare
var utspridda i snart sagt varje större by.2 Deras verksamhet både som
militärer och utövare av civila yrken gjorde att de aldrig kom att utgöra
en avgränsad grupp i det lokala samhället, utan istället en väl integre
rad del av detsamma. De uppfattades ha en dubbel roll både som
försvarare och medborgare!
Trots att man på vissa håll haft ett system för underhåll och rekryte
ring av soldater som i viss mån liknat det svenska, har det dock inte
funnits något annat land i modern tid som haft ett försvar, vilket
utgjorts av en stående armé där merparten av de meniga soldaterna och
befälen kombinerade civilt arbete, företrädesvis jordbruk, med militärt
liv.3 Detta gav den svenska indelta armén en särställning som torde vara
unik i världen.
Studier av de indelta soldaternas liv och arbete kan kasta ljus över en
stor och säregen grupps villkor i 1800-talets svenska samhälle. I denna
uppsats skall jag med utgångspunkt från mitt arbete ”Rask Resolut
Trogen, De indelta soldaterna i det svenska agrarsamhället, Västerbot
ten 1860—1901”, presentera några resultat som framförallt rör rekryte-

2 Sammanlagda antalet rotar var 32611, men drygt 3 000 var vakantsatta dvs rotehållarna betalade
en avgift i stället för att underhålla en soldat eller båtsman. (Grill, C G, Statistiskt sammandrag av
svenska indelningsverket. Stockholm 1855—57, Faksimilupplaga, Göteborg 1978, s 42.)
3 I Preussen tilldelades regementena speciella områden (kantoner) från vilka de skulle hämta
rekryter, som uttogs bland bönder, hantverkare och arbetare. De uttagna blev inte yrkessoldater,
utan tjänstgjorde precis som de indelta i Sverige under ett årligt övningsmöte, som dock varade
längre än i vårt land. Österrike och Ryssland har också haft snarlika inrättningar i den sk
militärgränsen i Österrike och i militärkolonierna i södra Ryssland. Systemen fanns endast i dessa
områden och omfattade bara en del av armén. (Jansson, A, Försvarsfrågan i svensk politik från
1809 till Krimkriget. Uppsala 1935, s 405. Förhållandena i Österrike omnämns i Rabenius, T, Om
båtsmanshållet. Uppsala 1851, s 1)
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Bild 1. ”Soldatens aftåg till Reg:ts Mötet.” Bilden får väl sågas vara typisk fôr vår
föreställning om den indelte soldaten: den stadgade familjefadern som bor på sitt lilla torp.
Här på väg till regementsmötet och åtföljs ett stycke av sin hustru. (Bild ur: Nybléus, G,
Scener ur indelta soldaternas lif tecknade av V L Sparre, Stockholm 1867.)

ringen av manskap till indelta armén. Utbildningsfrågorna far också ett
visst utrymme och avslutningsvis tangeras frågor som rör soldaternas
giftermål och familjebildning. Innan detta behandlas följer en oriente
ring om det ständiga knektehållets och indelningsverkets huvudsakliga
uppbyggnad, innefattande även de mest grundläggande reglerna för
anskaffning av manskap liksom sättet för försörjning.4

4 I Militärhistorisk tidskrift 1987 ger arkivarie Lars Ericson en översikt över forskningen kring det
yngre indelningsverket, där han bl a pekar på väsentliga fält för en framtida forskning (Ericson, L,
Forskning kring det yngre militära indelningsverket igår - idag - i morgon. Militärhistorisk
tidskrift 1987, s 101 IT.)
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Indelningsverk och knektehåll

Ofta används begreppet ”indelningsverk” som ett samlande namn för
ett system som egentligen bestod av två delar: indelningsverket och det
ständiga knektehållet. Att ”indela” eller ”anslå” innebar att bestämda
räntor eller tionde som skulle betalas i skatt till kronan, avsattes för ett
särskilt ändamål, t ex avlöning av en ämbetsman eller av en officer. De
indelta räntorna användes också för att sätta upp och avlöna kavalleriet
(och de delar av båtsmanhållet som låg i Blekinge och södra Möre
härad i Småland) genom rusthållsinrättningen? Ett rusthåll bestod av
ett rejält skatte- eller kronohemman. Innehavaren blev befriad från
skatt mot att hålla ryttare och häst eller i vissa fall båtsman. Rusthållaren kunde också erhålla bidrag från andra hemmans skatt, s k augment.
För rusthållet fanns sålunda en direkt koppling till skattesystemet,
något som saknades i fråga om roteringen.
Manskapet inom infanteriet kom dock att kallas ”indelta soldater”
trots att de inte uppsattes genom indelning, utan genom s k rotering: det
var så ”det ständiga knektehållet” tillkom. Roteringen innebar att i
princip all jord, som inte var indelad på det sätt som beskrivits ovan,
(för befälets underhåll, uppsättande av rytteri eller visst båtsmanshåll)
delades i rotar bestående av ett eller flera hemman. Varje rote hade att
rekrytera och underhålla en rotesoldat.6
Det som sålunda utmärkte avlöningssystemet för indelningsverket
och ”det ständiga knektehållet” var att det var grundat på naturahus
hållningens princip, dvs knutet till jorden enligt olika principer beroen
de på om det gällde befälet, rytteriet, båtsmanshållet eller infanteriet (se

5 Begreppet indelningsverk kunde innebära själva det statshushållningssystem, som var grundat på
indelning och förläning. Men framförallt användes termen om det på indelning byggda svenska
försvarsväsendet, alltså de med boställen, räntor och andra naturaskatter avlönade befälspersonerna, de likaså på indelade räntor grundade rusthållen samt dessutom vissa på samma sätt uppsatta
båtsmanshåll. (Ågren, S, Karl XI:s indelningsverk för armén. Bidrag till dess historia åren 1679—
1697. Uppsala 1922, s 1 fT.) Sven Ågren har i inledningen till sin avhandling ytterligare rett ut
begreppet indelningsverk. Termen indelningsverk kan betyda a) själva förrättningen b) de rullor
som upprättades i anslutning härtill c) själva institutionen. Ågren 1922, s 2 ; Grill 1978, första
bandet, s 6 och s 23 fT. I avsnittet Indelningsverket i Historiska bilder II, Stockholm 1949 s 376 fT,
ger Alf Åberg en utmärkt översikt av indelningsverket.
6 Grill 1978, första bandet s 12. Betänkande Underdånigt afgifvet af de för utredning af frågan om
roterings- och rustningsbesväret den 8 oktober i nåder förordnade komiterade. Stockholm 1869, s
19 fT och s 38; Ågren 1922, s 192 fT.
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bild 2). En ägare av skattejord hade ansvar för rekrytering och under
håll av antingen en ryttare, en båtsman eller en infanterisoldat. Samma
sak gällde för den som brukade kronojord, dock med undantag för de
kronohemman vilka användes till officers- eller underofficersboställen.
För frälsejorden var bestämmelserna mer invecklade, då det fanns fräl
sejord av olika sorter. Ägare av allmänt frälse deltog i roteringen, men
bördan var för dem lindrigare än för den som ägde skattejord eller
brukade kronojord. Ägare av ypperligt frälse slapp helt och hållet såväl
rustnings- som roteringsbesvären.7 För befälet var indelningsverket en
dast en avlöningsform, som inte hade något med rekryteringen att
göra.8

Bild 2. Indelningsverket.

7 Om ”gammalt” och ”ypperligt” frälse, se Nilsson, S A, På väg mot reduktionen. Studier i svenskt
1600-tal. Stockholm 1964, s 11 fT och 23 IT. I Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän användes
begreppen ”insockne frälse” istället för rå- och rörshemman och ”utsockne frälse” istället för
allmänt frälse. De rå- och rörshemman som räknades till ypperligt frälse hade lytt eller lydde under
säterier och var belägna inom sätesgårdens by. En särskild avgift sk rusttjänstbevillning betalades
av ägare av allmänt frälse och ägare av rå- och rörshemman och insocknehemman. De sistnämnda
erlade dock halv avgift. Se Hultqvist, P, Försvar och skatter. Studier i svensk riksdagspolitik från
representationsreformen till kompromissen 1873. Göteborg 1955, s 28 IT; Grill 1978, första bandet, s
3 fToch s 48; även Jansson 1935, s 455 fT. Nordisk familjebok, 5:e bandet. Stockholm 1882, artikeln
Frälse, spalt 450—454.
8 Grill 1978, första bandet, s 6.
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Reglerna for manskapsrekryteringen

Vilka bestämde då vem som fick bli indelt soldat? Hur skaffade man
rekryter och hur ordnades antagningen rent praktiskt? Det fanns ett
starkt civilt inflytande på valet av rotesoldat. De bönder, vars hemman
ingick i roten, var tvungna att skaffa en rekryt senast tre månader efter
det att deras soldat avgått. De fick annars erlägga s k tillfällig vakansav
gift, som varierade beroende på förseningens omfattning. Den beräkna
des med utgångspunkt från soldatens lön och värdet av de naturaprodukter han erhöll, det s k hemkallet.9 Vid valet av rekrytämne måste
rotebönderna tänka både på de ekonomiska och sociala aspekterna. En
soldat som blev kvar i tjänst skulle leva i byn i åtskilliga år, vilket säkert
hade till följd att rotebönderna funderade mer än en gång, innan de
bestämde vem de skulle föreslå. Att välja den rekryt som nöjde sig med
den lägsta lönen, kunde bli en dyrköpt erfarenhet. Soldaten kunde
rymma, missköta torpet eller visa sig mindre skötsam i andra avseen
den. När manskapsuttagningen till indelta armén studeras är det såle
des också nödvändigt att se saken från den rekryteringsskyldiga allmo
gens sida och fundera över vilka avvägningar som gjordes, då rekryterna
togs ut.
Från och med 1812 slapp rotebönderna rekrytera medan krig pågick.
Däremot skulle rotarna förstärkas vid krigsutbrott. Fram till 1824 var
det tillåtet att spåra upp löst folk, som inte hade laga försvar, och insätta
dem som knektar.10
Några speciella anvisningar på hur rotehållarna skulle få fatt på
lämpliga personer finns inte. Sannolikt spelade framförallt korpralerna
en viktig roll när det gällde att sprida kunskap om vilka rotar som i en
nära framtid skulle kunna bli lediga. Korpralerna hade ju uppsyn över
manskapet inom korpralskapet och kände till vilka soldater som av
sjuklighet kanske skulle erhålla avsked vid kommande mönstring, lik
som vilka som ärvt eller gift sig till hemman och av den anledningen
9 Ibid, s 31.
10 Ibid; Weidenhielm, C H, Samling av gällande föreskrifter angående rustnings- och roteringsbesvärens effektiva utgörande vid indelta armén. Enligt nådigt upppdrag utarbetad av C H
Weidenhielm. Stockholm 1891, s 11 not 1. Kurt Boberg har i en uppsats om Lövångers kompanis
100 rotar 1695—1901 studerat i vilken utsträckning det förekom att lösdrivare sattes in som
soldater, men inte funnit något exempel.( Boberg, K, Lövångers kompani, i Ericsson, T (red)
Folket i försvaret. Krigsmakten i ett socialhistoriskt perspektiv. Umeå 1978, s 205.)
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skulle lämna tjänsten. Det förekom också att kompanicheferna fick brev,
där en bestämd person rekommenderades. Så här skriver t ex vice
korpralen Anders Ren vid Bygdeå kompani år 1891 till sin kompanichef:
På begäran af ynglingen Nils Otto Widmark i Innertavle far jag härmed
vördsamt rekommendera honom som rekryt vid kompaniet. Förbemälde
Widmark som är fullväxt karl, samt har ett ärligt och godt uppförande
samt är ganska skicklig i skrifning och räkning, kan anses som fullt
kompentens. Han ämnar vid första tillfälle uppsöka kapten. Han har
idag skrivit till kommisarien Bergstedt för uppgörelse om roten Säfvenberg. Det finns två roten lediga i Tafle som har nog funderat med honom,
men som han rådgör med mig och jag föreslår heldre Bygdeå kompani än
Lif så har han vänt sig till Bygdeå.11

De praktiska arrangemangen vid rekryteringen ombesörjdes av en av
rotebönderna, den sk rotemästaren. Det vanliga var att varje rote sökte
rätt på en lämplig karl, men det förekom också ett annat system, som
innebar att rotarna i tur och ordning svarade för att finna ett soldatäm
ne, när ett nummer blev vakant. Det fanns då ingen direkt koppling
mellan den rote för vilken soldaten skulle tjäna och den som svarade för
rekryteringen. Detta kallades att rekryteringen skedde genom ”skof”
eller ”skov” eller efter ”varv”.12
I Vilhelm Mobergs roman ”Raskens” skildras hur drängen Gustav
träder in i soldatyrket, sedan han konkurrerat ut en av roteböndernas
söner.13 Hur vanligt var det med sådan konkurrens som Moberg beskri
ver? Det är svårt att uttala sig om, då de skriftliga dokument som finns
bevarade från rekryteringen inte innehåller denna typ av uppgifter.
Säkert varierade förhållandena beroende på en mängd faktorer: legans
storlek (kontantsumma som soldaten fick då han gick i tjänst), soldat
torpets beskaffenhet, tillgången på arbete i närområdet.
Från Småland berättas t e x, att om torpet hade rykte om sig att vara
bra, hände det till och med att redan tjänstgörande soldater ville byta

11 Krigsarkivet (KrA), Västerbottens regementes arkiv. Bygdeå kompani. Inkomna handlingar,
14.1 1891. Nr 3.
12 Ett system med skovrekrytering har tidvis funnits i Västerbotten. Uppgifter om detta har jag
endast funnit hos S L Gahm-Persson, Kongl Stadgar, Förordningar, Bref och Resolutioner angå
ende Swea Rikes Landtmilicie till häst och fot, I — IV. I del IV finns en notis om att kungen
samtyckt i ett brev från 4 januari 1718 till att skofrotar inrättas i Västerbotten.
13 Moberg, V, Raskens. Stockholm 1976 (urspr. 1927), s 47 f.
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rote och att många intresserade anmälde sig. Så här beskrivs rekryte
ringen i Småland av en före detta indelt furir:
När en rote som det hette skulle sätta upp med ny knekt, blev det ett
springande av pojkar som ville ha numret, även av en och annan som
ville ha transport från ett sämre eller mindre välbeläget torp. Sedan var
för bönderna att välja bland dessa.14

Den formella antagningen kunde ske på flera sätt. I de två nordliga
landskapen skedde antagningen av soldaten enklare än på andra håll.
Rotemästaren visade upp rekryten för kompanichefen, sedan den till
tänkte undersökts av läkare och sedan soldatkontraktet utformats. Där
efter gick handlingarna till regementschef och landshövding för på
skrift.15 I övriga landet förekom rekryteringsmöten där regementschef,
regementsläkare, kompanichefer, företrädare för landshövdingeämbetet, rotemästaren och den blivande soldaten var närvarande.16 Under de
sista årtiondena förekom dock även här en mindre formell rekrytering:
soldaten och rotebonden åkte helt enkelt till landshövdingen medföran
de de nödvändiga handlingarna.17 Efter antagningen skedde så små
ningom det slutgiltiga godkännandet av soldaten vid den första general
mönstring som inträffade efter rekryteringen. Fram tom 1886 skulle
sådana äga rum med tre års mellanrum; dock inträffade ofta att de
uppsköts på grund av krig, arbetskommenderingar, farsoter eller helt
enkelt av ekonomiska skäl. Från och med 1887 blev de årligen återkom
mande.18
Det överväldigande flertalet rekryter blev godkända vid dessa mön
stringar och det är inte märkligt i och för sig, eftersom olämpliga
kandidater redan sållats bort före uppvisandet för kompanichefen. Un
der åren 1887—1900 mönstrades i riket 14 110 soldater, av vilka endast
195 blev underkända.19 I praktiken var det således kompanichefen och
14 KrA, Indelningsverkets jubileumskommitté 1931. Koncept. Brev från indelte furiren Schelin vid
Kalmar regemente.
15 KrA, Västerbottens regementes arkiv. Regementschefsexpeditionen. Utgående skrivelse 1841, nr
138.
16 Weidenhielm 1891, s 23.
17 Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA). Frågelistan Krig, knekt och beväring,
Uppland, nr 16739. Sagesman, fd korpralen J P Nyberg, f 1863.
18 Grill 1978, första bandet, s 32. Weidenhielm 1891, s 25.
19 KrA, Härordningskommitté 1890. Koncept. Till hela den indela armén rekryterades under åren
1860—99 ungefär 43 000 man, därav 36495 till infanteriet.
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rotebönderna som hade mycket stort inflytande över valet av soldat.
Detta var sannolikt en garanti för att inte vem som helst kom in och att
man fick de lojala soldater man ville ha. Somliga hade så höga tankar
om de indelta soldaterna, att de var beredda att behålla ett härordningssystem byggt på indelningsverket, trots att alla tänkbara angripare hade
ett annat system.
Vilka krav ställdes då på den som skulle antas? Vissa minimivillkor
fanns angivna, som t ex god kroppsstyrka, att vara utan ”lyten, fel och
bräckligheter” och att kunna uppvisa betyg över god frejd. En nedre
åldersgräns på 17 år och en övre på 25 gällde under 1800-talet samt krav
på 165 centimeters kroppslängd. Den som tidigare varit anställd inom
det militära under minst två år, kunde inträda som indelt soldat ända
upp till fyllda 30 år.20

Avlöning och underhåll

Någon total enhetlighet ifråga om försörjningen av de indelta soldaterna
fanns inte ens då det ständiga knektehållet infördes på 1680-talet. I de
olika landskapskontrakten stadgades vad som gällde i stort för soldatens
underhåll. Rotebönder och soldater kunde inte helt och hållet efter eget
gottfinnande utforma innehållet i soldatkontraktet, men det förefaller
ändå ha funnits utrymme för lokala lösningar.21
På 1800-talet förekom normalt tre delar i soldatens avlöning: 1) lega
och/eller städsel 2) kontantlön 3) torp och/eller hemkall. Legan var en
kontantsumma som rekryten fick löfte om då han accepterade tjänsten.
Den kunde betalas ut direkt, men också delas upp i flera småposter som
betalades under den första tjänstgöringstiden. Städsel, städja eller hand
penning var en mindre summa som alltid betalades kontant vid rekryte
ringen. Kontantlönen utgjordes av en ytterst litet belopp, 5—10 kronor,
som under slutet av 1800-talet helt eller delvis sattes in på sparbank.
Om soldaten avstod från torpförmånen blev kontantbeloppet givetvis

20 Weidenhielm 1891, s 28.
21 Uppgifter om hur soldatavlöningen var utformad finns i varje regementes knektehållskontrakt.
Hur bestämmelserna tillämpades under senare delen av 1800-talet går att läsa i Weidenhielm 1891,
s 270 ff, där de lokala förhållandena beskrivs utifrån material som skickats in av respektive
regementschefer omkring 1890.
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av en annan storleksordning. Hemkall användes på somliga håll för att
beteckna de naturaleveranser av spannmål, hö och halm som den soldat
erhöll, som hade för liten åker- eller ängsareal.
Torpet bestod av torpstuga med dithörande ekonomibyggnader, mark
till åker och äng eller i somliga fall endast sk planteringsland. Torp
fanns under 1800-talet vid de flesta indelta regementen. Ett välkänt
undantag var Dalregementet där det aldrig förekommit soldattorp i
egentlig bemärkelse. Vid Hälsinge regemente förekom en speciell form
av torpbosättning, där soldaterna byggde egna stugor som de fick
behålla livet ut. Vid de i början av 1800-talet uppsatta Skånska rege
mentena saknades torp i stor utsträckning. Dock fanns vid Södra skån
ska infanteriregementet torp till drygt 25 procent av rotarna. Vid Jämt
lands hästjägar- och fältjägarekår förekom endast kontant lön.22
Förhållandet mellan de olika delarna i avlöningen bestämdes med
utgångspunkt från varje rotes speciella förhållanden. Ett bra torp, som
t ex utvidgats av flera tidigare soldater och som kunde föda en relativt
stor kreatursbesättning, medförde sannolikt ett lägre legobelopp. Om
vänt kunde ett litet och svagt torp ge högre kontant lega och kanske ett
mer omfattande hemkall. Andra faktorer som påverkade hur goda vill
kor soldaten kunde förhandla sig till var förstås tillgången på rekryt
ämnen lokalt, den lokala arbetsmarknadens utseende, och särskilt i de
norra länen konjunkturerna inom skogsbruket och skogsindustrin.
En faktor, som också varit betydelsefull, var om soldaten kunde ordna
sitt boende på egen hand. Det är troligt, att soldater som bebodde egna
gårdar hade lättare att erhålla hög kontantlön, eftersom rotebönderna
antingen själva kunde utnyttja jorden som hörde till soldattorpet eller
också arrendera ut den och slippa från ansvaret med brukningen i
soldatens frånvaro.
På 1880-talet bodde ungefär 70 procent av soldaterna i hela landet på
soldattorp. I Västerbotten var förhållandena speciella i och med att en

22 Forsberg, C D, Stadganden rörande Rotehållaren och soldaten vid Indelta roterade infanteriets
regementer och korpser. Stockholm 1855, Andra avdelningen. Se bestämmelser vid de skilda
regementena. Artikel 1 —18 . Löneförmånerna framgår av Weidenhiclm 1891, s 272, s 285, s 315, s
318, s 333, s 337, s 337, s 378, s 383, s 386, s 429, s 441 fT, s 477, s 492, s 504, s 533. År 1871 kom en
kunglig kungörelse där det bestämdes att minst fem och högst tio kronor av soldatens lön kunde
insättas i sparbank för att användas efter avskedet. Weidenhielm 1891, s 77; även s 90 f, s 338, s
352, s 414.
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Bild 3. Kontroll av torpets skötsel. Vid besiktningen fanns fera grupper representerade:
kronobetjänt närmast representerande landshövdingeämbetet, 2 nämndemän som skulle beak
ta roteböndernas intressen samt en officer eller underofficer, som företrädde soldaten. I
syneintrumentet, som var benämningen på det protokoll som upprättades, noterades fel och
brister och de beräknade kostnaderna för felens avhjälpande. 1 somliga syneinlrument finns
noterat om soldaten bodde på egen gård.23 (Bild ur: Nybléus, G, Scener ur indelta
soldaternas lif tecknade av V L Sparre, Stockholm 1867.)

majoritet av soldaterna aldrig tillträdde torpet.24
Överenskommelsen om avlöningens olika delar, som nedskrevs i sol
datkontraktet, var en helt personlig uppgörelse mellan rotehållarna och
den tilltänkte soldaten, men kompanichefen hade att se till att gällande
författningar följdes och att samtliga villkor som gällde lön och under
håll verkligen sattes på pränt. I de fall hemliga överenskommelser
23 Weidenhielm 1891, s93-95.
24 Västerbottens regementes arkiv. Soldatkontrakt. Rcgemcntschefscxpeditionen. Kontroll och
sammanställningar av soldaternas tjänstetid.
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uppdagades, fästes vid en eventuell konflikt inget avseende vid sådana
avtal som slutits vid sidan av det skriftliga.25
Överhuvudtaget varierade de villkor ifråga om avlöning som den
enskilde soldaten kunde erhålla, även i de fall kontrakten slöts inom
samma geografiska område och under i stort sett samma tidsperiod.
Men även mellan regementen förekom stora variationer. Vid Första
Livgrenadjärregementet, där rotarna låg i Östergötland, kostade rotesoldaten i genomsnitt drygt 201 kronor per år, medan Norrbottensbönderna bara behövde betala 60 kronor.26

Soldatrekryteringen och sambandet med 1800-talets samhällsomvandling

Utgångspunkten för mina studier av rekryteringen var de sociala och
ekonomiska förändringar av samhället som ägt rum under 1800-talet.
Denna omvandling torde vara känd i sina huvuddrag. Vi kan erinra oss
att befolkningsökningen hade varit särskilt markant under åren 1830—
1860, då antalet invånare ökade med ca 900 000 människor. Detta var
den mycket dramatiska kulmen på en utveckling med rötter i 1700-talet.27 Förändringen gällde inte enbart befolkningens storlek, utan också
dess sociala sammansättning. Inom bondeklassen uppkom ett skikt av
storbönder, som framförallt ekonomiskt skilde sig från mellan- och
småbönderna. Men det viktigaste var att en agrar underklass uppkom.
Den bestod av backstugusittare, dagsverkstorpare, inhysesfolk och dag
lönare, dvs egendomslösa grupper som försörjde sig på tillfälliga arbe
ten.
Hur påverkades då rekryteringen av manskap av dessa förändringar?

23 Weidenhielm 1891, s 347 not 1. Även s 77 not 2, s 22 not 1; RA, Kungliga Lantförsvarsdepartementet. Registratur. Huvudserien. B la. Vol 59, 18605 juni, s 849. Från Värmland omtalas i en
uppteckning: ”En del knektar kunde ha några smygkontrakt så att dom fick pengar istället för
naturaprodukter. Men dom kontrakten höll inte inför rätten. Det blev process om ett sådant
kontrakt. Men det gick inte bra för rotebönderna. Alla de naturaförmåner knekten skulle ha, blev
omräknade i pengar efter markegångstaxa och det blev räknat med ränta, så att det blev mycket
som bönderna fick betala. Sådana kontrakt visste inte kompanichefen om. Så det blev slut med dom
efter detta”. (U1MA, 5105, Värmland. Sagesman: poliskonstapel C G Wennstedt, sergeant, Säflle).
26 Andersson, A, Betänkande angående sättet och villkoren för grundskatternas samt rustningsoch roteringsbesvärens avskrivning. Efter nådigaste förordnande avgivet den 15 september 1874.
Stockholm 1874, s 54 ITsamt tabell 22.)
27 Utterström, G, Jordbrukets arbetare. Stockholm 1957, del I, s 1 f.
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Utvecklingen borde ha påverkat rekryteringen på ett positivt sätt, sett
ur roteböndernas perspektiv — så har man resonerat. Rimligtvis borde
det blivit lätt att rekrytera, särskilt i de landsändar där det inte fanns
utrymme för nyodling eller möjlighet till kolonisation som i Norrland.
Så beskrivs också förhållandena i de uppteckningar av Soldatminnen
som gjordes på 1940-talet: i flertalet av dem betonas hur lätt det var att
finna manskap. I regementschefernas beskrivningar däremot framträ
der delvis en annan bild. Särskilt i de nordliga länen har man känt av
konkurrensen från skogsindustrin. Då det var högkonjunktur kunde
soldatårslönen tjänas in på kort tid. Följden blev att det blev svårt att
hitta rekryter till rimlig kostnad.28
En annan tänkbar påverkan är att soldatyrkets status förändrades i
och med uppkomsten av nya lågstatusgrupper i agrarsamhället. Solda
ten befann sig inte längst ner på den sociala rangskalan. Han hade
under sig ett växande skikt av obesuttna, som inte ägde hans trygga
avlöning, kunskaper och bildning. Soldaten hade en speciell ställning i
och med att han också tillhörde en militär hierarki. Där hade han själv
visserligen en helt underordnad ställning, men han fick del av en speciell
verklighet som innebar bestämda idéer, regler och lojaliteter. Detta
måste ha påverkat hans uppfattning om sig själv och gjort att han ansåg
sig ha en upphöjd position jämfört med det stora flertalet obesuttna.

Val av soldatyrket

Vad var det då som lockade med soldatyrket? Så här berättar soldat
sonen Karl Kronberg:
Knektarna ansågs stå minst ett pinnhål över dagsverkstorparen och
dagakarlen, hur fattigt och lågt i taket det än var i knektstugan. Soldaten
på torpet hade en långt friare ställning än dagsverkstorparen. Denne var
rättslös, men knekten hade kontrakt och stöd hos sin kompanichef och
knektarna var ju i Kongl. Maj:ts tjänst.29

28 Nordiska Museets arkiv (NMA), Stamsoldat och beväring. Volym 1—5 passim; RA, Lantförsvarskommittén 1861. Inkomna handlingar, bl a nr 36, 42, 54 och 69.
29 NMA, Stamsoldat och beväring, vol.l, 24329. Småland. Sagesman: Karl Kronberg vars far var
indelt soldat, född 1863.
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Liksom i denna uppteckning betonas alltsom oftast just soldatens friare
ställning: att han slapp lyda under husbondevälde och kunde känna
tryggheten att ha befälet på sin sida. En önskan att bli soldat utifrån
fosterländska bevekelsegrunder kan naturligtvis ha spelat en roll för
somliga soldater.30 För andra kan valet av yrket hänga samman med
släkttraditioner. Men för de flesta torde ha gällt att de tog den militära
anställningen för att fa sin försörjning. För många bondsöner under
1800-talet var framtiden inte heller lika utstakad som den varit i ett
samhälle med begränsad befolkningstillväxt, där det varit möjligt för
föräldrarna att ordna utkomsten för de flesta av barnen. För den som
visste att det inte fanns någon gård att ärva, var det en tvingande
o
nödvändighet att finna en annan försörjning. Årstjänst som dräng kun
de väl gå an i unga år, men var inte lockande i längden.31 Soldatyrket
däremot innebar en möjlighet att erhålla ett hem. Den här kategorin av
rekryter räknade nog inte med att soldatyrket skulle medföra ett socialt
avancemang, men väl att de skulle lyckas hålla sig kvar så nära föräld
rarnas sociala position som möjligt.32 Den långa fredsperioden under
1800-talet liksom den utbredda tron att Sverige även fortsättningsvis
skulle kunna hålla sig utanför konflikter, bidrog säkert också till en
förändrad attityd till soldatyrket.
Ett annat motiv känner vi igen från skönlitteraturen där det finns
flera beskrivningar av hur obemedlade ynglingar sökte sig till det militä
ra för att erhålla gratis utbildning och därigenom förbättra sin ställning.
För den som inte hade andra utvägar till social framgång, fanns för
hoppningen att militär utbildning skulle leda till detta. Bitter blev
erfarenheten för många. Översitteri, pennalism och ålderdomliga bestraffningsmetoder bidrog till att militärutbildningen inte blev ”den
fattiges folkhögskola”, som många hade hoppats på.33 Thomas Mag30 Dessa skäl för militär anställning framförs bl a i amerikansk forskning. Jfr Coakley, R, W,
mfl(ed), Factors operating to influence recruitment, retention, dedication and professionalism of
the Army: A historical perspective. OCMH Study 52. Histories division of the chief of Military
History. Department of the Army, October 1970, s 14 IT.
31 Utterström 1957, del I, s 279. Här anförs ett exempel från Dalarna, där årstjänst betraktades
liktydigt med träldom.
32 Soldaterna har av Sten Carlsson placerats närmast under bondeklassen på den sociala rang
skalan. Carlsson, S, Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866. Stockholm 1966, s 269.
33 Detta uttryck myntades egentligen om kasernen; det yttrades i samband med värnpliktsdebatten
och ville gentemot kaserneringens ofta anförda avigsidor framhålla dess goda möjligheter. Magnus
son, T, Proletären som militär — Ett motivkomplex hos Vilhelm Moberg, Jan Fridegård och Sven
Delblanc, Kungliga Krigsvetenskapsakademiens tidskrift (KVT) 1979, s 21 (T.
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nusson har i en uppsats behandlat detta motiv och ger följande belysan
de exempel ur Vilhelm Mobergs ”Soldat med brutet gevär”. Huvudper
sonen Valter kan inte räkna med att efterträda fadern som indelt soldat:
Men Du kan värva dej till volontär sa far. Du kan värva dej för tre år.
Volontär — det lät nästan finare än soldat... Men han skulle kallas
volontär. Volontären Valter Sträng. Det var något att tänka länge på.34

Detta bildningsmotiv kan man tänka sig ha funnits såväl bland småbru
karbygdens bondsöner som bland de helt obesuttna även under den tid
då Volontärinstitutionen inte hade genomförts fullt ut och vägen till
socialt anseende och kanske rent av socialt avancemang gick via en
anställning som indelt soldat.35

Rekryteringsmönster

Att finna mönster för den sociala och geografiska rekryteringen kan
bidra till att ge svar på frågan om det ständiga knektehållets sociala
betydelse i det sena 1800-talets samhälle. Vilka faktorer var betydelse
fulla vid rekryteringen: social tillhörighet, geografisk närhet eller kanske
släktskap med en soldat? Med utgångspunkt från den lokala studien av
Västerbottens faltj ägarekår/regemente skall dessa frågor nu tas upp.
Först skall jag emellertid kortfattat orientera om roteringen i Västerbot
ten och Västerbottens fältjägarekår/regemente.

Knektehållet i Västerbotten

Västerbotten tillhörde de landskap, där bönderna tidigt höll soldater
även i fredstid. Redan under drottning Kristinas tid fanns en form av
ständig rotering innebärande att allmogen lovat hålla ett komplett
regemente omfattande 1 056 man, inklusive korpraler.36 Kronans mot
prestation var befrielse från utskrivningar och utskrivningspenningar.
34 Ibid., s 24.
35 Om Volontärinstitutionen, se Ericsson, T, I fosterlandets tjänst. En studie i den svenska arméunderbefalskårens fackliga strävanden 1901 — 1922. Umeå 1978, s 9.
36 Forsberg 1855, 13:e Artikeln, s 7 ff.
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Bild 4. Socknar med soldatrotar i Västerbotten.

Efter fredsslutet 1809, då regementet förlorade drygt hundratalet rotar
genom landavträdelserna till Ryssland, utgjordes styrkan av 943 man
(manskap och korpraler). Ar 1829 blev regementet förändrat till fältjägarregemente och soldaterna benämndes därefter fältjägare. Ar 1841
skedde så en uppdelning av regementet i två kårer, nr XIX (sic!)
Västerbottens fältjägarekår och nr 19 Norrbottens fältjägarekår. Väster
bottens fältjägarekår blev då ett litet förband med endast 460 nummer,

37 Weidenhielm 1891, s 438, not 2.
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fördelade på fyra kompanier: Livkompaniet, Skellefteå, Bygdeå och
Lövångers kompanier. Ar 1892 utvidgades det till regemente. Antalet
effektiva rotar var under senare delen av 1800-talet omkring 400. De låg
i de 10 socknarna närmast kusten.38
Till dessa rotar antogs 836 rekryter under perioden 1860—1901 (i hela
landet: ca 43 000 under motsvarande tid).39 De var så gott som alla i
20-årsåldern vid inträdet i tjänsten. Ungefar en fjärdedel av dem skulle
stanna i tjänst 25 år eller längre, men det stora flertalet hade alltså en
betydligt kortare anställning. För 35 procent av dem varade tiden som
rotesoldat i högst tio år. Den genomsnittliga tjänstgöringstiden sjönk
från 30 år på 1850-talet till 18 år i slutet på 1880-talet.40
Vilka mönster framträder då inom Västerbottens län? Var tredje
soldat som antogs till Västerbottens fältjägarekår hade vid rekryteringstillfället nära släktingar som tjänstgjorde eller nyligen haft anställning
som soldater, underbefäl eller i några fall som underofficerare (se tabell
1). Ungefär 22 procent av dem hade ”ärvt” soldatyrket. Däremot var
det inte så att far och son normalt efterträdde varandra på samma rote,
även om det naturligtvis förekom. Det var också en stor grupp som hade
en bror (och ibland flera bröder) som också valt soldatyrket.
Den typ av släktanknytning som redovisas i tabell 1 gäller enbart
mycket nära släktförbindelser (föräldrar, syskon). Betydligt fler soldater
hade givetvis andra typer av anknytningar till knektehållet.41 Många av
soldaternas fäder var t ex själva bönder och deltog därigenom i roteringen med det ansvar detta innebar. Den som lyckades placera en son på
den egna roten kunde ha stor fördel av detta. Om torpjorden som hörde
till soldattorpet låg i anslutning till hemmanets ägor, kunde en gemen-

38 Grill 1978, andra bandet, del 2, s 245 f.
39 Beträffande antalet antagna föreligger något annorlunda uppgifter om detta i den statistik som
är publicerad i KVT. Där tar man med soldater som varit i tjänst så länge att de hunnit vara med
om en generalmönstring (KVT 1889, s 336 anm.). I min undersökning ingår även de som ej hann
vara med om mönstringen därför att de slutade sin tjänst innan mönstring hann äga rum.
40 KrA, Västerbottens regementes arkiv. Kontroll och sammanställningar av soldaternas tjänste
tid. 1881 — 1896, vol 1. KrA, Västerbottens regementes arkiv. Regementschefsexpeditionen. Gcneralmönsterrullor 1860—1886; generalmönstringshandlingar 1888—1905. I 20:s arkiv. Stamrullor
för indelta 1849—95, vol. 1; stamrullor för underbefäl 1880-1927, vol 5; stamrullor för underbefäl
1869-1927, vol 2; KVT 1889, s 328; KVT 1901, s 431-435.
41 Genom kyrkobokföringsmaterialet fick jag uppgifter om namn och yrke på soldaternas målsmän.
Därigenom kunde jag fastställa om soldaten haft en far eller bror som också var inom det militära.
Ytterligare efterforskningar har inte gjorts.

115

Typ av anknytning

Antal

Far soldat eller fd soldat
Far och bror soldat
Bror soldat vid antagningen
Annan anknytning
Egen militär anställning
Född i den by där roten låg

117
52
61
7
33
60

15,0
6,6
7,8
0,8
4,2
7,6

Sammanlagt
Saknar påvisbar anknytning

330
453

42,1
57,9

Totalt

783

100%

Procent

Tabell 1. Soldater vid Västerbottens fältjägarekår/regemente som hade social eller nära
geografisk anknytning till knektehållet. Sammanlagt var 12 procent födda i den by där roten
låg, men av dem hade somliga även en annan anknytning. Det var sålunda 7,6 procent som
enbart hade nära geografisk anknytning.
Källor: Krigsarkivet, Västerbottens regementes arkiv Regementschefsexpeditionen. General
möns terrullor, rekryteringsrullor. Kompaniernas stamrullor. HLA, Kyrkoarkiv. Födelse
böcker, husförhörslängder. SCB. s arkiv. Födelseböcker.

sam brukning ske. I torpsyneinstrumenten finns ibland noteringar om
att soldattorpets jord ”låg i rotehållarens åker”. I många fall arrendera
de rotebönderna jorden av soldaterna, ett system som rotebönderna
säkert fann praktiskt och var intresserade av att fortsätta med.42 Över
huvudtaget hade de kontakter som naturligen fanns inom bondeklassen
varit viktiga i samband med rekryteringen och säkert underlättat för de
bondsöner som ville bli soldater.
Att kontakterna var livliga just med bönderna i trakten har visats av
Lars-Gunnar Boman i en studie som gjorts med utgångspunkt från en
indelt soldats — Johan Pamp — dagbok. Boman skriver: ”Man kan då
konstatera att det är byns hemmansägare han (soldaten, min anm.)
oftast träffar. Det är åt dem han gör skor, det är åt dem han binder nät,
det är åt dem han skriver. Det är deras hästar han får låna och det är
med dem han tar sig ett rus. Kontakterna med byamännen är många
och omfattande, och spänner över vitt skilda områden.”43
42 KrA, Västerbottens regementes arkiv. Lövångers kompani. Torpsynesinstrument 1869—1882.
43 Boman, L-G, Johan Pamps dagbok 1/1 1834—5/12 1835. En indelt soldat i fredstid. Otryckt
uppsats i etnologi, fortsättningskurs. Institutet för folklivsforskning. Stockholms universitet. Stock
holm, s 33.
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Den geografiska rekryteringen

De indelta regementena hämtade normalt sina rekryter inom det egna
länet och därtill i allmänhet inom det område inom vilket kompaniets
rotar låg. Som exempel kan nämnas, att endast 4,4 procent av samtliga
antagna i Sverige under perioden 1860—1887 var födda i ett annat län
än det där regementet var förlagt, men det fanns dock lokala variatio
ner.44 Flera infanteriregementen i Mälardalen, som var ett område med
mycket stor geografisk rörlighet, hade mer än tio procent rekryterade
från ett annat län.45 Detta kan jämföras med Södra skånska infanterire
gementet och Västerbottens fältjägarekår, där färre än en halv procent
var födda utom länet under nämnda tidsperiod.
Utmärkande för den geografiska rekryteringen i Västerbotten var
också de stora skillnader som förekom mellan de olika socknarna. De
utpräglade jordbrukssocknarna Nysätra, Lövånger och Burträsk hade
den mest lokalt knutna rekryteringen. Där hämtades mellan 75 och 85
procent av soldaterna hemmavid. Mest särpräglad i detta avseende var
rekryteringen i Lövånger, där endast 17 av 103 soldater var födda på
annat håll. Flertalet var barnfödda i byar som låg högst tre mil från den
by där soldatroten låg. I Umeå och Skellefteå socknar, som hade en mer
blandad näringsprofil, var det vanligare att soldaterna hämtades utomsocknes.46 Däremot var det, som framgår av tabell 1, en påfallande låg
andel av rekryterna — 12 procent — som var födda i den by, där de
senare skulle komma att bosätta sig i egenskap av rotesoldater.
Ett annat intressant mönster framträder då soldaternas födelse
socknar studeras. Det visar sig nämligen att inte mindre än 46 procent
av samtliga antagna Västerbottensknektar under undersökningsperio
den var födda i Lövångers, Nysätra och Burträsk socknar. I dessa
socknar låg endast 36 procent av de effektiva rotarna och de hade
dessutom avsevärt mindre befolkning än t ex Umeå och Skellefteå
socknar. Trots detta har det från dessa befolkningsmässigt svaga områ
den skett en ”export” av soldatämnen.47 Hur skall detta förklaras? Det
44 K VT 1889, s 327 fT.
45 Ibid.; Eriksson, I & Rogers, J, Rural Labor and Population change. Social and Demographic
Developments in East-Central Sweden during the Nineteenth Century. Uppsala 1978, s 225.
46 KrA, Regementschefsexpeditionen. Generalmönsterrullor 1860—1901. Härnösands landsarkiv
(HLA), Kyrkoarkiv. Födelseböcker och husförhörslängder. SCB:s arkiv. Födelseböcker.
47 Emigrationsutredningen. Bilaga V. Bygdestatistik. Stockholm 1910, tabell 76, s 348; Grill 1978,
andra bandet, del 2, s 245 f. Från de tre nämnda socknarna ”exporterades” inte mindre än 181
soldater.
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förefaller tex märkligt att en så stor och folkrik socken som Umeå
hämtade över hälften av sitt manskap på annat håll. Var det medvetna
val som låg bakom dessa lokala mönster?
En enkel förklaring skulle kunna vara, att det vid rekryteringstillfället
inte fanns lediga rotar i den närmaste omgivningen och att de ynglingar,
för vilka soldatyrket framstod som attraktivt, tvingades söka sig ut för
att kunna bli soldater. I socknar med mycket få rotar kunde detta
inträffa. Men ifråga om de övriga håller inte denna förklaring, eftersom
det fanns lediga rotar att ta i anspråk efter varje generalmönstring, utom
år 1869 i Burträsk socken.48 Efter 1887 däremot, då årliga mönstringar
infördes, kunde det bli brist på lediga rotar i en socken, därför att det
var ett fåtal rotar som omsattes varje år.
En faktor av stor betydelse för att förklara rekryteringsmönstret var
att det uppenbarligen gick bra för somliga soldater att fortsätta att bo
kvar i hembygden, trots att de fungerade som rotesoldater i helt andra
socknar. Detta är rätt anmärkningsvärda resultat med tanke på de
bestämmelser som fanns rörande de indelta soldaternas boende. Kom
panichefen skulle t ex godkänna valet av boningsort. Soldaten skulle bo
på soldattorpet eller också skaffa sig fast bostad inom kompaniets stånd
(område).49 Hur kunde det då förekomma att soldater bodde kvar
hemma? I Västerbotten löstes denna fråga genom att dessa soldater
erhöll permission från regementsmötets slut det ena året och fram till
nästa års övningar. I tjänstgöringsreglementet fanns nämligen en para
graf som tillät manskap att för längre eller kortare tid bo eller vistas
utanför kompaniets område. Rust- eller rotehållarnas samtycke krävdes
förstås.50 Det är dock troligt att det aldrig var meningen att reglerna
skulle utnyttjas på det sättet att soldater hela livet skulle vistas på annat
håll.
Förhållandena i Umeå socken får illustrera hur det kunde fungera: till
dess rotar antogs 94 soldater som var födda utom socknen. Drygt en
tredjedel av dem förblev bofasta på sina respektive hemorter.51 Uppgif-

48 KrA, Västerbottens regementes arkiv. Regementschefsexpeditionen. Inkomna förslag 1860—
1886.
49 Tjänstgöringsreglemente för armén. Stockholm 1889, s 392 fT.
50 Ibid.
51 Dessa uppgifter kom i dagen då undersökningen av soldaternas arbeten efter avsked skulle
kartläggas. Se källhänvisning till tabell 2 och 3.
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Bild 5. Soldatens dubbla roll som jordbrukare och militär illustreras med denna bild.
Soldatyrket betraktades tydligen som en lämplig bisyssla till jordbruket. Genom att många
soldater fick inskrivet i soldatkontraktet, att de fiick uppodla viss areal, som de sedan fick
behålla livet ut, fick den som valde yrket också en viss långsiktig grundtrygghet. (Bild ur:
Nybléus, G, Scener ur indelta soldaternas lif, tecknade av VL Sparre, Stockholm 1867.)

ter från Bygdeå kompani tyder på att förhållandena var likartade även
där. I början av 1870-talet bodde nämligen en tredjedel av soldaterna i
andra byar än de där roten låg.52 Liknande uppgifter finns för många av
de soldater som rekryterades till rotar i Lövånger.53 Många av dessa
soldater blev senare bönder eller brukare av hemmansdel eller torplä
genhet. Medan de väntade på att ta över en hemmansdel eller ett torp
blev de soldater. För småbönderna har förstås den kontanta lönen
lockat. Från Småland finns också sådana uppgifter. I en uppteckning
52 KrA, Bygdeå kompani. Annotations- och stamrullor. Våglängden mellan rotarne eller Fältjägar
nas hemvist och närmaste gästgivaregård inom Bygdeå kompani. 1871.
53 Se källhänvisning tabell 2 och 3.
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omtalas att ”t o m självägande bönder tog soldatanställning mot den
relativt goda kontanta lönen”.54
Ytterligare en förklaring till att ynglingar från dessa socknar valde
soldatyrket kan vara att det funnits en tradition att ynglingar från
bestämda områden åtog sig att vara soldater. I en av de fa uppteck
ningarna från skellefteåområdet påpekas, dock utan närmare förklaring:
”Från Lövånger och Burträsk kommo de flesta soldatämnena.”!55
Hur var det då på andra håll i landet? ”Det fanns soldater som aldrig
sett sina rotebönder”, uppges t ex i en uppteckning från Småland.56
Dock måste åtminstone rotemästaren ha träffat soldaten då man gjorde
upp soldatkontraktet.
I somliga regementschefers skrivelser framkommer att det kunde
förekomma egendomliga mönster i fråga om rekryteringen. Den kunde
variera på ett ibland svårförklarat sätt. Det kunde t ex vara besvärligt
att finna soldatämnen inom ett bestämt kompani inom ett regemente,
medan det samtidigt gick fint att skaffa folk till de övriga kompanierna.
I en uppteckning från Halviks socken i Västergötland beskrivs hur
rotebönderna fick betala rejält för att överhuvutaget få någon rekryt.57
En del av variationerna kan säkert förklaras med konkurrens från den
civila arbetsmarknaden, men en del kan säkert också förklaras med
lokala sedvänjor eller attityder, som förekommit under långa perioder
och som var svåra att bryta.
Någon samlad statistik för samtliga regementen som möjliggör jämfö
relse av den geografiska rekryteringen på socken- eller bynivå finns inte.
Endast spridda uppgifter ur uppteckningar, i regementschefernas inla
gor samt uppgifter ur en del lokala studier finns att tillgå. Från Småland
berättas: ”1 Östbo härad var det på 1800-talet både bond- och torparsöner som blevo soldater. Socknen hade inte nummer till alla på långt
när och därför fingo de övertaliga söka sin anställning i angränsande
socknar. Genom andra soldater fick man reda på att en rote långt borta

54 NMA, Stamsoldat och beväring, volym nr 1, Småland, nr 24329. Meddelare K Kronberg.
Sagesmän: meddelarens far, indelt soldat, född 1863 och morfar, korpral och hemmansägare, född
1846.
53 Ibid., Vol. 3, Västerbotten, nr 26759. Sagesman korpral Gabriel Hansson-Hurtig, f 1856 i
Broträsk. Meddelare B Wiklund, Broträsk.
56 Ibid., Volym nr 5, Småland, nr 41806. Sagesman F d soldaten K Alvin, antagen 1896.
57 Ibid., vol. 2, 25154, Västergötland. Sagesman: knektar, äldre beväringar; meddelare: Harald
Ericsson, Trollhättan.
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kunde bli ledig”.58 Detta torde stämma in på de västerbottniska rekry
terna från Nysätra, Burträsk och Lövånger som blev soldater utanför
hemsocknarna.
En intressant uppgift, som framkommer i Valter Elgeskogs uppsats
om soldaterna i Sunnerbo härad, är att rekryterna ibland hämtats från
grannsocknarna, ”för att dessa skulle vara oberoende till rotebönder
na”. Ledde detta till att soldaten fick en självständigare ställning? Hade
det något samband med att soldaterna ibland användes närmast som en
polisstyrka vid sociala konflikter? Detta vore värt att undersöka vidare.
Elgeskog finner också att den geografiska rekryteringen varierade på
ett till synes oförklarligt sätt. I somliga socknar i undersökningsområdet
hämtades rekryter helt och hållet utanför rotsocknen. Han vill också se
ett samband mellan befalets bosättning, på boställen eller på annat sätt,
och rekryteringen. Han finner att en stor andel av rekryterna kom från
områden, där militärbefäl haft boställen. Han menar att befälen aktivt
medverkat till och stimulerat rekryteringen, något som förefaller sanno
likt.59
En annan lokal studie av Göran Göransson som rör soldaterna vid
Livkompaniet vid Första Livgrenadjärregementet visar att den geogra
fiska rekryteringen i hög grad var knuten till länet, men däremot inte till
socknen. I hans undersökning var t ex endast 15 procent av de soldater
som var i tjänst 1868, födda i den socken där soldatroten låg.60 Då bör
man komma ihåg att socknarna i detta område är utomordentligt små,
både till folkmängd och areal.61 Man behövde inte röra sig långt för att
överskrida sockengränsen. I Västerbotten däremot var socknarna avse
värt större och därför är det naturligt att jag erhåller en högre andel
inomsocknes rekryterade i min studie.
De indelta infanteriregementena har beskrivits som utpräglade byg
deregementen. Detta stämmer såtillvida som utomlänsrekryteringen var
relativt ovanlig på de flesta håll. Att rekryteringen i huvudsak skedde
inom kompaniets område har också bekräftats, även om det här finns
38 Ibid., Volym nr 4, Småland, nr 34889. Sagesman: fd soldat född 1869.
59 Elgeskog, V, Avflyttningen från soldattorpen i Sunnerbo på 1800-talet — Kring en pilotunder
sökning, K VT 1979, s 12 IT.
60 Göransson, G, Speglar den indelte knektens förhållanden omvandlingen i 1800-talets svenska
samhälle?, Militärhistorisk Tidskrift 1981, s 27.
61 Emigrationsutredningen. Betänkande i utvandringsfrågan. Stockholm 1914, s 290 fT; Grill 1978,
andra bandet, del II, s 54 fT.
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intressanta lokala variationer. Däremot härstammade inte soldaterna i
någon större utsträckning från den by där roten låg. En nära geografisk
anknytning var tydligen inte någon avgörande rekryteringsfaktor. Vilka
faktorer var då betydelsefulla? Spelade den sociala bakgrunden någon
roll? Detta skall tas upp i kommande avsnitt.

Den sociala rekryteringen

Vilka var det då som sökte sig till indelta armén för att bli soldater? Det
finns inte något samlat material som kan ge en bild av detta. Inte ens i
de många utredningar om försvaret, som gjordes under 1800-talet och
som resulterade i digra betänkanden, finns sådana uppgifter. Det är på
ett sätt inte förvånande. Hos överheten fanns en föreställning om att det
på landsbygden fanns ett befolkningsskikt som skulle förse armén med
menigt manskap, vare sig det gällde meniga indelta knektar eller stamanställda volontärer och underbefäl i en värnpliktsarmé.
När krigsminister G. R. Abelin prisar den indelte soldaten för hans
ursprung ur ”vår ofördärvade lantbefolkning” och när generalen Hazelius talar om soldaten som ett ”praktexemplar av den svenske bonden”
är det, som Kerstin Strömberg-Back påpekat i sin uppsats Stam och
beväring, just överhetens syn som kommer fram.62
I uppteckningarna av Soldatminnen framträder en mer nyanserad
bild. Här beskrivs inte ”lantbefolkningen” som en grå massa. Här
finner vi att de rekryterade var torparsöner, bonddrängar, knektsöner,
söner till de fattiga i agrarsamhället, hantverkarsöner, arbetarsöner,
söner till backstugusittare och statare, till småbönder och småbrukare
samt bondsöner.63
Soldaterna värvades i regel bland småbrukarklassen, som icke kunde
bereda alla sina barn sysselsättning hemma vid jordbruket, samt bland
andra, fattiga, barnrika familjer som icke ägde någon jord. Man räknade
med att fastän lönen var i det knappaste laget tilltagen, så erhöll man
ändå kläder, kost och logi under tjänstgöringstiden samt naturaförmå
nerna.64

62 Strömberg-Back, K. Stam och beväring, i Ericsson, T (red) 1983, s 48, s 59.
63 NMA, Stamsoldat och beväring. Frågeslista 74. Volym 1—5, passim.
64 Ibid., volym nr 1, Dalarna, nr 24205. Sagesman: Fräs Erik Andersson, Kärvåsen, f 1868.
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Bild 6. Soldatfamilj hemma i stugan. Ur Nybléus, G, Scener ur indelta soldaternas lif
tecknade av V L Sparre. Stockholm 1867.

Detta citat är belysande för de synpunkter som kommer fram i flertalet
av uppteckningarna. I några av dem avvisas helt och hållet tanken på
att hemmansägarsöner skulle kunna bli indelta soldater.63 I sådana fall
är uppteckningarna i allmänhet från syd- och mellansveriges slättområ-

60 Ibid., volym nr 1, Småland, nr 24335. Sagesmän: E Österlund, Kulltorp f 1854; A J Johansson, f
1859. Volym nr 1, Småland, nr 24321. Sagesman: flokreparatören T Th Brink, f 1871, fd soldat.
66 Ibid., volym nr 1, Östergötland, nr 24178. Sagesmän: E Johansson och livgrenadjär Ros, 76 år
(1943).
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den. Härifrån kommer också uppgiften att bondsönerna hellre valde att
ta anställning som underofiicersvolontärer:
Underofficerare rekryterades enbart bland hemmasönerna. Rika bond
söner ville ha titel och anseende, vacker grenadjäruniform, utmärkta
skolor under tre år och god pension ... Det var mycket vanligt att gå
igenom skolorna, taga avsked och sedan ha förmånen vid sökande av
platser som förvaltare, förmän, poliser, skogvaktare mm.66

För de norra delarna av landet däremot händer det oftare, att det nämns
att också bondsöner blev soldater. I valet mellan ett slitsamt liv som
nybyggare och ett liv på soldattorpet, valde somliga bondsöner hellre
soldattorpet. Den bild som framkommer i uppteckningsmaterialet i
stort, är att soldaterna rekryterades ur mellanskiktet och det lägre
skiktet i agrarsamhället. I Norrland och i övriga delar av landet där
gårdarna var små och bisysslor behövdes har också bondsöner rekryte
rats. Ett intressant påpekande finns i en uppteckning från Småland:
”Indelta soldater rekryterades från snart sagt alla samhällets lägre
skikt, dock ej de allra lägsta.”67
Varför valdes soldatyrket? Här är uppteckningsmaterialet synnerli
gen samstämmigt. Soldattorpet gav en grundförsörjning och möjlighet
att fa hus och hem och kunna bilda familj:
Ett ledigt soldattorp hägrade, den unge mannen hörde sig för, och
lyckades han bli antagen, kunde giftermål ske. Annars återstod dräng
tjänst eller möjligen en plats som statare på någon herrgård.68

Detta motiv kan dock inte ha varit avgörande för alla. Det fanns ju trots
allt över 6000 ”torplösa” soldater på 1880-talet.

Den sociala rekryteringen till Västerbottens fältjägarekår/regemente

Hur stämmer då resultaten för Västerbottens del med den bild som ges i
uppteckningarna? I tabell två nedan finns en sammanställning som
67 Ibid., volym 1 Småland, nr 24329. Meddelare K Kronberg. Sagesmän: meddelarens far, indelt
soldat, f 1863 och morfar, korpral och hemmansägare.
68 NMA, stamsoldat och beväring, volym nr 2, Småland, nr 24726. Meddelare A Suneson, värvad
vid Artilleriet. Fadern var rotebonde.
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Målsmans yrke vid
soldaten födelse

Antal

Procent

Småföretagare/lärare
Underofficer
Bonde
Bonde/soldat/korpral
F d bonde
Bondson

3
5
273
14
13
9

Skikt A: 40 %

Arrendator/landbonde
Nybyggare
Torpare
Soldat/fältj ägare
Vice korpral/korpral
Distinktionskorpral
F d soldat
Soldat/arbetare
Tullförvaltare

10
28
29
121
6
2
13
2
1

Skikt B: 26,7 %

Hantverkare
Arbetare
Tjänstefolk
I nhyses/förgångsman
Änka
Bonddotter/torpardotter
Ogifta kvinnor utan titel
Lösdriverska

16
29
58
124
11
10
13
2

Skikt C: 33,3%

Totalt

792

Tabell 2. Social härkomst fôr soldater rekryterade till rotar vid Västerbottens fältjägarekår/
regemente 1860—1901.
Källor: Krigsarkivet, Regementschefsexpeditionen. Generalmöns terrullor. Rekryteringsrullor. Kyrkoarkiv. Födelseböcker. Husförhörslängder. Anm. Uppgift om målsmans yrke
saknas för 44 individer. Bortfallet utgör drygt fem procent. Hälften av det beror på att
Skellefteå sockens kyrkböcker är så skadade att somliga målsmäns namn och yrken inte kan
läsas. Det övriga bortfallet utgörs av individer som helt enkelt inte återfunnits i födelseböckema, sannolikt på grund av felaktigt angiven födelsesocken eller födelsedatum.
Diskussion om den sociala grupperingen, se not 69!
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visar de västerbottniska knektarnas sociala härkomst.69 Två tredjedelar
av soldaterna, som rekryterades till Västerbottens fältj ägarekår/regemente härstammade ur de båda övre skikten i bondesamhället. 39
procent av soldaterna hade fäder som var bönder eller som kombinerade
bonde- och soldatyrket. Rekryteringen ur bondeklassen låg under hela
perioden 1860—1901 oförändrat på en hög nivå. Ur mellanskiktet där
emot hämtades farre mot slutet av perioden, medan rekryteringen ur det
lägsta sociala skiktet ökade under de fyrtio åren, något som inte är
märkligt mot bakgrunden av tillväxten av den agrara underklassen. Det
förtjänar dock att påpekas, att inte under något årtionde hämtades mer
än 37 procent av rekryterna bland de obesuttna.
Sammanlagt var det över 20 procent som hade fäder med militär
anknytning. I det lägsta skiktet dominerar målsmän med ”titeln” inhy
ses. Här finns det sannolikt personer med skiftande sociala villkor. Den
andra stora gruppen i det lägsta skiktet utgörs av de ensamstående
kvinnorna — ogifta mödrar eller änkor. 86 av de 836 soldaterna var
födda utom äktenskapet.70

69 Den sociala indelningen bygger på följande enkla princip: jag utgår från om personen a) äger
jord b) brukar jord de inte äger c) saknar tillgång till jord och lår sålunda tre huvudgrupper: A, ett
övre skikt, som utgörs av personer som var bönder, hemmansägare, före detta bönder och
hemmanstillträdare, dvs en gift bondson som bodde hemma i avvaktan på att fa ta över gården.
Även ett fatal bondsöner utan titel ”hemmanstillträdare” har förts hit. Till detta skikt har också
räknats de få småföretagarna samt underofficerarna. De sistnämnda har inte haft en ekonomisk
ställning, som liknat böndernas, men deras sociala ställning har varit sådan, att de kan föras till
agrarsamhällets övre skikt. Till mellanskiktet — B — har jag fört torpare, nybyggare, soldater och
arrendatorer. Här finns också vice korpralerna och korpralerna. Uppmärksammas bör, att en
torpare i Västerbotten mer kan liknas vid en mindre hemmansägare. Dagsverksskyldighet knuten
till torpet var i Västerbotten i det närmaste okänt. Skillnaden i förhållande till grupp A kan därför
vara flytande. Det gäller särskilt dem som anges som ”brukare” eller ”ägare”, där det är svårt att
veta om frånvaron av titeln ”bonde” är en markering av lägre social tillhörighet. I gruppen C finns
målsmän med titlar som dräng, piga, änka eller inhyses. Ogifta kvinnor utan speciell titel,
bonddöttrar och torpardöttrar har också förts hit. Inplaceringen av vissa kategorier vållar alltid
problem. Individer med titlar som ”före detta bonde”, ”före detta soldat” och ”före detta
arbetare” har fatt vara kvar inom det skikt de skulle ha tillhört, om de ej varit ”före detta”. Det kan
naturligtvis diskuteras om detta är riktigt. Likaså kan givetvis inplaceringen av ”bondsönerna” i
skikt A förefalla tveksam. Detta har gjorts mot bakgrund av att jag vet att många också blev
bönder. De ingår i en studie av de indelta soldaternas familjebildning.
70 Somliga soldater som var födda av en ensamstående mor, växte också upp i en familj. Det var
nämligen inte ovanligt att de ensamstående kvinnorna gifte sig kort tid efter barnets födelse. (Dessa
uppifter gäller Umeå och Lövångers socknar, vilkas soldater ingår i en specialundersökning som
rör familjebildningen).
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Intressanta skillnader ifråga om den sociala rekryteringen framträder
om de olika socknarna studeras var för sig. I de utpräglade jordbrukssocknarna, Lövånger, Nysätra och Burträsk, rekryterades betydligt fler
bondsöner. Mest utpräglad i detta avseende framstår åter Lövånger. I
både Umeå och Skellefteå var det ovanligare att bondeklassens söner
kunde tänka sig soldatyrket. De bondsöner som dock återfinns var till
största delen inflyttade från annat håll. Förklaringen till skillnaderna
hänger sannolikt samman med respektive sockens näringsstruktur och
därmed med den funktion som soldathållet hade i bygden. I de utpräg
ladejordbruksbygderna fanns inte samma alternativ i fråga om försörj
ning som i de socknar där det började skapas sysselsättning inom
industrin. För den som ville bo kvar i sin hembygd, fanns soldatyrket
som en möjlighet. Det gällde även i de fall roten låg avlägset, till och
med i en annan socken, eftersom det gick an att bo kvar i sin hembygd
även under soldattiden. Men även andra faktorer har säkert spelat in. I
Lövånger har soldaternas anseende säkert varit bättre jämfört med
Umeå och Skellefteå beroende på att det här fanns så många bondesol
dater.71

Jämförelser

Vad visar andra lokala studier om den sociala rekryteringen till soldat
yrket? Göran Göransson studerar också soldaternas sociala härkomst i
sin uppsats om soldatrekryteringen till Livkompaniet i Östergötland.
Göransson erhöll en avsevärt lägre andel soldater rekryterade ur bon
deklassen. Den högsta andelen under någon tioårsperiod var 16,6 pro
cent och den avser 1860-talet. Rekryteringen till soldatyrket i denna
bygd tycks framförallt ha skett ur mellanskiktet. Ungefär hälften av alla
soldater utgjordes av torpar- och livgrenadjärsöner. I ett avseende är
våra resultat inte jämförbara. Genom att Göransson använder sig av en
tvärsnittsmetod kan han ha missat de soldater som rekryterats mellan
mättillfällena. Han kan ha erhållit en för låg andel rekryterade bond
söner, särskilt sådana som skulle komma att ta över hemmansbruk. Det

71 För avsnittet om den sociala rekryteringen i de olika socknarna har använts där intet annat
angives de källor som finns angivna i tabell 2 och 3.
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är nämligen inte säkert att de i den miljön kunde förena bonde- och
soldatyrket på det sätt som förekom i Västerbotten. Man har därför
anledning att tänka sig, att soldaterna i denna av större jordbruk
präglade bygd avgick så snart de kommit över en hemmansdel. Det är
ändå sannolikt, att hans resultat speglar de förhållanden som gällde i
Östergötland. Det är inte troligt att vi på den östgötska slättbygden
skulle erhålla likadana resultat som i Västerbotten.72
Valter Elgeskog har i den ovan nämnda studien av Sunnerbo härads
soldater erhållit preliminära resultat som visar att det var vanligt att
yrket ärvdes liksom att det förekom att brödrakretsar på tre till fem
sökte sig till yrket. Av intresse för synen på knektehållet i lokalsamhället
är vidare följande uppgift: Soldaten Lilja och hans son var båda soldater
i samma by fast han på sitt hemman hade tjänstefolk. Den extraförtjänst
som soldatyrket gav var inte oviktig.73 Gustav Collin har i sin undersök
ning av Konga kompani identifierat 45 soldatsöner bland 124 antagna
för perioden 1870—1901.74
Christer Stark har studerat de soldater som varit i tjänst vid Vista
kompani vid Jönköpings regemente under tiden 1856—1885. Han visar
att rekryteringen framförallt skett ur mellanskiktet. Över sjuttio procent
var söner till soldater eller torpare. Han finner också, att nästan hälften
av alla som antogs hade fäder med någon form av militär bakgrund.75
Jämförelser kan också göras med några resultat från den stora under
sökningen av Skaraborgs läns soldater, som för närvarande pågår. Den
avser den sociala rekryteringen till Södra Vadsbo och Vartofta kompa
nier. Det sistnämnda hade sina rotar i ett område som låg i den södra
delen av landskapet på gränsen mot Småland och Alvsborg, i ett områ
de som har mycket skog. Södra Vadsbos rotar låg i norra delen av
landskapet med större odlingsarealer inom området.
En stor skillnad i förhållande till resultaten för Västerbotten är att en
så låg andel kom ur bondeklassen. I Skaraborgs län precis som i
Östergötland rekryterades endast några enstaka bondsöner. I stället

72 Göransson 1981, s 19 ff.
73 Elgeskog 1979, s 17 not 42, s 11 not 25.
74 Collin, G, Knektar i Konga kompani. Växjö 1983, s 123 och s 94.
75 Stark, C , Vista kompani 1856—1885. Den sociala och geografiska rekryteringen vid ett indelt
kompani i Jönköpings län. Samt familjebildning och hushållsstorlek bland soldaterna. Otryckt
C-uppsats. Historiska institutionen. Göteborgs Universitet. 1986, s 26.

128

dominerade rekryteringen ur mellanskiktet. Torpar- och soldatsönerna
utgjorde över 37 procent av de antagna. Rekryteringen ur det lägsta
skiktet var däremot lägre än den i Västerbotten. I just detta avseende
stämmer resultaten med dem som erhölls för Lövångers kompani. Där
emot finns det inga andra likheter. Rekryteringen ur bondeklassen
saknas ju nästan helt. Utsagan i uppteckningen från Småland att rekry
teringen till soldatyrket inte skedde ur de allra lägsta skikten bekräftas
däremot. Det finns enstaka exempel på soldater med föräldrar som
betecknas som fattighjon eller inhyseshjon.76 Resultaten från Skaraborgsstudien är inte fullständiga, utan gäller enbart de två nämnda
kompanierna. Längre fram kommer det att finnas ett förnämligt materi
al som möjliggör komparativa studier.
Den sociala rekryteringen i Västerbotten framstår som speciellt
”norrländsk”. Här fanns en socialegalitär tradition som möjliggjorde
rekrytering ur bondeklassen. I somliga uppteckningar från de norra
länen finns ju också påståenden om att bondeklassens söner kunde
komma i fråga som soldater, medan de flesta från de södra och mellan
svenska bygderna avvisar den tanken. Något som förefaller stämma
med resultaten ovan. Hur skall då mina resultat kunna förklaras? Vi
skall återvända till vad inträdet i soldatyrket betydde för olika kategori
er av rekryter.
Aven om principerna för den sociala grupperingen kan diskuteras (se
not 69) är det otvetydigt, att ungefär en tredjedel av de västerbottniska
soldaterna förbättrat sin sociala position i och med inträdet i soldatyrket
(se tabell 2). Likaledes har en stor grupp, nämligen bondsönerna, rört
sig från bondeklassen till mellanskiktet. Vilken betydelse kan detta ha
haft för individerna? Ett sätt att söka komma åt detta är att studera vad
det blev av de indelta soldaterna. Hur såg deras livslopp ut? Dessa
resultat, som bara avser en del av den population som hittills behand
lats, skall nu redovisas.
Föreställningen att de indelta soldaterna var kvar i tjänst livet ut har
gjort att inte särskilt stort intresse ägnats åt deras liv och arbete efter
avskedet. Omsättningen blev dock större mot slutet av 1800-talet. I
Umeå socken var det t ex över 38 procent som erhöll avsked före 30 års

76 Länsbiblioteket i Skara. FOSAM Soldatregistret. Södra Vadsbo kompani; Vartofta kompani.
Kyrkoarkiv. Födelseböcker.
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ålder. I Lövånger däremot tjänade soldaterna längre. Här var det över
38 procent som var 45 år eller äldre vid tjänstetidens slut. Det betydde
att det fanns en stor grupp som måste finna arbete och bostad sedan de
lämnat tjänsten.77
För de soldater som innehaft torp innebar avskedet i allmänhet att de
måste lämna torpstugan. Vid somliga regementen hade man varit förut
seende och inrättat egna pensionskassor. Pensionsinrättningen Vadste
na Krigsmanshuskassa gav en liten trygghet genom de årliga bidragen,
som emellertid var av ringa omfattning.78 Det förekom också att solda
ter fatt inskrivet i sina kontrakt att de fick rätt att ta upp nybruk eller att
de fick en avskedsstuga med planteringsland.79 Hur problematisk för
sörjningen blev berodde förstås på om avskedet ägt rum på grund av
sjuklighet eller om soldaten lämnade det militära för att bli hemmans
ägare.
Vad blev det av de indelta soldaterna? Var det fattigstugan som
väntade? Det finns föreställningar om att de avskedade soldaterna ut
gjorde ett bekymmer. Så har det säkert också varit på sina håll, särskilt i
krigstid då socknen kunde fa dra försorg om många änkor. Jag har
funnit få nedslag i min studie, men har å andra sidan inte systematiskt
sökt i fattigvårdslängder, utan stöder mig enbart på noteringar i husförhörslängderna. En grupp som däremot figurerar i sådana sammanhang
är båtsmännen.80
Av tabell 3 framgår att det var många avskedade soldater som vid
femtio års ålder var etablerade hemmansägare. Skikt A utgjordes i
huvudsak av dessa. Det gäller förstås särskilt i Lövånger där mer än 67
procent var bönder på egna gårdar. Här kan en karriär ”bondson —
soldat — bonde” anses typisk. En studie av soldaternas bisysslor visade
att det också var brukligt att kombinera bonde- och soldatyrket. Vid
rekryteringen till soldatyrket i denna socken kom ungefär 62 procent ur
bondeklassen. Flertalet har lyckats behålla sin sociala position, medan
några fått känna av en nedåtgående social rörlighet.
77 KrA, Västerbottens regementes arkiv. Generalmönsterrullor.
78 Forsberg 1855, 15:e artiklen, Soldatens pcnsionsrätt, s 106 IT. Leijonhufvud, K K:son, Kungliga
Södermanlands regementes historia. Stockholm 1914—1919, andra delen 1915, s 55; Grill 1978,
Första bandet, s 32.
79 KrA, Västerbottens regemente. Soldatkontrakt. Villkoret för att fa ta upp nybruk var förknippat
med viss tjänstetid, i allmänhet 15 år.
80 Hultqvist 1955, s 187.
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I Umeå socken däremot har den sociala rörligheten inom soldatpopu
lationen varit mer omfattande. Vid rekryteringen kom endast 29,5
procent ur bondeklassen, medan 40 procent av de soldater som det gått
att få uppgifter om vid 50 års ålder var bönder. Här har det uppenbarli
gen funnits chanser till en social klättring. För andra har soldatyrket
inneburit att de definitivt fått byta socialt skikt. I Umeå socken finner vi
också en grupp som inte erhållit någon annan titel än ”före detta
soldat”. De har förmodligen haft det sämst ställt. Det är just bland dem
som de få noteringarna i kyrkböckerna om fattigdom förekommer.
Bland Umeåsoldaterna finner vi också en intressant och kanske oväntad
kombination: indelt soldat och industriarbetare.

Socialt skikt

A
B
C
Totalt

Umeå socken

Lövångers socken

40,3
32,0
27,7

67,1
23,6
9,3

100,0

100,0

Tabell 3. Soldater i Umeå och Lövångers socknar, antagna 1860—1901. Yrke eller
sysselsättning vid 50 år i procent. Anm: Bortfallet är så stort som 25 % och beror på att
soldater dött före 50 års ålder, emigrerat och ej kunnat följas eller helt enkel tappats bort vid
flyttningar Den sociala grupperingen är identisk med den som tidigare använts.
Källor: KrA, Västerbottens regementes arkiv. Regementschefsexpeditionen. Generalmönsterrullor. HLA, Kyrkoarkiv, födelseböcker, husförhörslängder. Umeå lands församlingsarkiv,
församlingsböcker. Lövångers församlings arkiv, församlingsböcker. Pastorsämbeten i
Norrland, församlingsböcker. HLA, Häradsskrivarens i Umeå fögderi arkiv. Mantalslängder.

Låt oss härmed lämna den del av framställningen som rör de indeltas
sociala och geografiska härkomst och istället ägna oss något åt utbild
ningsfrågorna.
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Utbildningen

Innan rekryten kom till den första grundläggande utbildningen, hade
han undervisats av korpralen vid särskilda sammankomster i hembyg
den. Vid dessa tillfällen kontrollerades att han inhämtat de nödvändi
gaste kunskaperna om soldattjänsten ur ”Soldatundervisning för svens
ka arméen”, som var ett litet häfte som varje soldat erhöll. I den fanns
allehanda kunskaper som var nyttiga och nödvändiga för soldatlivet,
alltifrån rent militära instruktioner till anvisningar om hygien, klädsel
och hållning! Det var korpralens uppgift att förklara det som rekryten
inte förstod!81
Hur ofta dessa möten ordnades varierade kolossalt. Från Västerbot
ten finns exempel på rekryter som samlats två gånger i månaden under
vinterhalvåret, medan andra endast hade tillfälle att träffas högst några
enstaka gånger. Om det endast fanns en enda rekryt vid ett kompani
fick denne läsa på egen hand, ibland utan att något förhör hållits före
rekrytmötet.82 Till dessa sammandrag var rotebönderna tvungna att
släppa iväg sina rekryter, även de som hade årstjänst som drängar.

Rekrytutbildningen

Den grundläggande militära utbildningen erhölls under rekrytmötet.
Omväxlande används benämningen rekrytskola och rekrytmöte, men
det är samma företeelse som avses. Chef för rekrytskolan var normalt en
löjtnant biträdd av en underofficer och en korpral.83 Under 1800-talets
lopp ökade antalet utbildningsdagar från blygsamma 12 i början av
seklet till 50 år 1881. Vid den tidpunkten var det brukligt att rekryten
deltog i två rekrytmöten med mellanliggande regementsmöte om ca 20
dagar, innan han blev godkänd (approberad).84

81 Soldatundervisning för svenska arméen. Stockholm 1860; Kongl. Maj:ts Nådiga Tjänstgöringsreglemente för Dess Armée. I-III, Stockholm 1819, del III, 4:e kapitlet, paragraf 48.
82 KrA, Västerbottens regementes arkiv. Majorsexpeditionen. Rego 1876—1882. Rapport om
rekrytundervisningen 1882, nr 117; 1883, nr 116.
83 KrA, Västerbottens regementes arkiv. Regementschefsexpeditionen. Inkomna förslag, 1860.
84 Nordensvan, C O, Krigsväsendet och den militära uppfattningen i Sverige under de femtio åren
1860—1910. Stockholm 1911, s 58; Tidander, L G T, Anteckningar rörande Kongl. Kronobergs
regementes historia. Karlshamn 1897, s 242.
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Bild 7. ”Uti kokgropen”. Ur Nybléus, G, Scener ur indelta soldaternas lif, tecknade av V L
Sparre. Stockholm 1867.

Inför mötena gjordes ett detaljerat program upp för tidens användan
de. Ändringar i programmet förekom, framförallt då ogynnsam väderlek
hindrade de praktiska övningarna. Soldaterna ägde endast en uniform,
varför man undvek att dra ut truppen i regnväder! Den grundläggande
utbildningens huvudinriktning var naturligtvis främst militär: exercis,
fälttjänst, målskjutning, gymnastik och bajonettfäktning.85

8:> Nordensvan 1911. s 68 f.
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Förläggningen under möten och skolor var synnerligen primitiv.
Manskapet bodde i tält eller i enkla baracker och maten lagades till en
början utomhus i sk kokgropar. Den teoretiska undervisningen ägde
rum i enkla barackliknande lokaler. Dock var besöken på övningsplatserna under 1800-talet rena folknöjena — med mycken kommers och
dans förstås. Soldaterna bidrog till att förgylla midsommarfirandet.

Bild 8. ”Midsommar-dagen”. Ur Nybléus, G, Scener ur indelta soldaternas lif} tecknade
av V L Sparre. Stockholm 1867.
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Underb efålsutbildningen

Livet på heden hade också en annan sida. Det var inte bara nöjen eller
exercis, utan också organiserade skolor: förberedande korpralskolor och
korpralskolor (eller förberedande infanteriunderbefälsskolor och infanteriunderbefålsskolor). Under 1870-talet och större delen av 1880-talet
fanns dock en central skola vid Karlsborgs fästning, dit soldaterna
skickades från hela landet.86 Mycket förenklat kan utvecklingen av
underbefålsutbildningen beskrivas som en vacklan mellan inriktning på
en central underbefålsskola (eller distriktsvis sammandragna) och en
inriktning på en lokal utbildning vid regementen och kårer. Den sist
nämnda tanken segrade till slut. Från och med 1888 förlädes utbildning
en till regementena.87
Vilket var då syftet med de förberedande korpralskolorna? Vad fick
soldaterna lära sig? Vilka blev uttagna? I anvisningarna för vilka som
skulle beordras till utbildningen står att ”synnerlig vikt skall fästas vid
valet av manskap”. Soldaten skall ha goda anlag för tjänsten och helst
inte vara äldre än 28 år. Även volontärer kunde beordras om de inte
hade de kunskaper som skolan gav.
Den teoretiska undervisningen bestod av innanläsning, skrivning,
räkning samt inhämtande av regler och förordningar i de skrifter som
tidigare nämnts (soldatundervisningen och korprals-undervisningen).
Soldaten övades att läsa tryckt och skriven stil och redogöra för det
lästa, skriva efter föreskrift och ”för de mera försigkomne efter föresägning”. Rättstavning och användande av skiljetecken var också något
som tränades. Undervisningen pågick i 42 dagar på respektive regementes övningsplats. Atta timmar per dag ägnades åt undervisning eller
praktiska övningar, men på söndagar endast två timmar. Den närmare
utformningen av skolans organisation fick bestämmas av regementsche
ferna. Examen hölls inför majoren som satte betyg och utfärdade exa
mensbevis.88
Hur såg då schemat ut vid en sådan skola? Skedde det förändringar

86 Leijonhufvud, E, Befäl och lärare vid infanteriets underbefalsskolor å Karlsborg 1870—1903
jämte kort historik. Stockholm 1904, s 97 ff; KVT 1869, s 540 f; KVT 1870, s 220, s 269.
87 För en mer detaljerad översikt över utbildningen, sc Guillemot, A. Rask, Resolut, Trogen. De
indelta soldaterna i det svenska agrarsamhället. Västerbotten 1860—1901. Umeå 1986, kapitel 5.
88 KVT 1870, generalorder 24.2 1870, s 156 f.
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under tiden? Vi kan hämta exempel från Västerbottens fältjägarekår. I
en förberedande skola år 1875 användes tiden på följande sätt: innanläs
ning 30 timmar, skrivning 43 timmar, räkning 44 timmar och soldatoch korpralsundervisningen 41 timmar. De återstående 136 timmarna
användes till exercis, falt- och bevakningstjänst, gymnastik etc. Ar 1890
hade timantalet i läsning ökat från 30 till 64 timmar, i skrivning från 43
till 82 och i räkning från 44 till 84. Timmarna som ägnades korpralsun
dervisningen togs istället bort.89
Vad låg bakom denna förändring som innebar mer än en fördubbling
av antalet timmar i läsning och i det närmaste en fördubbling av
timantalet i skrivning och räkning?90 Kan de berättelser som befäl
havarna för skolorna skickade in ge någon ledtråd?
I många rapporter från förberedande korpralskolornas verksamhet i
Västerbotten framgår att den teoretiska undervisningen påverkades av
bristen på böcker. En rekrytskolebefälhavare omtalar år 1888 att han för
undervisningen i innanläsning använt nykterhetsskrifter ”vilka varit
särdeles lämpliga”.91 De soldater som kommenderades till förberedande
korpralskolan hade ibland uppenbarligen mycket svaga förkunskaper.
Ar 1882 kunde endast 8 av 15 fältjägare godkännas och detta berodde
enligt befälhavaren på att ingen av dem genomgått någon folkskola.92
Till korpralskolan kommenderades soldater som klarat av den förbe
redande skolan. Den teoretiska och praktiska undervisningen i korpral
skolan var förstås mer avancerad. De planer för utbildningen av korpra
ler som kom att gälla under en stor del av 1800-talet hade sina rötter i de
bestämmelser som utfärdades i slutet på 1850-talet, då korpralskolor
fick ordnas även utanför fästningskommenderingarna. 1859 nämns föl
jande ämnen i en promemoria för undervisningen: a) innanläsning, ej
allenast uti tryckt bok, utan ock av handskrift; b) skrivning och rättstav
ning c) räkning, quatuor species i enkla tal och sorter d) soldatundervis
ningen och korpralers åliggande enligt tjänstgöringsreglementet; e)
gevärsexercis f) riksbefäls förhållande under manöver g) plutonchefs

89 KrA, Västerbottens regementes arkiv. Underbefäls-, volontär- och rekrytskolorna. Serie B IV,
volym 1. Rapportjournaler 1875—1902. Rapport från A Lindström till chefsämbetet vid Kungl
Västerbottens fältjägarekår, 18.6 1875.
90 Ibid., Rapport från H Huldt till chefen för Västerbottens fältjägarekår, 12/9 1890.
91 Ibid., rapport från K V Dahlheim till chefen för Västerbottens fältjägarekår, 20/8 1888.
92 Ibid., rapport från A Arctaedius till chefen för Västerbottens fältjägarekår, 22/6 1882.
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förhållande under manöver h) gymnastik och bajonettfäktning i) handgevärskännedom k) målskjutning 1) krigsartiklarna m) fålttjänst samt
då tiden medgav reguladetri och fåltbefåstningskonst.93
Även i korpralskolan fästes stor vikt vid de teoretiska ämnena. En
timfördelning från år 1889 visar att 320 timmar ägnades åt läsning,
skrivning och räkning inklusive geometri samt 48 timmar åt inläsning
av ”korpralsundervisningen”. Övriga 328 timmar ägnades åt exercis,
målskjutning, gymnastik, fält- och bevakningstjänst, fältarbeten samt
fäktning. Dubbelt så många timmar ägnades åt skrivning som åt mål
skjutning! De förändringar i timfördelningen som ägde rum under peri
oden fram till sekelskiftet var marginella.94
Korpralskolan i Karlsborg upphörde från ett år till ett annat och det
kan inte ha funnits mycken tid ute på regementena att förbereda sig för
att ta över ansvaret för utbildningen. Hur korpralskolorna fungerade i
praktiken, sedan de förlagts till regementena, går det att fa viss inblick i
utifrån de rapporter som befälhavarna för korpralskolorna lämnade till
respektive regementschef.
Utvecklingen kan följas vid Västerbottens fältjägarekår/regemente.
Dess korpralskola var under större delen av tiden förlagd på Gumboda
hed. Undervisningen ägde rum i baracker, där inredning och utrustning
till en början var rätt bristfällig. Det krävdes säkert både tålamod och
fantasi för att fa undervisningen att fungera någorlunda tillfredställan
de.95
De första åren klagades också över bristen på böcker och annan
0
undervisningsmateriel. Ar 1889 hade man vid Västerbottens regemen
tes korpralskola endast två exemplar av folkskolans läsebok. De skulle
också användas av förberedande korpralskolan. Året därpå påpekade
befälhavaren för korpralskolan, att man saknade lärobok i rättstavning
och skiljeteckens användande ”ett förhållande som menligt inverkar på
undervisningen i berörda ämne, synnerligast som stavningssätt och

93 KrA, Landtförsvarets kommandoexpedition. Dossier. Handlingar ordnade efter ämne. Dossierer
omfattande ett flertal mindre ärenden 1833— 1912. P.M. nr 14 1859 Om korpralskolorna.
94 KrA, Västerbottens regementes arkiv. Underbefäls, volontär- och rekrvtskolorna. Serie B IV,
vol 1. Rapportjournaler 1889—1902; Samling av författningar etc. 1889, generalorder, s 34 lf.
9:5 KrA, Västerbottens regementes arkiv. Underbefäls-, volontär- och rekrvtskolorna. Serie Bill,
volym 2. Forslagsjournaler 1889—1902. Rapport från A Bäärnhiclm till chefen för Västerbottens
fältjägarekår, 7/9 1889.
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kommatering äro väsentligt olika i de böcker som användas av elever
na”.96 Läroboken i räkning klagas det allmänt över i samtliga rapporter
därför att den har för fa exempel och blir därigenom för svår för
eleverna. Ett år fick man låna räkneböcker från Gumboda folkskola.
Övningsmaterial för läsning av skrivstil var också något som man
önskade erhålla. Tills vidare fick man nöja sig med att använda order
journalerna som övningsexempel.97
Från och med 1894 blev de yttre förhållandena bättre i och med att
man då fick använda Gumbodaskolan som lektionsutrymme. Manska
pet kunde också bo där under halva skoltiden; resten av tiden bodde de i
tält.98 Aret därpå kunde hela skolan förläggas till Gumboda skola. I och
med detta kunde man också låna det material som fanns i skolan. Från
och med nu förekom några timmars undervisning i geografi.99

Vilka fick utbildning?

Regementschefen beordrade manskap till utbildning vid de olika skolor
na. En utnämning till vice korpral eller korpral krävde från och med
1875 att den lägsta klassen i underbefålsskolan klarats av.100 För tillträ
de till den regementsvis ordnade korpralskolan krävdes genomgången
förberedande korpralskola med godkänt resultat.101
Vid Västerbottens fältjägarekår/regemente kommenderades 15 man
årligen till den förberedande korpralskolan. Ungefär 60% av de under
åren 1860—1901 antagna 836 rekryterna erhöll någon form av vidareut
bildning utöver rekrytskolan, antingen i form av förberedande korpral
skola, sjukvårdssoldatutbildning, timmermansutbildning eller liknande.
Därutöver erhöll närmare 200 man en fullständig korpralsutbildning.102
96 Ibid., Rapport från H Huldt till chefen för Västerbottens fältjägarekår, 11/9 1890.
97 Ibid., Rapport från H Grafström till chefen för Västerbottens regemente, 19/8 1896; rapport från
B Forsgren till chefen för Västerbottens regemente, 13/9 1893.
98 Ibid., Rapport från O Rundeberg till chefen för Västerbottens regemente, 24/8 1894.
99 Ibid., rapport från löjtnant H Ahlman till chefen för Västerbottens regemente, 18/8 1897.
100 KrA, Västerbottens regementes arkiv. Regementschefsexpeditionen. Inkommande handlingar,
30/9 1875. Cirkulärgeneralorder, 18/9 1875.
101 KVT 1872, s 343.
102 KrA, Västerbottens regementes arkiv. Livkompaniet, Bygdeå kompani, Lövångers kompani,
Skellefteå kompani. Stamrullor; Underbefäls-, volontär- och rekrytskolorna. B IV, vol 1; B I, vol 1;
B II, vol 6; Majorsexpeditionen, Rego, B II, vol 2, vol 6; Regementschefsexpeditionen, E V, vol 4.
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Vad kan denna utbildning ha betytt för individen? Innebar den en
social klättring för somliga?

Militär karriär?

Ett fåtal av de indelta soldaterna erhöll befordran till de högre befålsgraderna. Under perioden 1860—99 var det i hela landet endast 115
meniga indelta soldater som avancerat till underofficerare.103 Det var ju
inte heller avsikten med soldattjänsten. För utbildning till underofficer
fanns volontärplatser vid varje kår eller regemente.
För att utröna om de militära utnämningarna innebar en social
klättring för somliga soldater har jag studerat den sociala bakgrunden
för de soldater vid Västerbottens fältjägarekår/regemente som erhöll
befordran till vice korpral, korpral, distinktionskorpral eller underoffice
rare. Den lägsta underbefålsgraden, vice korpral, nådde 90 av soldater
na. Korpraler blev 84 av dem, därav var det ungefär hälften som fick
hederstiteln distinktionskorpral. Några var kvar så länge i regementet
att de fick titeln furir. Vidare har jag funnit sex soldater som avancerat
till underofficerare. Det kan dock finnas flera som jag inte fångat upp i
min undersökning, eftersom jag inte följt soldaterna i alla socknar upp
till 50 års ålder, utan endast de i Umeå och Lövånger. Mot bakgrund av
den statistik som presenterades ovan torde det inte röra sig om något
stort bortfall. Slutligen ingår några få sjukvårdskorpraler.
Låt oss först studera den sociala bakgrunden för de soldater som blev
korpraler, distinktionskorpraler eller underofficerare. Uppgifter om för
äldrarnas yrke finns för 85 av de 90. Ur bondeklassen härstammade 42,4
procent, ur soldat- eller torparmiljö kom 25,8 procent och i det obesutt
na skiktet hade 31,8 procent av dem sitt ursprung. De sistnämnda hade
fäder som var arbetare, hantverkare, inhyses eller drängar; tolv av dem
var födda utom äktenskapet av mödrar som var pigor, torpar- eller
bonddöttrar, änkor, ja till och med ett par lösdriverskor. Om de utom
äktenskapet födda verkligen vuxit upp i en så proletär miljö som möd
rarnas ”titlar” låter ana, är svårt att bedöma. De soldater som kom ur
detta skikt måste ändå ha upplevt sin befordran som ett socialt avance
mang.
103 KVT, 1901. s 418.
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Vicekorpralernas sociala ursprung avvek inte så mycket från korpra
lernas: ur bondeklassen kom 41,1 procent, ur soldat- och torparmiljön
25,9 procent och ur det obesuttna skiktet 33 procent.104

Utbildningens betydelse

Uppenbarligen var den militära utbildningen i förberedande korpraloch korpralskolor mycket betydelsefull för den soldat som ville och
kunde dra nytta av den. Här fanns en verklig chans för den ”begåvningsreserv”, som rimligen bör ha funnits i denna landsända. Ty vilka
möjligheter stod till buds för flertalet av soldaternas jämnåriga? Vilken
utbildning fanns för vanligt folk i Västerbotten att tillgå ifråga om t ex
läsning, skrivning och räkning? Vi kan fa en uppfattning om detta
genom att se på det ordinarie skolväsendet i Västerbotten.
Ar 1875 fanns endast 29 fasta folkskolor och 104 ambulatoriska i
Västerbottens län. I Lövånger och Nysätra socknar fanns ingen fast
skola alls. Till Lövånger kom den flyttande folkskolan vartannat år och
till Nysätra med 1 års och elva veckors mellanrum. I Umeå socken var
situationen lite bättre. Här fanns tre fasta skolor.105 Tio år senare hade
de fasta folkskolornas antal ökat till 50 och de ambulatoriska till 179. Ar
1895 var trettio procent av folkskolorna i länet fasta.106
Det är inte att förvånas över att det framkom klagomål på soldaternas
bristfälliga skolbakgrund. För många soldater kom undervisningen i
den förberedande korpralskolan sannolikt att ersätta en utebliven skol
gång i folkskola. Särskilt betydelsefull framstår övningen i skrivning. I
Sverige fanns ju, som Egil Johansson visat, sedan 1700-talet en utbredd
läskunnighet. Skrivkunnigheten är dock inte av så tidigt datum. I de
flesta länder kom läs- och skrivkunnighet samtidigt, men så icke i vårt
land.107
Den skrivkunnighet som gavs i de militära skolorna var av betydelse
framförallt genom att den innebar träning i att författa och ställa upp
104 KrA, Västerbottens regementes arkiv. Samtliga kompanier. Stamrullor. HLA, Kyrkoarkiv,
födelseböcker, husförhörslängder. SCB:s arkiv. Födelseböcker.
105 BiSOS, Västerbottens län 1871 — 75, s 22.
106 Ibid. 1881-1885, s 25; 1891-1895, s 35.
107 Johansson, E, The history of Literacy in Sweden in comparison with some other countries.
Educational reports Umeå, no 12, 1977.
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korrekta skrivelser. Soldaten fick härigenom mer gedigna kunskaper än
vad som var vanligt. Både korpralerna och vice korpralerna måste
kunna skriva rapporter. Det ingick i tjänsten. Det var kunskaper som de
senare i livet kunde ha stor nytta av. En annan aspekt ifråga om
utbildningens betydelse är att den gav en ökad bildning. Så här uttrycks
det i en uppteckning:
Eftersom soldater och husarer fingo viss grad av militär disciplin, så fingo
de också mer bildning än den övriga allmogen, så i vissa fall överstiga de
tom sina rotebönder eller rusthållare.108

I andra påpekas att den militära fostran gjorde att soldaterna fingo
något självständigt och bestämmande i sitt sätt.. .109

Soldaternas familjebildning

De allra flesta soldater var nog glada när de fick återvända hem från
övningar och skolor. De hade ju alla arbeten vid sidan av soldatyrket.
Många sysslade förstås med jordbruk och det var inte oproblematiskt
att vara borta från hemmet. Det illustreras väl i det brev som soldaten
Anders Glad skrev till sin hustru Lovisa Magdalena från Karlsborgs
fästning år 1867, och som återges nedan (se sid 145—146).110
Så gott som alla soldater var gifta. Det hörde till rena undantaget om
de inte var det. Giftermålsmonstret för soldaterna utmärks också av att
de gifte sig relativt tidigt, flera år före sina jämnåriga. Det var inte heller
ovanligt att soldathustrurna var äldre eller jämngamla med männen vid
giftermålet. I den stort upplagda studien av Skaraborgs läns soldater
har man funnit spår av att ”konservering” av soldatänkor förekom,
precis som bland prästerskapet.111
Hur skall detta giftermålsmonster förklaras? Det kan sägas vara
inbyggt i avlöningssystemet. Hela organisationen byggde på att det
108 NMA, Stamsoldat och beväring, volym nr 2, Småland, nr 24707. Sagesman: fd soldaten C J
Ångdahl, f 1825.
109 Ibid., volym nr 1, Småland, nr 24398.
1,0 NMA, Stamsoldat och beväring. Frågelista 74 (KU 3830). Anders Glad var soldat för roten
1028 i Orsbyn i Ödskölts församling i Dalsland, född på hemmanet Koppardalen i Rölanda.
111 Länsbiblioteket i Skara. FOSAM. Soldatregistret.
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skulle finnas en soldathustru som skulle sköta torp, med roteböndernas
hjälp visserligen, men ändå hålla ihop familjen. De tidiga giftermålen
kan förklaras med att soldaten antogs i 20- årsåldern. För försvararna av
indelningsverket framstod en bofast stam av familjefäder som idealet.
Vilhelm Moberg har beskrivit soldatfamiljerna som ”hårt barnlagda”
som han uttrycker det. Var det så att soldatfamiljerna var särskilt stora
eller tillhör detta myten kring de indelta?
Det var inte särskilt sannolikt, att vi skulle finna ett enhetligt familjebildningsmönster bland soldaterna, mot bakgrund av vad som fram
kommit om den sociala rekryteringen. Resultaten av en studie av solda
ternas familjebildning i Umeå och Lövånger ger inte heller någon
entydig bild. Bland soldaterna i Lövångers socken hörde det till undan
tagen att någon hade extremt stora barnkullar på fler än åtta barn. I
över hälften av familjerna fanns det mellan ett och fyra barn. Det
genomsnittliga barnantalet låg på 4,7 barn per familj.
Bland soldaterna i Umeå socken finner vi däremot betydligt större
barnaskaror. Det genomsnittliga barnantalet var 5,6 barn per familj.
Andelen familjer som hade ett eller två barn låg ungefär lika i de båda
socknarna, men i Umeå socken hade drygt 58 procent av familjerna fler
än fyra barn mot 49 procent i Lövångers socken. De större barnkullarna
hänger sannolikt ihop med den lägre giftermålsåldern för kvinnorna i
Umeå jämfört med Lövånger.112

Sammanfattning

Min utgångspunkt att manskapsrekryteringen till indelta armén under
senare delen av 1800-talet borde ha skett ur den stora agrara underklas
sen har jag i viss utsträckning tvingats revidera. Visst förekom det
rekrytering ur detta skikt på många ställen. Men på andra håll i landet
var det annorlunda. Västerbotten, med dess höga andel bondesoldater,
framstår som ett sådant exempel. Det är troligt att samma förhållanden
också gäller Norrland i övrigt, kanske även Småland.
På dessa håll gick det bra att kombinera bonde- och soldatyrket.
Vilken betydelse har dessa resultat för synen på det samhälle i vilka
112 HLA, Kyrkoarkiv, husförhörslängder. Umeå landsförsamling. Kyrkoarkiv. Församlingsböcker;
Lövångers församling, församlingsböcker.
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Bild 9. ”Soldatens återkomst”, visar hur tecknaren föreställer sig att det såg ut när soldaten
kom hem. Han avfyrar ett skott fôr att markera sin hemkomst. Fôr övrigt vet man ej säkert
om detta verkligen var vanligt, men bilden visar ändå en viktig del av soldatens liv. Ur
Nybléus, G, Scener ur indelta soldaternas lif tecknade av V L Sparre, Stockholm 1867.

dessa människor verkade? Hur är ett lokalsamhälle beskaffat där de
självägande böndernas söner blir soldater och sedermera stannar kvar i
yrket, även sedan de blivit hemmansägare? Vi måste tänka oss att vi har
att göra med ett samhälle där de sociala barriärerna inte är stora. En
bondson blev inte sedd över axeln för att han blev indelt soldat.
Knektehållsutgiften var förstås betungande i en småbrukarbygd som
Västerbotten. Skyldigheten att hålla knekt har lindrats på det sätt varpå
knektehållet integrerats i bondesamhället, genom att soldatyrket kunde
användas som försörjning av bondsöner för vilka det inte fanns andra
alternativ i hembygden.
De spridda resultat rörande de indelta soldaternas sociala bakgrund,
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som framkommit från skilda delar av landet ger dock ingen enhetlig bild
av soldatrekryteringen, men så mycket står klart, att den bild av den
sociala rekryteringen som är spridd i litteraturen måste nyanseras.
Förordningar och regler för det ständiga knektehållet ger intryck av ett
relativt enhetligt system. När den lokala verkligheten ställs mot dessa
framträder en annan bild. Uppenbarligen har det under de århundra
den då ”det ständiga knektehållet” varit i funktion utvecklats lokala
mönster för rekrytering och även olika praxis för hur knektehållsbördan
skulle klaras av. Här finns ett spännande och i många stycken outforskat
forskningsfält.
När den militära sektorns betydelse i 1800-talets samhälle skall bely
sas är det inte indelta arméns militära insatser som kommer i förgrun
den. Denna armé var knappast rustad att klara av några stordåd.
Istället låg dess betydelse på det sociala och ekonomiska planet. För
somliga soldater har inträdet i soldatyrket betytt att de kunnat förbättra
sin sociala position. Det gäller t ex soldater som fötts av ogifta kvinnor
och som lyckats erhålla befordran till korpraler, i något fall till och med
befordran till underofficer. För denna kategori betydde troligen den
utbildning som gavs inom det militära allra mest. För andra åter har
denna aspekt inte haft samma relevans. De betraktade soldatsysslan
som en bra bisyssla till småbondejordbruket. Slutligen har vi de klassi
ska soldattorparna för vilka yrket innebar att de fick hus och hem. Men
vilken betydelse kan det ständiga knektehållet haft för kollektivet av
soldater? För alla torde gälla att de fick en mer omfattande utbildning
än sina jämnåriga och att det hos somliga skapades en bildningstradition, som kunde visa sig betydelsefull i nästa generation.

Soldaten Anders Glads brev hem till hustrun Lovisa Magdalena från år 1867. Nordiska
museets arkiv. Stamsoldat och beväring. Frågelista 74 (KU 3830).
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Arrestanterna kan väl inga
OSKÄLIGA KREATUR VARA...
Fångar och arrestanter
i Kristianstads fästning runt år 1800

Av Ann Hörsell

Rubrikens beskrivning av arrestanterna är hämtad från en skrivelse från
kommendanten i Kristianstads fästning till generalkvartermästaren i
januari år 1792 rörande fångarnas levnadsomständigheter. Kommen
danten fortsätter att det är en omöjlig sak att hålla dem som människor,
innan de först komma att bo som människor.1
I februari samma år skriver han åter till krigskollegium. Denna gång
för att fa tillstånd att använda en del av medlen för fästningens nybygg
nad till att istället bekläda arbetsfångarna, eftersom de var så illa klädda
att de inte utan hjälp ”för både kropp och hälsa” kunde verkställa vad
som blivit dem anbefallt i Kongl Majt:s och kronans tjänst.2
Fortfarande 1796 fortsätter kommendanten sin kamp för att förbättra
fångarnas situation. Han meddelar nu krigskollegium att arrestanterna
befann sig i en sådan usel belägenhet att de varken fick halm eller det
minsta att ligga på i sina fangrum. De var istället nödsakade att då de
om kvällarna i den då rådande våta och slaskiga väderleken hemkom
från arbetet, först torka sina kläder vid elden, vilket knappt medhanns,
och sedan använda dem som sängkläder.3
1 KFA vol 1: Skrivelse från kommendanten den 19 januari 1792, KrA.
2 ib den 2 februari 1792.
3 ib den 17 november 1796.
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Själve landshövdingen i Kristianstad, baronen C A Wrangel rappor
terade 1798 att fängelserummen i fästningen alla var belägna i den av
tegel uppmurade norra fästningsporten. Dessa rum var genom läget
ganska otjänliga, fuktiga och osunda, nr 5 så att det endast i nödfall
under den varmaste sommartiden kunde användas. Även rummet nr 7
var kallt och nästan mörkt.4
Vad som beskrivs i dessa mörka bilder är den typ av fängelse som var
vanlig i Sverige fram till mitten av 1800-talet. Först 1841 togs efter en
debatt som pågått i årtionden ett beslut då det s k Philadelphiasystemet
med sina förbättringstankar infördes. Som en följd av detta byggdes
under 1800-talets senare hälft ett antal cellfängelser.
Förhållandena i korrektionsinrättningar och cellfängelser under 1800talet har behandlats av flera författare. Grundläggande är dock S Wieselgrens bok om Sveriges fängelser och fångvård från 1895. Denna
innehåller en grundlig genomgång av svensk fångvård från äldsta tider
fram till 1800-talets slut. Av de moderna författarna är G Rudstedts bok
om Långholmens spinnhus och fängelse kanske den mest intressanta. I
denna får man inblick i både praxis och det dagliga livet i dessa
institutioner.
Marja Taussi Sjöberg skildrar i sin bok om länscellfängelset Dufvan i
Härnösand främst brottslingarna, deras bakgrund och brott från en
socialhistorisk aspekt, hon berör dock också kvinnofängelset på Norr
malm i Stockholm.
Den äldre typen av fängelser, och då främst fästningsfängelserna, har
inte behandlats lika ingående, främst på grund av avsaknanden av
arkivmaterial om dessa. Marstrand beskrevs 1930 av Claes Krantz i
”Storförbrytare och statsfångar” och C-M Bergstrand behandlar fång
arna på Nya Elfsborg under 1700-talet i en skrift som utkom 1959. Båda
dessa verk är av en mera populär karaktär.
Uppsala slottsfängelse och dess personal har undersökts i en Cuppsats i etnologi av Eva Lindelöw. Denna behandlar dock främst
mitten av 1800-talet, då slottsfängelset användes som länshäkte.
Avsikten med föreliggande studie är att försöka belysa de förhållan
den som rådde i fästningsfängelserna vid 1700-talets slut och under
1800-talets början. Då fästningsfängelserna under större delen av sin

4 Citat från Wiesclgren s 303.
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existens stod under militär kontroll, är sambandet med den övriga mili
tärhistoriska forskningen uppenbart.
Brottslingarna är en grupp människor som ofta försvinner då man
beskriver ett områdes historia. Brotten och synen på brottslingarna kan
ses som uttryck för både ekonomiska och sociala omständigheter liksom
för den moral som var vägledande i äldre tiders samhälle. Det brottsliga
har förändrat karaktär med tiden. Vad som betraktades som en grov
förbrytelse vid en tidpunkt, kanske endast medförde böter vid en annan.
Behandlingen av brottslingarna säger också något om synen på män
niskorna under olika tider. Ville man avskräcka från brott genom blodi
ga bestraffningar eller ville man återanpassa och förbättra människor
som var skadade själsligt och moraliskt? Det sena 1700-talet och 1800talet kan i Sverige ses som en brytpunkt för dessa olika synpunkter.
Fästningsfängelset i Kristianstad är på sitt sätt unikt, eftersom en stor
del av fängelsets handlingar bevarats och förvaras på Krigsarkivet.
Detta gäller för perioden från 1784 fram till det att fängelset helt
upphörde 1862. Kompletterar man detta material med handlingar från
själva fästningsarkivet och krigskollegie arkiv, vilka också förvaras på
Krigsarkivet, finns en unik möjlighet att spegla den tidiga svenska
fängelsemiljön.
Eftersom Kristianstadsfängelset var ett fastningsfangelse stod det
under befäl av en kommendant som i sin tur lydde under krigskolle
gium. Trots att länsfangarna normalt skulle lyda under landshöv
dingen, förefaller kommendanten ha skött de flesta angelägenheterna
som rörde dessa.
Genom fanglistor, korrespondens, utspisnings- och beklädnadsstater
m m får man upplysningar inte bara om vilka fångarna var utan också
under vilka omständigheter de levde i fängelset, för vilka brott de blivit
dömda och hur de behandlades.
Undersökningen kommer förhoppningsvis att ge en bild av vad som
skedde med de människor som fördes bort från sin hembygd för att
avtjäna de straff som de dömts till.

Fångvård och straff under äldre tid

De äldre typerna av fängelse hade vuxit fram som en följd av att man
från 1600-talets slut och under 1700-talet delvis kom att lämna den sk
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vedergällningsprincipen som ledande för all bestraffning. De vanligaste
straffen var rena kroppsstraff eller dödsstraff Tanken var att straffen
genom sin grymhet skulle ha en avskräckande effekt och dessutom vara
offentliga så att exempel statuerades. Genom de offentliga straffen kun
de även överheten demonstrera sin makt. Tortyr fanns i Sverige kvar till
1772 då den avskaffades av Gustav III.
1734 års lag föreskrev dödsstraff för 68 olika brott av varierande grad
bl a mord, dråp, barnamord, kyrkostöld, upprepad stöld, majestätsbrott
och hädelse.
I Sverige hade man vid början av 1600-talet dömt brottslingar till
arbete i bl a Sala- och Falugruvorna. Under de senare årtiondena av
1600-talet föreskrevs fängelse som endera enda straff eller som utbytbart
straff istället för böter för en mängd förseelser. Så olika brott som
tjänares uppstudsighet mot husbönder, dueller, sabbatsbrott och slags
mål i kyrkan bestraffades med fängelse.5
Wieselgren har i sin studie av den svenska fångvårdens historia visat,
att man nu, bortsett från de större missgärningsmännen, också fatt en
grupp som begått smärre förseelser men upptog plats i konungens slott
och hus. Härmed blev förvaringen av de allvarligare brottslingarna ett
problem. Man hade emellertid börjat dra mera allmän nytta av brotts
lingarna och den främsta orsaken till att fångarna vid 1600-talets slut
började sändas till gränsfastningarna anser Wieselgren vara det behov
av arbetskraft därstädes som befästningskonstens utvecklande samt lan
dets ändrade gränsförhållanden krävde. Till dessa fästningar sändes de
som ådömts allmänt arbete. Runt 1680 kan man återfinna de första
fångarna på Bohus-, Marstrands- samt Nya Alvsborgs fästning.6
Wieselgren pekar på två viktiga förhållanden rörande de första fäst
ningsfångarna: dels att Marstrands iståndsättande och förstärkande
gjorde att de flesta fångarna kom att skickas dit, dels att en stor andel av
o
fångarna var soldater av olika slag. Ar 1687 skulle fångantalet i Mar
strand ha uppgått till ca 50 man, varav endast tre var civila. Under
1600-talets sista år kan man emellertid påträffa fler civila bland fäst
ningsfångarna och man kan urskilja vad som förefaller vara embryot till
en klass fångar som dömts till fåstningsarbete snarare för politiska brott.7
3 Wieselgren s 10 (T.
6 ib s 146.
7 ib s 148.
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Sammanlänkade fångar. Bild från 1700-talet efter Krantz 1930.

Under det stora nordiska kriget användes Kalmar och Landskrona
fästningar för att förvara krigsfångar. Kalmar, Landskrona, Malmö,
Kristianstad, Marstrand, Bohus, Göteborg och Varberg kom sedan att
bli de viktigaste fästningsfängelserna. Man använde även kronans an
karsmedjor i Karlskrona som straffarbetsplats. Dit sändes dels vissa
militära förbrytare, dels sådana fångar som visat sig allför ohanterliga
på de andra platserna.8
8 ib s 152 f.
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En bit in på 1700-talet hade olika typer av fängelser utvecklats fullt ut
och fåstningsfängelsernas uppgift var förvaring av de till arbete dömda
eller därtill benådade manliga grövre brottslingarna. Inrättandet av
rasp- och spinnhuset på Långholmen 1724 hade avslutat denna utveck
ling av olika typer av fängelser. Sammanblandningen av olika typer av
fångar i fängelserna undveks dock inte genom denna differentiering.
Den nya fångvårdspolitiken ledde till att problem snart uppstod.
Redan på 1720-talet började allmänt klagas över att fängelserna led av
överfyllnad.9 Wieselgren har försökt att dels uppskatta antalet fångar i
landet, dels göra en sammanställning av de brott för vilka de dömts.
Enligt en förteckning som Wieselgren påträffat (han anger ej var) fanns
i landet i december 1748 totalt 1 148 fångar: 881 män och 267 kvinnor.
Han anger dock tvivel beträffande uppgifterna. Möjligheten finns näm
ligen att det uppgivna antalet fångar i flera fall omfattar det totala
antalet intagna fångar under året.
Utifrån de från landshövdingarna till justitiekanslern insända må
nadsvisa fånglistorna har Wieselgren även sammanställt siffror för anta
let fångar i landet i oktober 1751 och oktober 1761. Vid det förstnämnda
tillfället får han fram ett antal av 292 fångar och vid det sistnämnda 302
fångar. Dessa siffror stöder hypotesen att uppgifterna angående 1748
troligen gäller det totala antalet fångar under året. Som Wieselgren själv
uppger, är endast uppgifterna om de under Svea hovrätts jurisdiktion
förvarade fångarna i december 1748 så fullständiga, att han gör ett
försök till sammanställning över de brott för vilka de blivit dömda. Av
de 132 fångarna var 60 stycken (45 %) dömda för stöld, 9 för mord, 14
för barnamord, 10 för tidelag och 6 för mordbrand. Andra brott som
förekom var dråp, hor, brott mot offentlig myndighet, lägersmål, uppro
riskt tal, slagsmål, rån, sedelförfalskning, postrån, fosterfördrivning,
incest samt rymning.
Han gör även en jämförelse med fångarna på Jönköpings slott. Brot
ten som anges är emellertid av så varierande slag att en uppräkning av
dessa är ej intressant. Dock bör nämnas att av 166 fångar anges 19 vara
tjuvar, 14 åtalade för lägersmål, 13 åtalade för rymning samt 12 åtalade
för enkelt hor. Den största angivna gruppen var lösdrivare som upges
vara 37. Tio personer anges enbart som livstidsfångar.10
9 ib s 162.
10 ib s 172 IT.
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Skillnaden i siffror avspeglar här troligen främst fängelsernas olika
karaktär. I det senare fallet, Jönköpings slott, kan man anta att största
delen av fångarna utgjordes av rannsakningsfångar som endast en be
gränsad tid insattes därstädes, medan det i det första fallet handlar om
fångar som redan dömts av en högre instans (hovrätten). Siffrorna kan
emellertid tjäna som jämförelsepunkter vad beträffar fångpopulationen i
Kristianstad även om mera exakta siffror naturligtvis inte är möjliga att
ange.
Förhållandena i fängelserna och då främst fästningsfängelserna, före
faller ha varit likartade under större delen av 1700-talet och förbättrades
först i och med 1798 års Kungl brev av den 27 november. Däri foreskri
ves en hel rad åtgärder och föreskrifter rörande fångarnas behandling
som skulle leda till en mera människovärdig förvaring av dessa.11.
Den kungliga förordningen 1779 om mildring av strafflagen hade
avskaffat dödsstraffet för flera brott, bl a för tvegifte, våldtäkt, tredje
resan stöld då det stulnas värde översteg 100 daler, fjärde resan stöld
och kyrkostöld. Dödsstraffet ersattes i dessa fall med fängelsestraff12
Fördelningen av fångarna på de olika fästningarna avgjordes fram till
1799 av den domstol där fångarna dömdes. Från och med 1799 förord
nades emellertid att krigskollegium skulle avgöra fångarnas placering.
Ar 1800 stadgades ytterligare att Krigskollegium genom tryckta cirkulär
skulle ange de fästningar till vilka arbetsfångarna för tillfället skulle
sändas. Krigskollegium gavs även rätt att flytta fångar till annan ort om
plats ej fanns. Detta gällde dock inte de fångar som dömts på obestämd
tid av överståthållare eller landshövding.13
1804 års bestämmelser om inrättandet av allmänna arbetsställen
samt dess följder är ytterligare ett påbud som kom att påverka fångpopulationens sammansättning. Redan tidigare hade lösdrivare kunnat
dömas till allmänt arbete på kronans slott och fästen och enligt tjänstehjonsstadgorna 1686 och 1723 kunde även kvinnor ådömas denna typ
av arbete. Genom 1804 års förordning skulle Karlskrona och Sveaborg
bli allmänna arbetsställen där man kunde förvara ”sysslolösa och van
artiga personer” utan att de skulle sammanblandas med missdådare
och dem som på grund av begågna brott blivit dömda till fästningsarbe-

11 ib s 312 f.
12 Passim Anners 1965.
13 Wieselgren s 315 f.
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te. De till arbetsställena dömda fick ej friges förrän efter ett halvt år och
då endast om han säkert erhållit tjänst eller lovligt näringsfång.14
Redan 1805 uppstod åter problem med utrymmet för denna typ av
dömda och man beslöt att dessa personer liksom tidigare skulle insättas
på de övriga fästningarna tills utrymme fanns på någon av de allmänna
arbetsinrättningarna.15 Bestämmelserna angående tvångsarbete mild
rades emellertid 1819 då det fastslogs att endast de som tiggde eller var
straffade för stöld skulle kunna dömas till tvångsarbete.16
I och med Justitiemannaämbetets inrättande 1809 hade en instans
tillkommit som i viss mån tillvaratog de fängslades intressen. Till JO: s
uppgifter hör de att inspektera samtliga svenska fängelser samt bevaka
att lagstiftningen följdes vad beträffar de juridiska processerna.
Ar 1825 inrättades en ny myndighet som skulle handha fångvården i
landet, Kungliga styrelsen över rikets fängelser och arbetsinrättningar.
Denna myndighet blev senare fångvårdsstyrelsen och är ursprunget till
kriminalvårdsstyrelsen. Wieselgren ser problemet med det ökande anta
let försvarslösa som en viktig orsak till inrättandet av styrelsen. Styrel
sens ansvar var till en början begränsat till arbetsinrättningarna. Fästningsfangelserna stod under befäl av militära kommendanter, länsfangelserna lydde fortfarande under landshövdingarna och arbetskom
panierna i Karlskrona liksom fängelset där lydde under Förvaltningen
av sjöärenden.17 Först 1841 fick styrelsen det yttersta ansvaret för
förvaltningen av de för fångarnas vård och underhåll anslagna med
len.18
Bestämmelserna rörande försvarslöshet skärptes åter 1833 då en ny
förordning utfärdades enligt vilken alla försvarslösa var förpliktigade att
ta årstjänst. Landshövdingen blev den som skulle avgöra försvarslöshetsärendena. Den som var straffad för stöld eller ansågs som ”vanar
tig” kunde omedelbart insättas på obestämd tid på korrektionsinrättning. Frigivningen skulle kunna ske först då laga försvar vunnits.19
Först i och med 1846 års försvarslöshetsstadga fastslogs att oförviterliga
försvarslösa inte kunde dömas till tvångsarbete enbart för att de sakna14
15
16
17
18
19

ib s
ib s
ib s
ib s
ib s
ib s

319 f.
321.
340 f.
352 IT.
408.
371.
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Plan över Kristianstads fästning vid 1700-talets slut. Stads- och fästningsplaner Kristian
stad. KrA.

de tjänst. Dessutom tidsbegränsade man straffet för försvarslöshet. Lätt
jan som orsak till tvångsarbete försvann i och med 1853 års ändring av
försvarslöshetsstadgan.20

Kristianstads fästning

Kristianstads fästning hade anlagts redan under den danska tiden vid
1600-talets början och omfattade hela stadsområdet med sina starkaste
fasten i öster och väster. Under den danska tiden skulle fästningen
utgöra ett brohuvud mot svenskarna vid Helge å, men denna funktion
föll bort då fästningen 1678 erövrats av Karl XI.
Ar 1724 hade fästningskommisionen beslutat att fästningen åter skul
le iståndsättas, och 1747 igångsattes det sk nya fästningsbygget då
20 ib s 413.
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främst den norra fronten kom att förstärkas och tillbyggas. Arbetet
avstannade dock under 1760-talet. Det återupptogs genom ett beslut av
Gustav III att förstärka den södra fronten och detta arbete pågick till
slutet av 1780-talet. Genom uppodling och Yngsjö kanals tillkomst kom
fästningen att förlora en stor del av sin styrka då den ej längre omgavs
av sumpmarker. Under tiden fram till 1847, då fästningen upphörde att
fungera som militär befästning, pågick kontinuerliga underhållsarbeten
på fastningsvallarna. Främst användes Kristianstad som fästningsfangelse, förrådsfästning och som garnison för Wendes artilleriregemen
te som 1794 förlädes till staden.21 Enligt Wieselgren, skulle det i Kristi
anstad 1748 ha funnits 40 fångar, men de källor uppgiften bygger på är
svårtolkade och misstanken finns, som tidigare nämnts, att det rör sig
om det totala antalet fångar under hela året.22
Man kan i liggarna från fästningsbygget se att i januari 1752 deltog
2 — 5 arrestanter varje dag i arbetet på materielgården. Deras deltagan
de förefaller dock sporadiskt.23
Det första spåret av speciellt inredda fångrum i fästningen finns i ett
inventarium från 1755 över ”det till wäster uti norra fästnings Port
hvalfvet förfärdigade arrestantrum”. Studerar man utseendet på detta
rum, får man fram följande bild: rummet hade två fönster med järngal
ler. Sovplats bereddes på ett antal enkla och dubbla lavar. Dessa lavar
var av dubbla furubräder. Rummet var inrett med tre sittbänkar och två
bord, likaledes av dubbla furubräder. Till uppvärmning och matlagning
fanns in spis i rummet. De två fönstren var försedda med järngaller men
var också glasade. I taket fanns två krokar för upphängning av lampor.
Dörrarna var två järnbeslagna halvdörrar av ek.24
Från 1756 finns ett inventarium som visar att man inrett ytterligare
ett arrestantrum med plats för 16 man. Inredningen liknade den i övriga
rum. Här fanns dock endast ett fönster. I rummet fanns två fastmurade
bultar med ring i. Dessa skulle troligen användas för att kedja fast
besvärliga fångar.25
I en odaterad berättelse om hur fästningsbygget bedrivits 1748—1767

21
22
23
24
25

Fortifikationens historia del IV: 5 s 98 IT.
Wieselgren s 173.
KFA volym 30: Berätelse över huru lastningsarbetet bedrivits åren 1748—1767, KrA.
ib.
ib.
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Fängelserummen år 1780. Stads- och fàstningsplaner Kristianstad. KrA.

beskrivs de kloaker som fanns invid fångrummen i fåstningsporten:
”Cloaquer med järnbeslagne eketunnor, hvilke hvalf äfven tienar till
aqueduct varigenom vattnet från stadens rännstenar hafver sitt aflopp i
huvudgraven, sedan det passerat genom den framför hvalfvet gjorde
reservoar”.26
Den beskrivning som ger oss möjlighet att mera säkert fastställa hur
den fysiska miljön för fångarna såg ut, är en rapport över fångutrymme
nas utseende från 1780. Förutom en noggrann beskrivning av de olika
26 KFA volym 31: Berätelse hur fästningsarbetet bedrifvits åren 1748-1767, KrA.
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fangrummen finns både plan och profilritningar över utrymmena i den
norra fåstningsporten.27 För första gången framkommer att det rum som
byggdes år 1755 och här benämnes stockhus, inte hade något direkt
dagsljus, utan var beläget bakom vaktrummet under den norra fäst
ningsvallen. Detta förklarar i hög grad landhövdingens förfäran över
dessa rum 1798.
Det framkommer också att man utökat antalet fångrum betydligt och
att man enligt beräkning skulle kunna hysa 105 fångar om man beräk
nade 1 1/2 alns liggplats (90 cm) eller 80 fångar om 2 alnar beräknades
(120 cm). En ytterligare nyhet var att man inrett rum för både ”bättre
arrestanter” och ett ”lindrigare fångerum”. Dessa fångar skulle alltså ej
beblandas med ”livsfångarna”, vilka antogs utgöra majoriteten av fång
arna.28 Detta illustrerar det förhållandet att man från 1780-talet och
fram till det att cellfängelset i staden stod färdigt 1846 använde fåstningsfångelset även som länshäkte. Förutom de vanliga fästningsfångar
na fanns här personer som dömts till kortare fängelsestraff enkelt eller
på vatten och bröd, människor som väntade på rannsakning, eller som
dömts och väntade på hovrättens dom och personer som blivit fråndömda friheten till de erhållit årstjänst eller laga försvar och i väntan på
detta förvarades i fängsligt förvar. Man fann här även s k bysättningsfångar, som insatts på grund av bristande betalningsförmåga.
Förvaringen av bysättningsfångar innebar problem. Dessa fångar fick
enligt 8 kapitlet 13 § i utsökningsbalken ej hållas i ”nesligt fängelse”.
Detta innebar att de ej fick blandas med grova brottslingar i samma
rum. Saken föranledde en livlig korrespondens mellan landshövdingen
och kommendanten under 1820-talet innan problemet löstes genom att
en gammal tullvaktarstuga utanför norra porten inreddes för att kunna
hysa bysatta personer, dock ej fler än två åt gången.29
Från 1820-talet påträffar man här även sk ”bekännelsefångar” vilka
skulle förmås att erkänna grövre brott till vilka de genom olika omstän
digheter blivit bundna. Bekännelsefångens ”enskilda fängelse” före
skrevs genom ett kungligt brev den 16 februari 1826, vilket innebar att
de förutom att de alltid skulle förvaras i särskilt fångrum även skulle

27 K.FA volym 37: Ödmjuk Rapport öfver de uti Christianstads Fästning befinteliga fångerum ...
1780, KrA.
28 ib.
29 KFA volym 5:2. Brev från kommendanten den 3 augusti 1822.
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lämnas alldeles sysslolösa. Under 1830-talet fanns förhållandevis många
bekännelsefångar i riket, men antalet sjönk sedan och den siste frigavs
1869.30
I beskrivningen av fängelserna och deras rymlighet från 1831 kan
man se att man tagit ytterligare utrymme i anspråk för förvaringen av
fångarna. Förutom de tidigare använda rummen nyttjade man fyra rum
i den södra fästningsporten. Dessa rum rymde ca 20 personer och var
uppdelade på rum för manliga respektive kvinnliga ”vattendrickare”
samt som beredelserum för dödsdömda personer.31 Två av de yttre
rummen i den norra fästningsporten hade förenats och användes till
sjukrum för både fästningsfångar och länets arrestanter. I den norra
kasernen hade ett rum överlämnats av Wendes artilleriregemente till
kommendanten för att användas som arrest för ”bättre” fästnings
fångar. Det fick dock ej påräknas som permanent fängelserum. Detta
rum beräknades kunna inrymma ca 20 personer.
Av besiktningsprotokollen framgår att man hade ständiga problem
med golven i fångrummen i den norra fästningsporten. Speciellt golven i
de mörka inre fångvalven, desk stockhusen, hade en tendens att ruttna.
Men även i de yttre rummen fanns liknande problem.
Trots att numreringen av rummen ändrats sedan ritningen över dem
tillkom år 1780, förefaller det helt klart att man använde samma utrym
men som då. I Justitieombudsmannens resediarier finns en mycket
talande beskrivning av förhållandena i Kristianstad i augusti 1830:
”Sedan bilagde förteckning /No 5/ öfwer fångarne å fåstningshäktet
derstädes blivit aflemnad, hvaraf inhemtats att fångarna ofvan stående
dag utgjorde ett antal af 127, besökte herr JO samteliga arresterummen,
och funno vi i Norra Stads-Porten, i den s k Casernen 18 (manspersoner).
I No 5, 29, äfven manspersoner, hvaribland Jonas Lybeck, som öfver 80
år gammal och dömd till lifstids arbete, hvartill han numera vore oförmö
gen, härstädes vistats sedan 1816. Han uppgafsig äga anhöriga i Kroppa
socken uti Wermland, men hade sig ej bekant om han derstädes, i
händelse frihet honom i nåder förunnades, kunde erhålla laga försvar. I
No 6, 15 karlar, i No 7, 10 och i No 9, 29 manspersoner. Uti dessa rum,
såsom belägne innanför andra, hvarifrån en svag dager erhölles, måste
lampor underhållas, och ingångarnes belägenhet i inkörshvalfvet vållan
de stundom hinder. Uti No 10 förvarades 12 kvinnor med sina sex barn,
30 Wieselgren s 435.
31 KFA volym 13: Beskrifning öfver Fängelserne uti Christianstad och deras rymlighet 1831, KrA.
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samt å sjukhuset 5, hvaraf en var sjukvakterska ... I bysättningshäktet ...
hållas nu tvenne manspersoner förvarade och vid södra porten i No 2
voro fyra sådane bysatte. I No 3 hållas tvenne till undergående af vatten
och brödstraff insatte quinnor, samt i No 4 en karl som icke blifvit dömd
5532

1841 — 1842 började man i Kristianstad bygga ett länsfångelse som
skulle uppfylla de krav som ställdes i och med 1840-års beslut då det s k
Philadelphiasystemet antagits som ledande för fångvården.
Genom att hålla fångarna skilda från varandra i celler, skulle dessa få
tillfälle till ånger och förbättring. Samtidigt skulle de mindre brottsliga
undgå att påverkas av mera fördärvade medfångar.33
Byggandet av cellfängelset administrerades av kommendanten och i
fåstningsfängelsets arkiv förvaras räkenskaperna från byggandet.
Det nya cellfängelset stod färdigt att tas i bruk i december 1846 och
strax före jul samma år överflyttades länsfångarna dit under bevakning
av en piketvakt bestående av sex man och en konstapel.34 Fängelserum
men i södra porten skulle sedan användas som reservhäkte för länets
fångar samt som förvaringsplats för transportfångar.
I och med detta kom endast de till fästningsarbete och korrektion
dömda fångarna att finnas kvar i fästningen. Detta innebar emellertid
inte att antalet fångar minskade. Istället användes fästningen som s k
straffängelse, där man endast insatte manliga brottslingar dömda till
livstid eller annat längre fängelsestraff.
Det ökade antalet grova brottlingar efter 1846 bör ha medfört att
klimatet i fängelset hårdnade.
Redan i februari 1847 inträffade en större rymning, då 17 livstidsfång
ar berett sig tillfälle att rymma genom att genombryta skorstensmuren.
Detta föranledde att man nattetid utplacerade en vaktpost på vallen
ovanför fångvalven.
Även vakternas beväpning ökades med en kanon och sex gevär. Tre
skott från kanonen skulle tillkännage att en fånge rymt. Gevären skulle
laddas med varghagel. Om en fånge efter vaktens hot om att skjuta ej

32 JOA serie A II volym 1: Justitieombudsmannens resediarier den 16 augusti 1830, RA.
33 Jfr Wieselgren kapitel VII.
34 KFA, volym 61: 68: Till kommendanten inkommen skrivelse av den 16 december 1846. KrA.
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avstod från rymningsförsöket hade vakten order om att skjuta mot
rymlingens ben.35
Utrymmet i fängelset var uppenbarligen inte tillräckligt trots att
länsfångarna avlägsnats. Under 1848 var man tvungen att hänvisa en
fånge som dömts till Kristianstad, att på grund av utrymmesbrist
istället insättas i Landskrona fästning.36
Som nämnts tidigare hade man beslutat att Kristianstad skulle upp
höra att fungera som fästning från och med 1847. I och med detta
påbörjade också nedrivandet av fastningsvallarna. Detta kom att pågå
fram till 1860.
Under slutet av 1850-talet märks i justitieombudsmannens rapporter
ett allt större missnöje med förhållandena i Kristianstads straffängelse.
Främst lokalerna tilldrar sig allt mer kritik. Det är också förståeligt med
hänsyn till de nya mera humana principer som var vägledande för
fångvården. Ar 1859 signalerade fångvårdsstyrelsen sin avsikt att dra
instraffängelset i Kristianstad och överflytta fångarna till Landskrona
och Varberg. Aren efter började fångarna stegvis överföras till de andra
straffängelserna och fängelset stängdes slutligen under sommaren
1862.37 Då hade lokalerna i den norra fåstningsporten varit i bruk under
mer än 100 år. De spåren av fängelset avlägsnades dock inte förrän
norra porten nedrevs vid 1900-talets början.

Fängelseliv

Genom flera olika typer av källor kan man få en ganska god bild av det
liv som fångarna levde innanför murarna. En av de viktigaste källorna
är den 1806 utfärdade ”Underrättelse för Slottsvaktmästaren uti Christianstads Fästning, att vid Tiänstgöringen i akt taga”.38
Då en ny fånge inkom till fästningen, skulle denne genast visiteras av
slottsvaktmästaren i närvaro av vakthavande officer. Sedan de extra
arrestanterna (länsfangarna) emottagits anvisade man dem till det rum

35 KFA, volym 61:69: Till kommendanten inkommen skrivelse från fångvårdsstyrelsen av den 19
april 1847, KrA.
36 ib av den 26 april 1847.
37 KFA volym 61: 84: Kungligt brev av den 29 april 1862, KrA.
38 KFFA serie F 3 volym 1, KrA.
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Ett av fängelserummen i den norra fästningsporten. Bilden från sekelskiftet då porten
nedrevs. KrA fotosamling grupp 38. Kristianstad.

som för tillfället ansågs lämpligast. De till fästningsarbete dömda fång
arna skulle däremot alltid insättas i stockhuset och slås i järn. Stock
husen skulle varje morgon upplåsas så tidigt om morgonen, att arrestanterna skulle hinna vara på plats på sina arbetsställen klockan sex. Detta
gällde mellan den 1 april och 1 september. Under den mörkare årstiden
skulle fångarna vara på plats en halv timme efter att det blivit ljust.
Vid utsläppandet på morgonen uppropades och räknades alla fångar
i närvaro av vakthavande underofficer och de påslagna järnen och
fangslena kontrollerades. Sedan fördelades fångarna på det manskap
från Wendes artilleriregemente som för dagen kommenderats till betäckningsvakt och fördes sedan till sina arbetsställen. Vakterna var
utrustade med skarpladdade gevär.

162

Då arrestanterna på middagen återkom från arbetet fördes de till det
spiskvarter som hölls för dem och mat utdelades varefter de åter låstes
in och vakterna tilläts att själva äta. Klockan halv ett skulle fångarna
återföras till arbetet.
Vid återkomsten om aftonen visiterades åter alla fångseljärn innan
fångarna låstes in för natten. Först skulle dock fångrummen ha sopats
och städats av två fångar enligt ett rullande schema.
På sön- och helgdagar tillsades de att ”snygga sig” och fördes därefter
under bevakning till kyrkan och spiskvarteret. De låstes sedan in med
uppmaning att lappa sina kläder eller ägna sig åt annat nyttigt arbete.
Fångarna i Kristianstad användes till flera olika typer av arbete.
Kommendanten i fästningen uttog varje dag en eller två fångar för
renhållningen i fängelset, latrinbärande, vård av sjuka fångar, vatten
bärande osv. De flesta fångarna deltog emellertid i arbete för fortifika
tionen, dvs arbete med fästningens byggande och underhåll eller arbete
för artilleribefälhavaren och tygmästaren på tyggården. Det senare
innebar att de arbetade med underhållet av de olika persedlar som
förvarades i utredningsförrådet. Under 1825 förbrukades över 8 000
fångdagsverk på detta sätt.39
Enligt uppgifter från 1840-talet användes också två fångar som biträ
den vid matlagningen.
Under fängelsets sista period finns belägg för att fångarna användes
för sopning och renhållning av öppna platser i staden.40
Några rastgårdar omnämns ej i källorna, möjligen ansåg man att
fångarna genom sitt hårda arbete fick tillräckligt med motion och luft.
Under 1850-talet hade fångarna tillåtelse att på fritiden tillverka olika
saker för avsalu. Enligt kontoboken 1852—1855 tillverkade fånge nr 6,
Jonas Jacob Dahlgren fågelburar, nr 39 Anders Andersson pisksnärtar
och nr 41 Petter Svensson snusdosor. Andra fångar tillverkade bl a
borstar, speglar, tofflor och käppar.41
Vid justitieombudsmannens besök i fästningsfängelset 1860 klagade
fångarna över att de endast tilläts försälja sina arbeten till en enda
person och att denne missbjöd dem och endast gav halva värdet till
fångarna. Dessa önskade istället sätta upp en egen bod, skött av en av

39 KFFA serie D 1 volym 3: Fångrulla 1825, KrA.
40 Se not 37.
41 KFFA serie G 3 volym 1: Kontobok 1852-1855, KrA.
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fångarna. JO ville emellertid inte tillråda detta eftersom det skulle ge
möjlighet till otillåtna kontakter med främmande personer.42
Det hade vid 1800-talets början stadgats att för brott häktade skulle i
dagförplägning åtnjuta 2 skilling banco och 1 1/3 mark mjukt rågbröd.
Dessutom utbetalades till de dömda viss arbetsskilling. Med dessa
pengar skulle fångarna varje månad betala den mat de fick i spiskvarte
ret. Det bröd som tillkom dem utdelades var 5:e eller 6:e dag.43
Förutom arbetsersättningen som alltså användes till mat, fick fångar
na kläder genom kommendanten och senare fångvårdsstyrelsens för
sorg. Sedan 1798, fanns speciellt stadgat vad fångarna skulle undfå i den
vägen. Ett flertal förslag till beklädnadsstater för Kristianstads fångar
finns bevarade. Enligt 1847 års stat bestod en mansbeklädnad av följan
de persedlar:
1 mössa av grått vadmal och hälsingebuldan
1 jacka av grått vadmal och hälsingebuldan
1 par byxor av grått vadmal och hälsingebuldan
1 väst utan ärmar av grått vadmal och hälsingebuldan
1 halsduk av grått vadmal och hälsingebuldan
1 bussarongtröja av hampbuldan
2 par vita byxor av hampbuldan
2 skjortor av hampbuldan
2 par korta ullstrumpor
2 par skor med träbottnar

Dessa persedlar skulle förnyas när så behövdes och de granskades vid
årliga mönstringar.44
Genom sin enhetliga grå klädsel måste fångarna på väg till och ifrån
arbetet ha utgjort en dyster och lätt igenkännlig syn för Kristianstadsborna under 1800-talet.
Även sängkläderna reglerades i staten. Varje fånge skulle ha 1 st
enmansmadrass, 1 kudde och två par lakan av hampbuldan samt få
fyllning av halm till madrassen.45
Underhållandet av sängklädespersedlarna innebar ständiga problem.
Vaktmästaren Canon meddelade i slutet av augusti 1831 att fångarna
42 JOA serie A II volym 3: Justitieombudsmannens resediarier den 22 augusti 1863, RA.
43 Se not 38.
44 KFA volym 95: Förslag till utgiftsstat för fångvården i Christianstads fästning år 1847, KrA.
45 ib.
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inte sedan slutet av april fatt någon ny sänghalm och att den i bruk
varande halmen nu var sönderstrimlad. Vid besiktningen av sängklä
derna i november samma år framkom att mer än hälften av dessa var
trasiga eller helt obrukbara.46
Fångarna tilläts varken själva skriva brev eller ta emot sådana utan
att dessa kontrollerades av kommendanten. Ej heller fick de ha något
som helst umgänge med utomstående personer.47
Om någon fånge dog eller rymde skulle en förteckning upprättas över
hans ägodelar. Vid dödsfall, som ofta förekom, skulle prästen underrät
tas, anstalt göras om kista och sedan kommendanten utsett dag för
begravning skulle liket bortbäras av 4—6 särskilt uttagna fångar under
bevakning. Det sistnämnda ändrades emellertid genom de bestämmel
ser som kom att utfärdas 1816 och förstärkas av Kungl Maj:t 1837,
nämligen att lik efter arrestanter som dött på fästningen i Kristianstad
från den 1 oktober till den sista april skulle hemfalla åt den anatomiska
undervisningen vid Lunds universitet.48

Antal fångar 1784—1862

Genom underhålls- och avlöningsjournalerna i fängelsearkivet, kan man
från och med juni 1784 och fram till det att fästningsfängelset upphörde
1862 få en god uppfattning om antalet fångar i fästningen.49
Som tidigare nämnts fanns två större grupper fångar i fästningen, dels
fästningsfångarna som dömts till arbete å fästning för olika brott, dels
Kristianstads läns rannsakningsfångar, vilka insattes på fästningen i
väntan på rättegång. De senare benämns i journalerna ”extra arrestan
ter”. Månad för månad, år för år kan man följa människorna på
fästningen och deras bakgrund, brott, hemort och hur länge de förvara
des där. Förutom dessa två stora grupper fanns vattendrickarna, vilka
avtjänade straff på ett antal dagar på vatten och bröd, bekännelse
fångarna och de bysatta. Dessa utgjordes aldrig av mer än ett fåtal
personer i varje grupp.
46 KFFA serie G 2 volym 3: Persedelräkenskaper 1831 — 1833, KrA.
47 Se not 38.
48 KFFA serie F 1 volym 1: Avskrift av Kungligt brev av den 3 mars 1837, KrA.
49 Avsnitten bygger på uppgifter från underhållsjournalerna 1784— 1854, KFFA serie G 1, KrA och
Fångforteckningarna/fångrullorna 1802—1862, ib serie D 1, KrA.
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I juni 1784 anges antalet ordinarie fästningsfångar till 30. Samtidigt
hade under maj och juni 19 extra arrestanter passerat fästningen. Van
ligtvis tillbringade dessa rannsakningsfångar endast en eller ett par
veckor där i väntan på rättegången. Undantaget utgjordes av personer
som i lägre instans dömts till döden för grova brott och nu avvaktade
hovrättens slutgiltiga dom. Enligt Gustav III:s förordning från den 1
november 1778 skulle underrätternas domar för vissa grövre brott samt
dödsdomar alltid underställas Kungl Maj:ts prövning.50
Under 1780-talet var antalet fästningsfångar hela tiden mellan 20 och
30. Även antalet extra arrestanter låg stabilt på ca 10 per månad. Man
kan därför knappast tala om någon större trängsel i fängelset. Detta
hade ju som tidigare nämnts beräknats kunna hysa ett 100-tal fångar då
det utnyttjades maximalt. Under perioden fram till 1789 hade bilden
inte förändrat sig mycket. Totalt fanns i augusti detta år 21 fångar
dömda till fåstningsarbete och 8 extra arrestanter.
1790-talets första del utmärktes inte av någon större ökning av antalet
fångar. Detta kan alltså inte vara orsaken till kommendantens citerade
problem 1794. Snarare kan man märka en viss minskning av antalet
fästningsfångar eftersom antalet sällan översteg 20. Från 1795 kan man
emellertid märka en ökning som skulle komma att kulminera 1818—19
då antalet ordinarie fångar var ca 150 under en och samma månad.
Visserligen var antalet fångar större ca 1850, då de var nästan 170, men
då hade rannsakningsfångarna sedan ett par år överförts till det nybygg
da cellfängelset i staden.
Även antalet rannsakningsfångar ökade markant från 1700-talets slut
och under 1800-talets första decennier. På 1830-talet passerade runt 150
rannsakningsfångar länshäktet i fästningen varje månad. Slår man sam
man de bägge kategorierna fångar får man fram siffror på omkring 200
fångar totalt vid vissa tillfållen på 1820- och 1830-talen.
Överbeläggningen måste tidvis ha varit stor eftersom man i fång
vårdsstyrelsens rullor över antalet fångar vid läns- och kronofängelserna
från 1830-talet får uppgift om att det i Kristianstad fanns utrymme för
100 fästningsfångar och korrektionister samt för 64 läns- och detentionsfångar. Totalt ger detta alltså utrymme för ca 170 personer.51

50 Anners 1965, s 143.
51 Se Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i rikets arkiv, serie D III a och D III b, rullor
över antalet fångar vid läns- och kronofångelser samt fästningsfångar och korrektionister, RA.
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Den norra fàstningsporten nedrevs först vid sekelskiftet. KrA fotosamling grupp 38,
Kristianstad.

Uppgången av antalet fångar i Kristianstad runt år 1800 kan troligen
till viss del förklaras av krigskollegiums politik att genom cirkulär
fördela fångarna på de olika fästningarna.
Förändringarna av bestämmelserna rörande de allmänna arbetsstäl
lena 1805 tillförde troligen också ett antal fångar.
Nedgången i antalet fångar efter 1819 kan eventuellt vara en följd av
att man 1819 lättade på bestämmelserna rörande försvarslösheten. Des
sa bestämmelser bör dock ha haft större betydelse för antalet extra
arrestanter än för antalet ordinarie fångar. Blotta misstanken om
försvarslöshet kunde tidvis leda till att en person fängslades.
Efter att länsfångarna 1846 överflyttats till det nya cellfängelset, får
man en konstant fångpopulation bestående av ca 130—150 grova brotts167

lingar, de flesta dömda till livstids straffarbete. Det största antalet
fångar som påträffats är i augusti 1850 då antalet uppgick till 168. De
flesta av fångarna i straffängelset var redan tidigare dömda till straff
arbete, vilket bl a framgår av de summariska fånglistorna från augusti
1857. Av totalt 120 fångar var 82 stycken (68%) redan straffade.
Många hade redan dömts flera gånger.
1 :a gången
2:a gången
3:e gången
4:e gången
S:a

38
51
25
6

120

Tabell 1. Fångpopulationen 1857, tidigare dömda
Källor: Mönsterrullor 1857. KFFA serie D4:1.

I och med beslutet att stänga fängelset 1859 minskade antalet fångar
långsamt fram till juli 1862 då de sist kvarvarande 19 fångarna överför
des till Landskrona.

Fångarnas geografiska och sociala bakgrund

Redan från 1784 fanns möjligheten att undersöka fångarnas geografiska
hemvist. De flesta fångar detta år angavs komma från Skåne och Små
land (19 av 30 fångar) men även en dansk och fem tyskar påträffades.
De utländska fångarna tillhörde den största sociala gruppen bland
fångarna, den militära personalen. Totalt 17 personer hade militära
yrkestitlar. Detta avspeglar troligen förhållandet att i Skåne fanns ett
flertal värvade regementen, inte bara Wendes artilleriregmente i Kris
tianstad, garnisonstrupper i Malmö och Landskrona utan även det s k
Konungens eget värvade regemente. Alla dessa attraherade utländska
rekryter, speciellt från de svenska provinserna i Nordtyskland och när
liggande områden.52 Man får inte heller glömma bort att det vid denna

’2 Se generalmönsterrullorna för respektive regemente i KrA.
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tid fortfarande fanns möjlighet att döma försvarslösa och lösdrivare till
krigstjänst. Huruvida någon av de fängslade soldaterna i Kristianstad
var sådana har dock ej gått att belägga.
Den näst största gruppen bland fångarna utgjorde drängarna, vilka
var sex. Bönder var tre och hantverkarna två, en torpare samt en person
utan yrkestitel.
Att landsbygdsbefolkningen skulle utgöra en stor andel av fångarna
är knappast oväntat under en period då endast ca 10% av landets
befolkning var bosatt i städerna.
Efter 1800 då krigskollegium började fördela fångarna på de olika
fästningarna kan man märka att fångarna rent geografiskt har en mera
spridd bakgrund än tidigare. Detta kvarstår under hela perioden fram
till 1862.
Fram till och med 1818 kan man se att soldater, båtsmän, volontärer
och annan militär personal fortfarande utgör ungefär hälften av de
ordinarie fångarna i fästningsfängelset. Enligt uppgifter i fångrullan
1825 var 24 av 78 arbetsfångar soldater eller båtsmän, man kan alltså
märka en viss minskning av andelen militärer.
I 1830- och 40-talens rullor förs inte yrkestitlarna in lika konsekvent
som tidigare. Från år 1850 finns dock titlarna utsatta i den tidigare
nämnda mönsterrullan över livstidsfångarna. Endast 21 av livstids
fångarna hade då militära titlar. Drängarna är nu den absolut största
gruppen, 69 av totalt 186 fångar. Eventuellt är detta en följd av den
utveckling som ledde till att man efter 1824 inte längre kunde dömas till
soldat. Eftersom vi vet att egendomsbrotten var de absolut vanligaste
och även ökade sin totala andel av brotten vid 1800-talets mitt, skulle
förhållandet att drängarna kommit att bli den största fånggruppen
kunna tolkas som ytterligare ett utslag av proletariseringen och margi
naliseringen av stora befolkningsgrupper.
Länets fångar, de extra arrestanterna hade under hela den tid fäst
ningen användes som länsfängelse en mera lokal prägel. Även om de
enligt uppgifterna var födda i andra delar av landet hade de begått de
brott de skulle rannsakas för i Kristianstads län.
Den sociala sammansättningen av länsfångarna var inte annorlunda
än bland de ordinarie arbetsfångarna. Soldaterna utgjorde en stor an
del, men landsbygdsbefolkningen kom alltmer att dominera och då
främst drängarna. En skillnad finns dock, kvinnor återfanns endast
bland länsfångarna, inte bland de ordinarie arbetsfångarna. Då en
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kvinna dömts till sitt slutliga straff överfördes hon antingen till Norrmalmsfångelset i Stockholm eller något av kvinnofångelserna i Norrkö
ping eller Göteborg.

Brott och straff

Man frågar sig när man sett siffrorna i föregående stycken vilka brott
alla dessa människor begått?
Michel Foucault hävdar i sin kända studie av brott och straff att en
förändring av brottens natur skedde under 1700-talets andra hälft.
Egendomsbrotten gavs större betydelse och ökade i omfattning både på
grund av befolkningsökningen och ett allmänt ökande välstånd. Han
hänför också stöldernas ökande andel av brotten till en minskad tolerans
av de ”rättigheter” som funnits t ex bland den jordbrukande befolkning
en och även bland hantverkarna.53
I Sverige kan man anta att den proletarisering som ägde rum både av
landsbygdsbefolkningen och stadsinnevånarna under 1700-talet kom att
leda till ett ökat antal egendomsbrott. 1800-talets starka folkökning bör
då ha lett till en ytterligare förstärkning av denna tendens.54
Under åren 1736—1778 utfärdades ett flertal förordningar som skärp
te straffen till dödsstraff för en rad kvalificerade typer av stölder, bl a
inbrotts-, brev- och fickstöld. Redan 1734 års lag hade stadgat döds
straff för tredje resan stöld samt stölder där det stulnas värde översteg
100 daler och i samtliga fall av fjärde resan stöld.55
Anners har dock i sin studie av upplysningstidens strafflagstiftning
visat att dödsstraffet i stor utsträckning mildrades av hovrätterna. Gus
tav III:s strafflagsreform 1779 innebar också att dödsstraffet för en
mängd brott omvandlades till livstids straffarbete, vilket bör ha medfört
att antalet fästningsfångar ökade under 1700-talets sista två årtionden.
Ser man på de brott som fångarna 1784 dömts för låter sig dessa
karakteriseras ganska lätt, vilket framgår av följande uppställning.

53 Foucault 1977 s 82 fT.
54JfrTaussi Sjöberg 1981 och B Pettersson 1983 passim.
35 Anners 1965 s 157.
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Stöld
Dråp
”Correction”
Tidelag
Kyrkostöld
Ej angivet

S:a

9
5
5
3
3
2

30 %
16 %
16%
10%
10%
7%

30

Tabell 2. Brottstyp 1784. Totalt antal och procent
Källor: Underhållsjoumalet 1784. KFFA, serie Gl: 1.

Som framgår av tabellen dominerade egendomsbrotten. Kyrkostöld
ansågs vid denna tid som ett mycket allvarligt brott mot både männi
skor och Gud. Enligt 1734 års lag bestraffades kyrkostöld med döden om
det stulnas värde översteg 100 daler.56
Anners påträffade dock endast 5 fall av dödsdomar för kyrkostöld som
bekräftats av hovrätten. Även här förefaller mildrande dom ha varit
vanlig.57 Som tidigare påpekats togs dödsstraffet för detta formellt bort
genom 1779 års reform. Vanligen dömdes istället till livstids fästnings
arbete.
Tidelag var ett brott som även det medförde dödsstraff då det betrak
tades enligt biblisk lag som ett brott mot Gud. Av de sex drängarna i
Kristianstads fästningsfängelse år 1784 hade tre dömts för tidelag.
Anners har visat att även i dessa fall mildrades ofta dödsdomen, men
ej i lika hög utsträckning som t ex tredje eller fjärde resan stöld. I
strafflagsreformen 1779 kvarstod emellertid dödsstraffet för tidelag, men
forskningen har visat att efter 1778 tillämpades ej detta straff.58
Brotten ”correction” och rymning utgjorde 8 av brottsbeteckningarna och bör ses tillsammans eftersom samtliga dömda för detta var
soldater. Man kan anta att det i bägge fall handlar om svårigheter att
finna sig i den militära disciplinen. Om man värvat sig var man enligt
lagen tvingad att kvarstå i tjänst för den period man låtit värva sig
(varierande mellan 3 — 7 år). I de fall soldaten dömts till krigstjänst var
tjänstgöringstiden inte fastställd.

56 ib s 157.
57 ibs 159.
58 ib s 295.

Strafflagstiftningen rörande den militära personalen grundades fram
till 1795 på 1621 års krigsartiklar som påbjöd livets förlust som straff för
ett fyrtiotal brott. 1795 års krigsartiklar reviderades ytterligare 1798.
Utmärkande för praxis var att leuterationen var mycket vanlig, dvs man
dömde vanligen i enlighet med lagens bokstav till dödsstraff, men dessa
lindrades i högre instans. Grundläggande var att fredstida brott ej
ansågs kräva samma straff som krigstida.59
I förteckningarna finns förutom de dömda fångarna även de s k extra
arrestanterna, länets fångar, upptagna. De brott dessa 19 anklagades för
var följande:
Stöld
Mordbrand
Barnamord
Blodskam
Våldsverkan
Oförpassad
Rymning
Dubbel lega

6
3
2
2
2
2
1
1

32 %
16%
11%
11%
11%
11%
5%
5%

Tabell 3. Brott, extra arres tanterer, antal och procent 1784
Källor: Underhållsjournaler 1784. KFFA, serie Gl: 1.

Här återfinnes de första kvinnorna. Två av dessa väntade på hovrättens
dom för barnamord och den tredje väntade tillsammans med sin fader
på hovrättens dom för blodskam. Blodskam hade sällan lett till slutlig
dödsdom och efter 1778 avrättades ingen för detta brott.60
Till skillnad från exempelvis tidelagsbrotten förekom i mindre ut
sträckning att hovrätterna friade kvinnorna från dödsstraff då det rörde
sig om barnamord. Det sk barnamordsplakatet från 1778 innebar dock
att antalet avrättade barnamörderskor minskade och benådningspolitiken blev vanligare.61
1779 års reform innebar ingen förändring vad dråpsstraffet beträffar,

09 Nygren 1981 speciellt sid 32 — 70.
60 Anners 1965 s 296.
61 ib s 296 f.

men Anners tycker sig märka en viss minskning av antalet genomförda
dödsstraff även i dessa fall.62
Bland de ordinarie fångarna var stöld det vanligaste brottet och
dessutom vanligt bland de fängslade soldaterna. Dessa utgjorde 8 av de
extra arrestanterna. Övriga anklagade förefaller tillhöra landsbygdsbe
folkningen.
De två oförpassade personerna avfördes till hemorten någon dag efter
att de påträffats i länet och något regelmässigt fängslande av dessa
verkar ej ha förekommit vid denna tidpunkt.
I augusti i franska revolutionens år 1789 fanns 21 dömda arbetsfångar
och 8 extra arrestanter i fängelset. Egendomsbrotten dominerar fortfa
rande bilden, 9 av fångarna avtjänade straff för olika typer av stöld.
Hälften av de ordinarie fångarna hade frigetts redan den 6 augusti då
de var hugade att i enlighet med Kungl Majits skrivelse av den 22 maj
1789 ta värvningen i major Tornerhielms fribataljon. Vid denna tid
punkt fanns ett akut behov av soldater eftersom kriget mot Ryssland
rasade som värst. Att frige fångar emot värvning var en mycket gammal
sedvänja, redan tidigare hade man ju kunnat tvångsrekrytera lösdrivare.
Av de frigivna hade en avtjänat 8 år för mord, de övriga var dömda
för stöld eller ”vanart”.
Ytterligare en man släpptes senare under månaden efter att ha lovat
ta värvning. Denne var insatt på grund av landsstrykning.
1789 hittar man den första fången fängslad på grund av brist på laga
försvar, dvs brist på fast anställning bland de ordinarie fångarna. Bland
de extra arrestanterna fanns ytterligare personer anklagade för samma
brott.
Bland dessa fanns också tre kvinnor. En var en barnamörderska som
inväntade hovrättens dom, en var tillsammans med sin man anklagad
för landsstrykning och den tredje var under rannsakning för stöld.
Ar 1793 hystes bland de 25 ordinarie fångarna ett antal främmande
fåglar, nämligen 6 ryskfödda soldater, samtliga dömda för stöld. Under
de föregående årens ryska krig hade det varit vanligt att ryska krigsfång
ar och dessertörer togs in i olika svenska värvade förband. Många av
dessa fann sig mindre väl till rätta och rymningar var legio.63
62 ib s 296.
63 Nygren s 67.

Liksom tidigare är egendomsbrotten de absolut vanligaste, men vi
har också ett par andra brottstyper som är tidstypiska, bl a framgår det
att inte endast fullbordat tidelag, utan också uppsåt till det bestraffades.
Straffet var enligt missgärningsbalkens X kapitel arbete i halsjärn ett
halvt år eller mer beroende på brottets art.
Ett i vår tids ögon märkligt brott var det som begåtts av sjömannen
Carl H von Vicken. Denne hade av Göta hovrätt dömts för att ha
missfirmat sin moder. För detta hade han redan avtjänat 2 1/2 års
fästningsstraff. Denne kvarsatt i Kristianstad till i december 1795, då
han på grund av en kunglig skrivelse överfördes till Kalmar slott.
Vanvördnad mot föräldrarna betraktades som överträdelse av det
fjärde budet enligt den mosaiska rätten som också bestraffade detta
brott med döden. Vid 1700-talets slut betraktades inte brottet fullt så
strängt men fängelsestraff i kombination med 40 par spö, uppenbar
kyrkoplikt och offentlig avbön förekom. I fängelsearkivet finns en oda
terad och osignerad avskrift av en böneskrift från en ung man som
dömts till detta för våld emot sina föräldrar.
Brottet ”hemgång” är i våra ögon obegripligt. För detta hade två
bondedrängar dömts. Brottet var en svårare typ av hemfridsbrott, vilket
bestod i att man begav sig hem till en annan i avsikt att skada honom
själv eller någon som hörde till hans hus eller i trångmål dit tagit sin
tillflykt.64
De extra arrestanterna hade under augusti månad 1793 varit 13
stycken. Tre kvinnor fanns bland dessa. Förutom den sedvanliga barnamörderskan, fanns här en soldathustru fängslad av kommendanten som
misstänkt för stöld. Hon släpptes dock efter en vecka utan att ha blivit
dömd. Den tredje, hustrun Maria Malm, hade av stadens kämnersrätt
dömts till fyra dagars fängelse vid vatten och bröd. Hennes brott angavs
ej1806 hade de ordinarie arbetsfångarnas antal ökat till 71. Stöld var
liksom tidigare det vanligaste brottet, 66 % av fångarna var dömda för
egendomsbrott av olika slag. De fängslade för passlöshet var 6 och de för
tiggeri dömda 2.
Antalet extra arrestanter hade nu ökat väsentligt till 47 personer
under augusti 1806. Av dessa var 15 kvinnor. Stölder svarade även här
för 29 av brotten.
64 Se Svenska Akademiens ordbok ”Hemgång”.
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Gången utanför de lindrigare fängelserummen i norra fåstningsporten. KrA fotosamling
grupp 38, Kristianstad.
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Här möter vi också ett förhållande som omtalats både av Wieselgren
och Taussi-Sjöberg, nämligen att barn ofta fick följa sina föräldrar i
häktet.65 Fem barn hade under augusti funnits i fängelset. Bl a hade två
för hemgång och dråp anklagade kvinnor medfört två barn. Barnen
släpptes av kommendanten den 29 augusti efter 5 månader och förpas
sades till hemorten. Hur den beskrivna miljön i fängelset påverkade
barnen kan man bara gissa då miljön redan för de manliga grövre
brottslingarna ansågs mindre god. Enligt anteckningar gjorda av fång
prästen förekom också att barn föddes i länshäktet.66
Egendomsbrotten fortsatte att utgöra den största gruppen brott. 1818
utgjorde dessa 65 % av alla brott. Märkligt är att endast 10 personer var
dömda för våldsbrott. Det är emellertid oklart om de två dömda för
edsöresbrott skall räknas till denna grupp, eftersom gärningarna ej har
specificerats.
Edsöresbrottet hade sitt ursprung i den medeltida landskapslagstiftningen och betecknade från början brott mot fridslagarna rörande hem
frid, kvinnofrid, kyrkofrid, tingsfrid m m. De brott som räknades som
edsöres förändrades ett flertal gånger under 1700- och 1800-talen och
fick troligen en mindre allvarlig karaktär under den sista perioden.
Edsöresbrotten försvann i och med 1864 års strafflag.67
En grupp som ökat märkbart 1818 är de försvarslösa som nu var 17
stycken. Samtliga dessa hade i enlighet med lagstiftningen insatts på
oviss tid tills de kunde skaffa anställning. Även 2 personer som beteck
nas som ”sysslolösa” finns i förteckningen. Fortfarande rådde den
stränga lagstiftningen som innebar att även oförvitliga försvarslösa kun
de dömas till straffarbete.
Av de extra arrestanterna var 16 personer anklagade för brott som
hängde samman med ovan nämnda förhållanden. Många saknade pass
eller hade strukit omkring.
Mönstret liknar för övrigt det för de ordinarie fångarna. Här var dock
16 kvinnor. Dessutom hade man insatt 8 barn som saknade vård i
länshäktet. 1819 ändrades bestämmelserna rörande försvarslöshet och
1824 togs möjligheten att döma försvarslösa till militärtjänst bort. Fram
till 1833 rådde lindrigare bestämmelser.

65 Taussi Sjöberg 1986 s 9.
66 KFFA serie F 2 volym 1, KrA.
67 Se Svenska Akademiens ordbok ”Edsöre”.
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Studerar man fånglistan från augusti 1823 är det märkbart att inte en
enda av de 95 ordinarie fångarna var intagen för brott mot bestämmel
serna rörande laga försvar.
Andelen egendomsbrott hade 1823 ökat till 75 % av alla brott medan
våldsbrotten fortfarande låg runt 10 %.
Tendensen att färre dömdes för försvarslöshet och liknande är inte
märkbar bland de extra arrestanterna detta år.
Antalet rannsakningsfångar i länshäktet hade ökat lavinartat till 127
stycken, varav 26 var kvinnor, 27 av dessa var endera passlösa, kring
strykande eller betecknade som lösdrivare.
Egendomsbrotten utgjorde 38 % av länsfångarnas brott. För 25 av
arrestanterna anges brottet vara okänt. Dessa personer är transport
fångar som passerat Kristianstad på väg mellan ting och ett annat
fängelse eller förs från ett fängelse till ett annat och endast tillbringat
någon dag där.
1833 har en ny tendens uppstått, edsöresbrotten är nu nästan lika
många som egendomsbrotten. Av de 106 ordinarie fångarna är 40
dömda för egendomsbrott medan 38 personer är dömda för edsöresbrott. En ny typ av brott kan nu också räknas in bland egendomsbrot
ten, nämligen 10 fall av vårdslös eller bedräglig konkurs.
Inte heller 1833 finns någon för försvarslöshet dömd i Kristianstad.
Detta kan eventuellt hänga samman med att man slutat sända dessa
personer till fästningsfangelserna och enbart använde andra typer av
korrektionsinrättningar.
Bland de extra arrestanterna finns ovanligt nog inte heller många
försvarslösa. Av de 90 arrestanterna är endast 8 utan pass och 7 ankla
gade för kringstrykande. Transportfångarnas antal är oförändrat stor
med 31 personer vars brott är okända.
Efter att länsfångarna från 1846 inte längre förvarades i fästningen,
förändrades som tidigare påtalats karaktären av de brott som fångarna
dömts för. Fångarnas förbrytelser framgår av de summariska uppgifter
na från augusti 1857 där brotten anges för 120 livstidsfångar.
Egendomsbrotten dominerar dock fortfarande totalt bilden, även om de
grova våldsbrottslingarna nu var fler än tidigare.
Sammanfattningsvis kan man säga att mycket talar för en tolkning av
resultaten i Foucaults anda. Egendomsbrottens andel av brotten växer
alltmer under 1800-talet. En viss reservation bör dock göras eftersom
krigskollegium under hela perioden efter 1800 behöll rätten att fördela
12 —Båtsmän
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fångarna på de olika fästningarna. Detta har troligen påverkat samman
sättningen av fångpopulationen.
mordbrand
mord eller dråp
rån eller röveri
3:e resan stöld eller mer
subordination eller rymning

2
15
3
99
1

Totalt s:a
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Tabell 4. Brott 1857
Källor: Mönsterrullor 1857. KFFA, serie D4:1.

Strafftid

Av de svåra förhållandena i fåstningsfångelserna kan man också förle
das till att tro att fästningsfångarna vanligtvis tillbringade många år, ja
kanske resten av sina liv i fängelse. En närmare undersökning visade
emellertid att så inte var fallet i Kristianstad före 1850-talet.
Även om fångarna många gånger återföll i brottslighet var samman
hängande fängelseperioder som översteg tre år ovanliga.
Är 1784 hade 11 av de 30 arbetsfångarna tillbringat mer än två år i
fängelset. Bonden Jonas Jonsson från Västergötland som av hovrätten
dömts för dråp 1775 var den som suttit den längsta tiden, alltså nio år.
Den näst längsta strafftiden var sex år. Den genomsnittlige fången hade
tillbringat ungefär 1 1/2 år på fästningen.
Detta förhållandet var giltigt även under 1800-talets första årtionden.
Trots att det hela tiden fanns en grupp på omkring 10 livstidsdömda
hade vid en given tidpunkt mindre än en tredjedel av fångarna suttit
längre än tre år.
Vid 1800-talets början hade en ny grupp tillkommit, nämligen de
fångar som enligt försvarslöshetsstadgan insatts på oviss tid samt fångar
insatta på förbättring. 1818 utgjorde dessa fångar nästan hälften av de
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intagna, 64 personer, medan de till viss tid dömda var 72. Endast 14
hade dömts till livstidsstraff. Detta förändrade emellertid inte den ge
nomsnittliga tiden i fängelset. I och med lindringen i lagstiftningen 1819
och inrättandet av pionjärkåren 1826 och kronoarbetskåren 1842 kom
också denna typ av fångar att i första hand placeras på andra ställen än i
Kristianstad.68
Efter att cellfängelset uppförts ledde den ändrade strukturen till att
det i Kristianstad nästan enbart kom att inhysa livstidsfångar. Mönster
rullan för livstidsfångar i Kristianstads fästningsfångelse 1850 upptar
186 namn. Som påpekats i föregående avsnitt var den största delen av
fångarna efter 1846 dömda till livstid för upprepade egendomsbrott.
Wieselgren anger att livstidsfångarna i landet år 1835 var 496 män
och 78 kvinnor, totalt 901 personer medan straffångarna på bestämd tid
utgjordes av 448 män och 128 kvinnor, summa 576 personer. Bekännel
sefångarna skall vid samma års utgång ha varit 13 i hela landet. De
försvarslösa som var dömda till olika typer av straffarbete var enligt
samma uppgifter betydligt fler, totalt 2 225 personer.
Fram till 1865 lökade antalet livstidsfångar till totalt 1 095 och de på
viss tid dömda till 2 239 medan de försvarslösa dömda minskade till
1 198.69

Avslutning

Föregående studie har försökt kasta ljus över fästningsfångarnas vilkor
under 1800-talets första hälft. Kristianstads fästningsfångar är bara en
liten del av alla de människor som suttit fängslade vid denna tid och
frågan om de är representativa kan inte besvaras här, utan då krävs
grundliga studier av fånglistorna i fångvårdsstyrelsens arkiv och rappor
terna i justitieombudsmannens resediarium. Även de övriga svenska
fästningarnas arkiv bör studeras.
Dessa arkiv är också av intresse för dem som försöker kartlägga
enskilda personers öden efter att de dömts. Få fängelsearkiv innehåller
emellertid handlingar som sträcker sig över en så lång tidsperiod som
Kristianstads.
68 Wieselgren s 412.
69 ib s 429.
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R YTTAREN FRÅN GR ÖNB Y SOM
TILLFÅNGA TOGSAV PREUSSARNA

Av Egon Prahl

I det följande skall jag skildra min farfars morfars morfar Hans Grön
boms liv och leverne såsom jag upplevt det (utöver kyrkoarkivalier)
genom äldre topografiska skildringar, studier av domböcker och andra
handlingar, militärrullor etc.
Förmiddagssolen gassar varmt över den lilla söderslättsbyn Grönby.
Tidmätningen visar några år över sjuttonhundratalets mitt. Bygatan
vindlar hit och dit allt efter gårdarnas läge. En doft av fläderblomster,
torvrök och hampa slår emot oss. Nyfiket ser vi oss omkring och kan ej
undgå att låta blicken spela över de låga kringbyggda gårdarna, vars
väggar man försökt förgylla upp genom att kalka dem med en blågrå
färg (kalk uppblandad, med sot). Gödselhögarna framför dem slår dof
tande mot oss i sommarvärmen. Bland dessa rykande gödselhögar går
rödbrokiga och svartfläckiga svin bökande kring. En skrikande ”skad
de” hörs uppe från en av almarna vi just passerar. För övrigt ligger byn
tyst och till synes mer eller mindre avfolkad. Dammet från bygatan
känns torr och retande.
I stalldörren till en av gårdarna längre fram upptäcker vi en gammal
man som står stödd med armbågarna på dörrens stängda nedanhalva.
Flugorna surrar envist kring honom. Vi går förbi de hukande husmanshusen med sina skeva dörrar och skumma fönstergluggar. Den gamle
mannens tankar därframme var kanske hos de fattiga och arma männi
skor som bor i dessa hus.
Vi närmar oss diskret den skäggprydde mannen, som trots sommar
värmen bar på en kort svart vadmalströja med en flik över axelsömmen
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av en tvärfingers bredd. Vidare bar han ett par ganska vida vadmalsbyxor (varför han inte bar på linnebyxor vet vi inte — han var
kanske glad i värme). På fötterna hade han träskor och på huvudet bar
han en kullrig mössa.
Väl framkomna stannar vi och hälsar. Mannen ser misstänksamt på
oss såsom man gör mot främlingar. Efter en stund lyckas vi få kontakt
med honom. Sävligt berättar han, att nu i slåttertiden far man söka de
flesta av byns invånare ute på vångarna. Endast gamlingar och en och
annan mora kan man hitta hemma i byn. Som främlingar ställer vi oss
undrande över de ”kringgärdade” gårdarna och far av vår sagesman
veta att dessa är byggda så med tanke på försvar och trygghet för dess
invånare.
Ingen kunde komma in på gårdsplanen utan att de skulle gå genom
”gadeporten”. En av de gamla gårdarna hade även en andra port, den
sk ”vångaporten”. De gamla bymannarna var alltid vid mörkrets in
brott noga med att lägga portbommen på, så att inte främmande
människor skulle komma osedda in på gårdsplanen. Här i Grönby var
seden, att ville någon komma in sen mörkret lägrat sig, måste han
knacka på stugofönstret. Far på gåden gick då ut och öppnade ”lågan”,
en liten dörr på porten och släppte in besökaren om detta var en
välkommen sådan.
Den gamle mannen visste även berätta om när tolvte Carl låg inkvar
terad på Södra Börringe och Stävesjö gård. Han visste också berätta om
denne tolvte Carls landstigning den 13 december anno 1715 väster om
byn Trelleborg. Vi märkte ganska snart, att det inte var med någon
större entusiasm den gamle mannen berättade om denne krigarkung
(antagligen var minnena för många från den tiden).
Efter en liten paus drar han sig till minnes den svåra böldpesten som
härjade det skånska landskapet under åren 1710—1713. I samband med
krig som då rådde fick denna pest ödesdigra följder. Han hade hört
berättas, att under peståren växte antalet ödehemman till nära hälften
av vårt landskaps hemman. Med ett sorgset skimmer i blicken låter han
oss förstå att även den lilla byn Grönby drabbades av den svåra pesten
— dock ej av den omfattning som på de flesta andra håll.
Åter en stunds tystnad — vad den gamles tankar rörde sig kring fick vi
inte veta. Snart tog han emellertid åter till orda och lät oss veta, att han
nu satt på undantag och att det var äldste sonen som övertagit hemma
net. Nyfikna som vi var, ställde vi frågan hur många hemman det fanns i
182

byn. Den gamla mannen plirade mot solstrålarna som trängde fram till
honom i stalldörren. Han kliade sig eftertänksamt i nacken — här i
Grönby finns 6 5/12 kronoindelte och 1/2 skattehemman. Vidare finner
vi en prästgård och ett häradsboställe. Soldattorpet ska vi inte glömma,
ej heller väderkvarnen och de tre gatehusen.
Aftonsolen förberedde sin nedgång bak den gamla 1100-tals kyrkan.
Myggen svärmade högt — även morgondagen skulle infinna sig med
vackert väder. Neråt bygatan hördes röster — åbomannar och deras
kvinnor, drängar, pigor och barn var på väg hem från vångarna. Bland
drängarna fanns en som vi kom att göra närmare bekantskap med —
dock utan att få någon närmare klarhet i var han var född. Ytterst
motvilligt levandegjorde han sin barndom — trots detta kom vi genom
andras utsago fram till att han borde vara född omkring 1731 i Grönby
socken. Vidare spordes det att hans faders namn lär ha varit Måns —
själv kristnades han till Hans. Så blev denne Hans Månsson en bekant
skap som vi kom att följa år framöver (och hans ättlingar fram i vår tid,
till vilka även nedtecknaren av dessa rader kan räknas).
Redan i barndomsåren kom han ut för att tjäna hos olika åbor inom
socknen. Aren gick och Hans kände sig alltmer otillfreds och inspärrad
som ett djur vid tanken på att hela livet ägna sig åt böndernas jord och
deras kreatur. Visserligen hade han hört talas om någon enstaka dräng
som haft turen att ”slå” sig för en nybliven änka på gården han var i
tjänst på — drängtiteln ändrades till åbo. Hans hade emellertid andra
tankar och planer för framtiden. Mången höst- och vinterkväll låg han i
den kalla och fuktiga drängkammaren drömmande om indelningsverket
och dess manskap. Han kände en ryttare i socknen som nu började bli
till åren. Rusthållet avlönade denne såväl i fred som krig — dock ej i
daler, utan huvudsakligen in natura. Utöver detta hade han torpet som
en permanent bostad — kunde man tänka sig bättre.
Hans Månssons dröm gick i uppfyllelse när ryttaren Pehr Copfeldt
beviljades avsked. Han var ej sen att värva sig och approberades som
ryttare för rusthållet nr 102 i Grönby vid Borreby Squadron inom Södra
Skånska Kavalleriregementet och erhöll namnet Grönbom. Hans Grön
bom kom därefter att bli Södra Skånska Kavalleriregementet troget
fram till år 1789 då han begärde och fick avsked.
Ett par år har nu gått sen vi senast besökte Grönby. Den gamle
mannen vi gjorde bekantskap med har gått till vila bland sina fäder på
socknens kyrkogård här i byn. Vi slår en blick mot den gamla kyrkan
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med sina medeltida anor. Det slutna, massiva tornet är endast 16 år
gammalt (tillbyggdes 1741).
Ute från vångarna ångar och doftar det — ibland friskt, ibland fränt.
Stora förändringar sker i naturen med frostklara nätter och morgnar
samt soliga dagar, då och då avbrutna av fallande blöta snöflingor från
gråtunga vintermoln. Bymannarna håller sig merendels kring gårdarna
— ännu är det långt till vår.
En dag möts folket i byn av ett sorgebudskap. Man skriver den 18
mars 1757 — den älskade och aktade kyrkoherden och häradsprosten
Olaus Mandorffhar gått hädan i tron på sin Frälsare. Han var inte 67
år fyllda. Först året därpå fick Grönbyborna en ny kyrkoherde i Simon
Sundius.
I det följande skall vi närmare följa socknens nye ryttare för rusthållet
102 Grönby — Hans Grönbom. Ifrån en vanlig bonddräng kom han
efter approberingen som ryttare snabbt in i militärismens centrum.
Krigets åskor mullrade på andra sidan Östersjön.
En vacker försommardag gjorde Hans Grönbom uppbrott från sin
hemsocken. Aldrig tidigare hade han varit utom dess gränser för någon
längre tid. Han tyckte allt nu var så annorlunda. Det förr grå och trista
var nu plötsligt ljust och vackert, det var som om människor, djur — ja,
hela byn ville ta farväl av honom med sin ljusaste sida. Kändes det så
att dra ut i krig? Krig — vilket vansinnigt ord. Men, han hade själv valt.
Tankarna snurrade runt i skallen på honom — skulle han någonsin få
återse sin hemsocken? Frågan kunde endast Herren Gud besvara.
Tillsammans med närmare 100 ryttare ur Södra Skånska Kavallerire
gementet hade Hans Grönbom kommenderats till Pommern. Hästarna
fick stanna hemma — knektarna skulle göras beridna i Pommern. Han
kände sig vilsekommen och handikappad — en ryttare utan häst var
detsamma som en sjöman utan båt. Hästen stod hemma på rusthållet.
Chef för regementet var von Liewen och han anhöll bl a att hästarna
som skulle anskaffas skulle ligga mellan 5—8 år samt minst nio och ett
halvt kvarter höga, ”ty så högt är regementet beridet”.
Det var inte enbart inmönstringen av kommenderingen ur det egna
regementet von Liewen skulle ombesörja — han fick även order om att
inmönstra 1 280 man ur Östgöta och Västgöta-Dals infanteriregemen
ten under befal av löjtnant Zachan. Vidare skulle han ta sig an 467 man
ur Spens’ värvade regemente under befäl av kapten Anckarström samt
ombesörja embarkeringen i Karlskrona.
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Svenska trupper belägrar preussarna i Peenemünde skans i september 1757. Ur: Historiska
planscher, Krigsarkivet. Foto Krigsarkivet.

Efter åtskilliga mil genom skogar och slätter var Hans Grönbom
tillsammans med övrig kommenderad personal ur Södra Skånska
Kavalleriregementet äntligen framme i Karlskrona — svenska flottans
huvudstation sen 1680-talet. De skånska pågarna tog tillfallet i akt att
bekanta sig med Kongl Flottans ”huvudstad”. Härvid kunde ett och
annat ”råkurr” mellan de skånska ryttarna och flottans mannar ej
undvikas.
Man skrev den 10 juni 1757. Solen sken från en klarblå sommarhim
mel. Tjärtåg doftade och måsarna gjorde sina lovar över stan. Denna
vackra junidag stod följande kommendering ur Södra Skånska Kavalle
riregementet uppställt för mönstring: Ryttmästare G Schönström, löjt
nant L Beck-Friis, kornett Christer Cronacker, kvartermästare Jonas
Brunn, mönsterskrivare Nils Lundwall, trumpetare Hans Nerin, fält185

skärsgesäll Georg Christoffer Lall, korpralerna Jonas Güllich och Olof
Broch samt 97 oberidna ryttare — bland dessa vår Hans Grönbom.
I juli samma år anlände order, att regementet i sin helhet med
standar och spel skulle avgå till Pommern. Det var nu första gången på
trettiosex år regementet åter gick i falt.
Man kan ej sticka under stol med att en klump kändes i halsen vid
åsynen av de skånska pågarna vars uniformer alltjämt i huvudsak bar
det välkända snittet från tolvte Carls dagar. Hatten var åter utan
galoner — endast försedd med en mässingsknapp för uppfästning. Den
chamoisfärgade kragen och uppslagen var försvunna — rocken var åter
enfärgad. Till uniformen bars en gul väst med blå krage och blåa
uppslag. Byxorna var av bockskinn eller renhud samt stövlar utan
tillsydda kragar. Beväpningen utgjordes av värja samt karbin och pisto
ler av 1738 års modell. Eldhandvapen hade regementet erhållit år 1749.
Kriget i Pommern blev inte det man hade tänkt sig. Det kom mest att
bestå av marscher och lägerslagning. Somrar och höstar ryckte trupper
na in på preussiskt område — och på vintrarna drog de sig tillbaka till
Stralsund och ön Rügen. En elak rådsherre skrev bl a att de gick.in som
rävar och ut som harar.
Det strök trolska dimmor över landskapet — flortunna slöjors dans
kring en naiv förtröstan på den allsmäktige Gudens försyn i en tid av
ofärd och elände. Vinden spelade över det främmande landskapet —
entonigt och ödesmättat. Som ackompanjemang till skramlet av vapen
och hästars otåliga skrapningar med hovarna mot den fuktiga marken,
lågmält prat och soldathopars snarkningar. Hos en del av de yngre
ryttarna ville emellertid sömnen inte infinna sig. Med rödsprängda ögon
försökte de nagla sig fast vid de demonliknande molnen som rusade
fram genom oktobernattens mörka himmel. Tankarna kretsade kring
byn därhemma på den skånska slätten. Åtskilliga månvarv hade man
nu varit borta — över ett år. Skulle man någonsin fa återse sin hemsoc
ken och sina kära? Detta var den ständigt återkommande frågan hos
dessa ynglingar som ej kunde finna sig tillrätta med krigets strapatser i
ett främmande land.
Nattens dimmor blandade med flammande lägereldar formade ryttartruppen till groteska spöksilhuetter mot en krigsdyster bakgrund.
Morgonen den 23 oktober 1758 bröt in — Hans Grönbom ingick i den
200 man starka ryttartruppen tillhörande Livregementet samt Norra
och Södra Skånska Kavalleriregementena som sökte få känning med
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Många svenska soldater som hamnade i preussisk krigsfångens kap tvångsvärvades till den
preussiska armén, och ßera av dem deltog bl a i slaget vid Torgau den 3 november 1760
mellan preussare och österrikare. Ur: Utländska krigsplaner, Krigsarkivet. Foto Krigsar
kivet.

fienden. Styrkan gav sig i väg från den nattliga bivacken — en knapp mil
söder om Prenzlau påträffades plötsligt preussiska husarer. Chefen för
den svenska ryttarestyrkan, major Broman vid Livregementet, beslöt att
göra helomvändning och ta till reträtt. Denna började i skritt, men
ganska snart upptäcktes att man framför sig hade en lång défilé, som
alla ville passera så fort som möjligt. Reträtten övergick till galopp för
att till slut urarta i vild flykt. De preussiska husarerna var inte sena med
att hugga in på de flyende svenska ryttarna. Ett 40-tal fangar togs —
därav 7 tillhörande Södra Skånska Kavalleriregementet och bland dessa
fanns Hans Grönbom från den lilla söderslättsbyn Grönby.
I närmare två år kom Hans Grönbom att sitta fånge hos preussarna.
Huruvida någon större nöd gick på honom under dessa år har inte
påvisats. Bland de svenska trupperna härjade däremot svåra epidemier
som hårt decimerade styrkan. Kosten var enformig och bestod mest av
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salt kött, fläsk och sill. Hygienen var usel och någon sjukvård i egentlig
mening förekom inte.
För att återgå till den snöpliga flykten där bl a Hans Grönbom blev
tillfångatagen, lät Hamilton följande dag sätta upp detachementet, för
vilket han höll en ljungande straffpredikan. I sin vrede skrädde han inte
orden. Han var högröd som en pion, och vilket ögonblick som helst
kunde man tro att karlen skulle explodera. Bl a yttrade han, för att
citera von Platens ”Kongl Skånska Dragonregementets historia”, att
det varit hans avsikt att offentliggöra deras namn för att med detta
prisgiva dem åt allas förakt, så att tom deras hustrur och barn inte
längre skulle vilja kännas vid dem. De församlade ryttarna såg skamsna
och förnedrade ned i marken. Hamilton fortsatte med sin straffpredikan,
rytande ut till de församlade, att han hade emellertid ändrat sig — han
ville ge dem ett tillfälle att utplåna den skamfläck de satt på de svenska
vapnen. Nya spaningsuppdrag beordrades och under höga rop krävde
ryttarna att fa gå mot fienden. Ryttarnas krav bifölls. Äter gav de sig
iväg — dock utan att träffa några fientliga patruller. Ryttarna var
förbannade över den nesa de för någon dag tillbaka varit med om —
hänsynslöst red de nu in i fiendens läger. Hamilton såg sig nödsakad att
återkalla dem genom särskilda bud.
Ovetandes om detta satt Hans Grönbom i det preussiska fånglägret.
Dagar blev till veckor, veckor till månader och månader till år. I
september 1760 slog frihetstimman för Hans Grönbom, då han genom
utväxling återbördades till sitt kompani den 12 september 1760.
Vi har letat fram den gamla ”General Munster Rulla för Kongl
Skånska Cavalieri Regementet — Borreby Compagnie”, där vi finner
följande notering beträffande ryttaren Hans Grönbom på rusthållet nr
102 Grönby: ”Fången d: 22 oct: 1758, utwäkslat och återkommen till
Comp: d: 12 Sept: 1760”.
Det var ett resignerat regemente Hans Grönbom återvände till. För
utom den dåliga andan bland manskapet var det inte stort bättre hos
befalskåren. Många var de officerare som tog tillfallet i akt att skaffa sig
permission och lämna armén för att kunna delta i riksdagen i Stock
holm.
I maj 1762 slöts äntligen fred i Hamburg utan landavträdelser — ett
meningslöst krig var till ända. Efter år av fångenskap och strapatser som
ryttare för Södra Skånska Kavalleriregementet i ett främmande land
återkom Hans Grönbom välbehållen till sin kära hembygd på den
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Generalmônsterrulla fôr Skånska dragonregementet år 1761. På nr 102 återfinner vi Hans
Grönbom. Ur: Skånska dragonregementets arkiv, Krigsarkivet. Foto Krigsarkivet.
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sydskånska slätten. Den största lyckan var emellertid när han återsåg
Karna — tösen han träffat innan han drog ut i krig. Troget hade hon
väntat på honom dessa år — och ”Michaelis dag” 1762 vigdes de tu till
ett äkta par och bosatte sig i ryttartorpet Hönsinge nr 11 inom Grönby
socken.
Till skenet från en plirande tranlampa satt prästen i sin studerkam
mare och skrev in följande notis med raspande gåspenna i församlingens
Lysnings- och Wigselbok:
Dom: 10ma post: Tvinit: lystes första gången för
Ryttaren i Borreby Squadron Hans Grönbom från
Grönby och pigan Karna Nilsdotter i Anderslöf.
Wigda Michaelis dag.

Hans Grönbom, den gamle ryttaren från Pommerska kriget, dog i
Hönsinge, Grönby socken, den 2 december 1809 i en ålder av 78 år.
Några ”pråliga” runor restes ej över denne gamle krigare — endast en
enkel notis i församlingens Död- och Begravningsbok:
D: 2 December dog i Hönsinge afsk:
Ryttaren Hans Grönbom 78 år gammal
Begrofs d: 17 ejusdem.
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HWARFÖRE, MINE HERRAR,

HAN I SLA GIT EHR TIL
KRIGSWÄSENDET?
En personlig historia

Av Nils Blomkvist

I fàdrens spår — eller vad en släkttabell betyder

I Skedevi socken verkade i förra delen av 1600-talet en klockargubbe
med namnet Gottskalk. När han dog och småningom begravdes den 16
mars 1651, sades han ha levat i 90 år. Säkert är att han hade fem söner
som bör ha fötts under 1600-talets första årtionden och därtill troligen
tre döttrar. Var han född ca 1580 och blev han sedan ca 70 år får väl det
anses vackert så.
Namnet klingar tyskt. Man kunde föreställa sig Gottskalk som en fd
knekt eller herrskapstjänare, som pensionerats till klockarsysslan där
borta i den östgötska randbygden. Men eftersom namnet har förekom
mit i Sverige sedan medeltiden kan inga bestämda slutsatser dras om
hans härkomst. Sönerna fick de allra vanligaste namnen av bibliskt eller
allmänkristligt ursprung: Per, Nils, Bengt, Lars och Jöns; de förmodade
döttrarna däremot ur nordisk tradition: Brita, Sigrid, Ingeborg.1 En
invandrare som söker naturalisera sin avkomma? En omtänksam far
som vill befria den från bördan han själv burit av ett överlastat, ut
ländskt namn? Om Gottskalk kan vi ställa frågor men inte vänta många
svar.

1 LMV Örnberg, Svenska ättartal, 1908 s 215
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Spaningarna efter Gottskalk inleddes en försommardag 1979 på nyköp
ta, orangefårgade cyklar längs sjön Tisaren i västligaste Södermanland.
Himlavalvet dröp av fukt som bara väntade på order att dråsa i backen.
Den skulle också ges, men tidigt på eftermiddagen var det ännu bara
som om någon då och då sprätte ett milt skum över oss med en borste.
Svanorna flög lågt, sjön var silversvart och orörlig. Skedevi tonade fram
ur fuktslöjorna, liksom inkapslat i oval som ett prov på gammal foto
konst. Odlingsbygd över näs och holmar. Kyrka bland lövträd på en
o
udde. Akergipar, naggade av skogen, med mörka barrträd omkring det
hela som en massiv ram. Vi rörde oss i ett utsnitt av det gamla Sverige
som i en planschbild från folkskolornas tid. Alltså redan i det förflutna,
men bara 30—40 år tillbaka. Spåren av Gottskalk täcktes av seklers
damm och mylla. Vi kammade noll. Inte ens kyrkan gav något, än
mindre handelsboden eller bryggan där vi åt lunch. Men sjön var lugn
och ljudande som en resonansbotten, måsar skrek, svalor pilade. Det
kändes som om dagen tog sats för att berätta något för oss.
När kom dessa bortglömda skogsmarker mellan Sörmland, Närke och
Östergötland in i historien? Namnen på små bruk — Breven, Ljusfallshammar, Hävla — minner om en manufakturtradition som sträcker sig
. . . ja, det slog oss, ända ned i Gottskalks tidevarv. Hertig Karls rastlösa
ande svävar över trakten, den koleriske näringspolitikern som tog in
kapitalister och tekniker till sitt från Nyköping styrda hertigdöme för att
bygga upp en inhemsk förädlingsindustri. Och på östgötasidan ligger
minnena av den mäktige bankiren de Geer från Antwerpen, som Gustav
II Adolf med enorma koncessioner förmådde att invandra år 1627. Vi
drog oss ned mot Finspång, som han gjorde till ”den svenska storslöj
dens högborg” (Odhner). Vi skulle visserligen inte dit utan så nätt
förbi, och inte heller till Norrköping, vars utveckling snart också hade
tagit fart.
Längs vägen överflyttade vi vår uppmärksamhet på klockarsonen Per
Gottskalksson, en liten pilt på så där 10 år, som ca 1620 sändes neråt
östgötaslätten för att gå i skola. Vi färdades snabbare än han hade gjort
och vi tyckte oss färdas bakåt i tiden. Men skulle vi någonsin hinna upp
honom? Nog finns det bättre don än cyklar för att resa i det förflutna. Så
kom en gammal memoarbok betydligt närmare det vi sökte med några
ord om hur en klockarfars söner just från Skedevi
”utrustades så gott som det i det enkla hemmet kunde åstadkommas,
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med både kläder och mat. Ja, de hade en stor matfora med sig på vagnen
som förde dem den långa vägen från Skedevi uppe vid Närkesgränsen ner
till Ostergyllns center, den gamla biskopsstaden Linköping. Där hyrde
pojkarna tillsammans med andra skolkamrater bostad och hade en gum
ma som städade och hushållade åt sig.”2

Men även detta spår var ganska kallt. Många klockargenerationer efter
Gottskalk. Om det var 200 år gammalt så var det ändå 200 år för ungt.
Men den bästa tidsmaskinen är arkiven, där våra flitiga myndigheters
längder och register ligger i tätpackade utsnitt av det förgångna. Det var
ur sådana luntor som Per Gottskalkssons minne hade hämtats fram för
jämnt hundra år sedan, bland hundratals andra av historien glömda, av
dåvarande e o amanuensen vid riksarkivet, L M V Ornberg. Han hade
upptäckt hur man i myndighetsarkiven kunde härleda inte bara furstar
och adel, utan stora delar av den under 1800-talet framväxande nya
borgerliga eliten. Genom att göra de livsdugliga borgarsläkterna till sitt
ämne förmedlade han åt detta nya maktskikt känslan att tillhöra ett
”Bildungsbürgertum”, som haft sin betydelse i det svenska samhällets
utveckling. Genom sin entusiasm blev Ornberg den svenska släktforsk
ningens fader. Vi har bara att tacka för hans pionjärinsats, och vill vi
sedan tränga djupare in i demografm, får vi jobba vidare själva.

För min del hade det börjat när jag som barn råkade slå upp Svensk
slägtkalender för år 1887, som under namn av ”Släktboken” cirkulerade
1 mammas syskonkrets. Volymen föll av sig själv upp på namnet Talén,
som var mig välkänt. Den redovisade namn, yrkestitlar och årtal i en till
obegriplighet systematiserad tabell. Bland de sista nominati stod min
egen, nyss bortgångna mormor, men jag blev aldrig klok på vilka som
före henne varit mina direkta förfäder.
Till saken hör att min familj delade arbetarrörelsens värderingar.
Mamma var visserligen dotter till en kantor och sockenpamp i Kolmår
den och hade haft en livad tid i unghögern, innan upplevelsen som
barnträdgårdselev i Norrköping i början på 1930-talet av utslitna arbetarmödrar fått henne att tänka om. Pappa hade börjat på skofabrik i
Kumla vid 14 års ålder, hade sedan gått på folkhögskola och var nu, på

2 C Lagergren, Mitt livs minnen, 3 uppl, 1923, s 125

13 —Båtsmän
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Kantorsfamiljen i Kvarsebo på Kolmården ca 1913. Fanny Talén hade i tonåren gift sig
med sin fd lärare Viktor Palmgren. De fick sönerna Manne, Martin, Harald, Harry,
Torsten och Uno innan dottern Ingegärd — det är författarens mor — föddes 1909. Här
poserar de alla med gamla Klockargården i Kvarsebo som bakgrund.

1950-talet, vårdare på en uppfostringsanstalt i Södermanland. Vi bodde
i två rum och kök, vände på varje slant men läste böcker, musicerade
och diskuterade tillvaron när vardagslivets krav så tillät. Av ”Släktbo
ken” anade jag med ytterlig förvåning att mormor tycktes ha kommit
från en annan värld, socialt sett. Med av pojkböcker beredd själ notera
de jag särskilt att en hel räcka förfader hade varit officerare och deltagit,
ja stupat i de krig som vi (på den tiden) läste om i skolan. Något betydde
det för min syn på livet, men jag kan inte precis säga vad.
Så förflöt många år. Jag hade blivit historiker, kunde titulera mig doktor
och tjänstgjorde på en central arkivinstitution, när jag återfann Släktbo
ken, något som också ledde till den där cykelfärden, som min fru Carin
var snäll att följa med på.
Och resan har fortsatt. Släktforskare blir jag visserligen inte — det
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lockar inte den som dagligen arbetar i ett stort forskningsarkiv — men
liksom Rydbergs Tomte funderar jag gärna på släktenas gång och de liv
som levats och de budskap som förts över från generation till generation,
undrar ibland vad Per Gottskalksson egentligen betytt för oss, hans
efterlevande idag. Därför kan jag inte — trots sympatier i övrigt — dela
”gräv där du står”-rörelsens dom över släktforskningen, att bara vilja
skapa adelskalender åt medelsvensson. För mig är släktforskning en av
fakulteterna i den stora, framväxande folkforskningen. De anteckningar
som följer, försöker med en honnör till Ornberg att tyda ”koden” av liv
bakom en av de släkttabeller han framställde.3

En allvarsam och drivande man

Vid medeltidens början hade slättens horisont också varit människornas
och Vättern det medelhav, omkring vilket Sveriges historia utspelades.
Katedralen i Linköping och tornet på Visingsö höjde sig över horison
ten, nästan babyloniska i sin dominans. Därför valde Bjälbofurstarna
Vadstena vid Vätterstranden till säte för ett välskt palatsbygge på 1200talet. Men strax inträffade två omständigheter som gjorde att orten
förlorade sin lägesfördel. Handeln med Lybeck fick ett uppsving, varför
människor och varor strömmade till nya centra vid kusten, som Söder
köping och Kalmar. Dessutom blev Bjälboätten kunglig, med fullt av
slott att ta hand om. Då började emellertid Vadstenas märkliga utveckling.
Dit kom nämligen den visionära fru Birgitta, sedan hon utverkat
byggnaden av Bjälboättlingen kung Magnus, och här byggdes hennes
klosterorden upp, som sedan hon själv helgonförklarats 1391, skulle fa
många lydkloster ute i Europa. I skuggan av ”storföretaget Vadstena
kloster” växte en stad fram på 1400-talet, som ekonomiskt och kulturellt
var ett nordeuropeiskt centrum. Gustav Vasa satte klostret på undantag
men lät, bländad av ortens status, uppföra ännu ett stort och vackert
slott i Vadstena, som efter hans död kom att bli centrum i ett hertigdöme. Rent ekonomiskt dög väl en hertig lika bra som ett helgon, men
lockelsen hos den enskilde att någon gång i livet komma dit, allt det som
3 (LM V Örnberg), Svensk slägt-Kalender för år 1887, 1886 s 203fE I det följande hämtas där
annat ej anges de genealogiska uppgifterna från anfört ställe.
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kunde utvinnas av den katolska visionen, flagnade av. Kvar låg en från
ekonomisk synpunkt felplacerad stad med ett tynande kloster och ett
nybyggt slott, som heller inte låg särskilt bra till. I början av 1600-talet
var dess sista storhetstid förbi.

Det är här vi återfinner Per Gottskalksson som en ung man, vilken just
°
skaffat sig fotfäste i tillvaron. Aret är 1638 och han antas till kollega i
stadens trivialskola. Det var hårda år. Sverige var indraget i det oändli
ga stormaktskriget på kontinenten. Här hemma försökte de styrande att
effektivisera landet, vilket också frestade på. Ett årtionde tidigare hade
kronan t ex beslutat inrätta gymnasier och koncentrera utbildningsre
surserna till sådana högre lärdomsskolor. På östgötaslätten gav det
Linköping ännu en knuff uppåt. I Vadstena förlorade däremot skolan
tiondet som vid sidan av sockengång givit lärarna lön under två sekler.
Skolans framtid berodde därmed på borgerskapet. I slutet på 1500-talet
hade Vadstena ännu varit Östergötlands största stad, men på 1600-talet
stagnerade den till den något speciella idyll med andliga och materiella
kvarlevor av storhet som Vadstena fortfarande är. Här visade emellertid
traditionen sin makt. Vadstenas borgare ville inte se sig reducerade till
tredje eller fjärde rangen. Skolan blev en symbol för denna känsla. Den
försjönk inte till barnaskola, som skedde i de andra småstäderna, utan
behöll kompetenta lärarkrafter — ”rektor” och två ”kolleger” — så att
eleverna därifrån kunde komma in direkt på gymnasiet. Per var tydligen
inte lägste kollega, eftersom han genast fick vikariera för den sjuklige
rektorn, doktor Bjugg.
I samma veva gifte han sig. Det skedde hemma i Skedevi den 7
oktober 1638. Bruden hette Karin Månsdotter och vigseln ägde rum i
prästgården. Kyrkoherden, Benedictus Johanni (eller Bengt Johansson)
antecknade den i det präktiga register han förde över sådana saker.
Hans ministerialböcker råkar vara de äldsta i sitt slag bevarade från
Linköpings stift.4 Med herr Bengts kyrkoskrivningshandlingar som ut
gångspunkt var det som Örnberg gjorde tabell över Per Gottskalksson
avkomma. Där nämnes visserligen bara personer som nått vuxen ålder
och varit rimligt lyckade. Om Karin Månsdotters liv vid den unge
skolfuxens sida får vi alltså bara veta att hon födde två lovande söner.

4 A Sandberg, Linköpings stifts kyrkoarkivalier till och med 1800, 1948, s 499
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Kanske hade hon flera grossesser, men 1654 dog hon, varpå Per raskt
såg sig om efter en annan.
Ger omgiftet någon ledtråd in mot hans karaktär? Var Per helt enkelt
en skitstövel? Eller har vi alls anledning att anlägga några värderingar?
Den nya hustrun var 21-åriga Johanna Johansdotter, nära släkt med
herr Magnus Ignæus i Östra Ny, noterar Örnberg. Vart kommer vi om
vi följer den ledtråden? Till en flicka av begåvad stam5 som väl gick
passande klädd i mörka färger utan platta ”myssor” och åtskilliga
”stora snören” och vidlyftiga ”halskläden”, såsom 1642 års stiftssynod
hade anbefallt prästerskapets kvinnor. Men också till ett bröllop år
1655, som antagligen skilde sig från det tidigare genom rikligare undfäg
nad — synoden satte dock en gräns för prästkalas vid sex rätter på
bordet i taget under två dagar — och myndigare viljor som ledde bruden
till altare och säng.6
Per tycks själv ha blivit nog så myndig. Han hade härdats som kollega
under fyra rektorer och några år efter bröllopet utsågs han själv till
rektor. Det var något ovanligt, ungefär som ett underbefäl konstitueras
till officer. Och det skedde betecknande nog sedan utvecklingen med
1649 års skolordning hade riktat ett nytt dråpslag mot skolan i Vadste
na, som nämligen reducerades till barnaskola medan Norrköping och
Söderköping skulle ha de högre trivialskolorna och Linköping — förstås —
gymnasiet. Utnämningen av Per, som knappast hade läst vid universitet,
tycktes bekräfta deklasseringen. Skolans historiograf A Linnarsson har
emellertid funnit honom omtalad i konsistorieprotokollen ”såsom en
allvarsam och drivande man, mycket avhållen av konungen och änke
drottningen, som hade velat ha honom till kyrkoherde i Vadstena.” Här
talas alltså om Karl X Gustaf och hans efterleverska Hedvig Eleonora,
som hade Vadstena län i livgeding till sin död 1715 och som ofta bodde i
”drottninghuset” nära slottet. Dessutom vägrade den självmedvetna
lilla staden inse att dess tid var förbi.
Skolans rekrytering av elever och ”dugeliga och lärde” pedagoger
kopplades i återkommande inlagor samman med hoppet att staden skulle
återvinna ”sin forna Heedher och respect”. Och hur denna dragkamp

3 Det far vi väl tro när hennes kusinbarn, Anders Rydelius, skulle gå och bli biskop i Lund
6 G Westling, Om Linköpings stift under förra hälften af 1600-talet. Kyrkohistorisk årsskrift 15,
1914, s 201f
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med den klerikala byråkratin avlöpte har en viss Petrus Gotskalci (det
är forstås Per Gottskalksson själv) antecknat:
”Anno 1657 circa festum omnium Sanctorum antog Petrus Gotskalci
Scholae Wadstenensis curam såsom en rektor, hwilken thersammastädes
hade warit en collega uti 20 år, och tå blefwo Docentes allenast twå, ther
the tillförene woro tre, therigenom Scholan blef förringad och förmin
skad, jämte thess underhålds afkortning, som bestod i Sochnegång på
Aby, Rök, Svanshals, Tollstad i Lysings härad. Men något therefter kom
likwäl then tredje Docens thertill, som skulle vara Alphabetariorum Information.33

En rötmånadsdag år 1676 avled Per Gottskalksson ”då han nyss kom
mit ur Badstufwun”7 Hans unga maka levde vidare tills hon blev 94
(1728). Pers barn antog släktnamnet Talénus eller på svenska Talén.
Vad namnet anspelar på tycks ingen längre veta, men man kan gissa på
något ortnamn på Tall— eller Dal— (i så fall tyskinspirerat). En ledande
vadstenabo hade hetat Stalenus i början av 1600-talet, vilket kanske
givit viss inspiration. Med åren hade fadern tydligen skaffat sig en aktad
ställning i den till avtyning dömda orten. Säkert hjälpte han borgerska
pet att formulera inlagor och göra uppvaktningar. Med sin driftiga
allvarsamhet nådde han också en bit, erfor tom litet kunglig gunst. I
arv gav den hårdföre klockarsonen från Skedevi åt sina barn — om inget
annat — en respekterad ställning i lokalsamhället.

Vad gick det åt Joël?

Örnbergs tabeller redovisar, som nämnt, endast barn som varit någor
lunda lyckade. Av Pers var det sålunda fem som ”märktes”. Samuel
(1646—1702) som prästvigdes efter gymnasiet och slutade som kyrko
herde i Västra Husby. Om honom vet vi att han äktade en krigsmans
dotter och att han noggrant indelade sin kyrkobok efter den nya kyrko
lagens föreskrifter, två omständigheter som kan tyckas peka på förkärlek
för ordning och reda. Nathanael (1652—1693) läste vid Uppsala universi
tet och var sen domkyrkosyssloman i Linköping innan även han fick ett
pastorat, som han likväl aldrig hann tillträda. Ur den yngre kullen
7 A Linnarsson, Vadstena skola. Studier i ett litet läroverks historia från förra hälften av 1400-talet
till nuvarande tid, 1931, s 111
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noterades dottern Margareta (1658—1742) på grund av lyckade giften
med två magistratspersoner i staden, Daniel (1664—1714) som läste i
Lund, en tid var komminister i hemstaden och slutade som kyrkoherde
ute på östgötaslätten,8 samt Joël.
De unga herrarna Talén valde yrke i konjunkturflödets mittfåra. Var
tredje student i både Lund och Uppsala var prästson, som de själva.
(Rektoratet var ett kyrkligt ämbete som innefattade kyrkoherdevärdig
heten i Orlunda socken utanför staden.) Varannan universitetsstudent
blev präst (56,2%). Inom Sveriges nuvarande gränser fanns vid 1600talets slut omkring 2000 präster och kåren beräknas ha växt med ca
10 % mellan 1680 och 1710. Trots detta hade rekryteringen blivit snäva
re: 1680 var 29 % av prästerna i Linköpings stift själva prästsöner, 1710
hela 38%.9

Det som vi kan utläsa som statistiska trender ur matriklar o dyl måste
ha legat i luften som tydliga signaler för de rådgivare som skulle vägleda
den fjärde av Per Gottskalkssons ihågkomma söner ut i livet. Gossen var
°
född 1668 och i dopet given namnet Joël. Aret 1680 finner vi honom i
rektorsklassen vid faderns gamla skola, närmare bestämt genom dess
äldsta kända elevförteckning. Fyra mot ett på att även han var ämnad åt
prästbanan! Men något kom i vägen, någon konsekvens av faderns död
kanske. Han blev något alldeles annat.
Matrikeln från 1680 ger en rundmålning av skolans sociala innebörd.
Av de 39 djäknarna kom 13 från själva staden, 24 från dess omland och
två från andra städer. Av dem har 16 karakteriserats som ”lantbruka
res” (Linnarsson) söner, medan bara tre hade hantverk och industri och
hela 18 hade handel och tjänster som härkomstmiljö.10 Eleverna rekry
terades alltså främst från hem som ekonomiskt och socialt hade skilts
från modernäringen.
Av Joëls kamrater på denna nivå skulle förstås långt ifrån alla vidare
till universitetet. Många ämnade söka sin lycka i mera jordnära verk
samheter där skrivkonst och räkning ändå var meriterande. Trots sitt
påbrå var det till dem Joël sällade sig. Han blev köpman och även

8 J A Westerlund m fl, Linköpings stifts herdaminne, 1915—1943, 1: 194, 2: 206, 3: 160; jfr Sandberg
1948, s 258, 260, 492, 627
9 S Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700—1865, 2 uppl, 1973, s 210fT
10 Längden återges fotografiskt i: Linnarsson 1931, s 116 f
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rådman i den lilla staden. Därmed vann han inträde i en tämligen sluten
krets. Det förefaller som om det sociala och övriga eventuella kapital
som fadern efterlämnat i staden hade realiserats på honom.
År 1695 gifte sig Joël med 19-åriga Elisabeth Göthe (1676—1707).
o
Aret efter hennes förtidiga bortgång gifte han sedan om sig med 22-åriga
Elisabeth Wetterman (1686—1722); överlevde även henne utan att för
den skull bli mer än 59 år. Hans unga hustrur födde honom tillsamman
taget 18 barn. Därigenom blev han stamfar för den borgerliga släkten
Talén i Östergötland.

Var det kapitalisten som gjorde entré?

I början av 1700-talet speglades Vadstena två i tur och ordning övergiv
na slott i den djupa, disiga Vättern, sjön som är fylld av optiska villor
som en jätteskärva rå kristall. Som om det inte var spöklikt nog, så
befolkades staden av levande skuggor: invaliderna från rikets ärorika
krig på Krigsmanshuset, vardagslivets skadeskjutna på Hospitalet. Och
ville någon eljes klä sig i lakan inrättades en väverimanufaktur under
1700-talet ... Allt av bästa rationella skäl. Här fanns så många tomma,
bra lokaler.
På 1570-talet hade Vadstena ännu varit stiftets största stad med ca
1700 invånare. Nu hade talet mer än halverats. Istället hade Norrkö
ping tack vare manufakturerna växt till en av Sveriges största städer
(5—6000 inv), medan Linköping genom byråkratins växt haft en mer
måttlig ökning (1500—2000 inv) samtidigt som gamla centra som Skänninge och Söderköping höll på att utarmas till rena landsbyar.11 Men
det vore fel att skriva Vadstena i botten. Här gav man inte kampen
förlorad och försjönk därför aldrig riktigt heller.
I avhandlingen Småstäder, småborgare och stora samhällsförändringar häv
dar Kekke Stadin att de mindre städernas borgerskap efter 1680 upplev
de att resurserna hastigt koncentrerades till några fa. Däri ser hon ett
tecken på ”det kapitalistiska produktionssättets” genombrott. Med ide
liga jämförelser av förhållandena ca 1680 och ca 1715 vill hon styrka
II A—S Topelius, Damastduktyg och verksamheter vid Vadstena fabrik 1753—1843, Nordiska
muséets handlingar 104, 1985; invånartalen enligt beräkningar av Sven Lilja, PM i Stadshistoriska
institutet i Stockholm
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tesens riktighet. Vadstena dras ett ögonblick in i resonemanget, som
eljes gäller andra städer: i Vätterstaden finner hon 1680 ett tillstånd
”där praktiskt taget hela befolkningen låg på samma låga ekonomiska
nivå”. Vid 1715 stod emellertid de burgnaste fem procenten för ca 45
procent av skatten, medan de 25 procenten som var lägst taxerade bara
bidrog med ca tre procent. Enligt Stadin visar dessa siffror att kapita
lismen nu plötsligt sprängde fram ur den ”feodala samhällsforma
tionen”: Det största, det avgörande utvecklingsbrottet enligt marxistisk
historieteori skulle alltså ha infallit under dessa år.12
Själv tror jag inte att en jämförelse mellan bara två olika punkter på
tidsaxeln räcker för en så vittgående generalisering, men blotta tanken
väcker en konturskarp fråga inför Joël Taléns livsverk. Uppenbarligen
hörde rektorssonen som blev borgare och rådman till den lilla, mer
tongivande gruppen i staden, även om skillnaden mellan rik och fattig
här aldrig blev särskilt våldsam.13 Frågan som infinner sig är om de
ökande skillnaderna i resurser samtidigt förändrar människornas syn
sätt. Anar vi hos Joël en ny tidsanda? Var han ett råämne till ”Kapi
talisten”, när han förbrukade två unga kvinnor med namnet Elisabeth
till att producera 18 barn? Eller var han bara en son av Luthers prästa
döme?

Tredje generationen

De aderton barnen kom till världen när Karl XII: s skugga kunde anas
över horisonten lika storögt som ett vätebombsmoln för vår tids barn.
Den bådade pest och statsbankrutt: En framtid med tvivelaktig prognos
utom för den som ägde gåvan att möta oväder som äventyr. Bland de
aderton rådmansbarnen blev det en gosse kallad Magnus (f 1706)
ensam förunnat att föra namnet Talén vidare.
Några av de andra har dock ”märkts” av Ornberg: Christina (f 1697)
som gifte sig med präster och blev gammelfarmor åt ”det bekanta
quickhufvudet” Henrik Bernhard Palmær — ett avlägset släktskap som
jag tidigt bokförde till fulla värdet, Katharina (f 1699) och Maria (f 1701)
som både äktade ståndspersoner; men den av helsyskonen som kan ha
12 K Stadin, Småstäder, småborgare och stora samhällsförändringar, 1979, s 68fT, 76
13 Det kan t ex handla om ”normala” fluktuationer mellan freds- och krigstider
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gjort något djupare intryck på den unge Magnus föreställningsvärld
föreställer jag mig var storebror Per.
Per Talén föddes 1698 och skrevs som en av farbröderna in vid Uppsala
universitet. Ännu var det närmast givet att en ofrälse student siktade på
prästkappan, men under den karolinska eran blev ändå en sjättedel av
dem militärer, ”i de flesta fall säkerligen i strid med sina intentioner.”14
Men varför finner vi unge Per som konduktör på Kalmar fästning sedan
freden lagt sig över landet? Nu var det inte längre fördelaktigt för en
ofrälse att söka bli officer, även om det kunde gå jämförelsevis lättare
just inom fortifikationen, som alltid krävt mer av kunskaper än börd.
Varför blev människor överhuvudtaget soldater när det var fred? Frå
gan bekymrade allmänt sett många:
”Hwarföre, mine Herrar, han I slagit Ehr til Krigswäsendet? dristig
fråga, täncken I; ney men, det är bekant, at de som gifwa sig til den
Hiälte-Syslan, at förswara Landet och slå Folck ihiäl, göra det af fyra
orsaker: fyra minnens I bäst: Jag talar til Ehr genom Swensk Lösen:
Först af Kärlek til Fäderneslandet, och de som det giöra, menar jag, äro
fa. Sedan af Armod, at de i sjelfwa Döden willia söka sitt Lif. Bröd eller
Död. (Förtwifladt Beslut.) Dernäst af Äregirughet, at fa röra Himlarna
fast det skulle kosta 1000 olyckligas Resa til Afgrunden. Och änteligen af
hiertlig trängtan til de hurtiga Kläderne, til den galonerade Hatten, til
den ähran, at see en skräckelig Buss skiöldra för sig och ha en hop drakar
under sit befahl, til det nöijet at i marchen fa lysa för Wänner och
owänner, bekante och obekante, korteligen til et hiälteanseende i Krop
pen, huru det nu sen må wara beskaffat med sinnet. ”(Then swänska
argus 1733, No 31).

Om Per någonsin ställdes inför frågan i denna förödande form kan vi
inte veta. Den kom i tidningen samma år som han i förtid avled, med
löjtnants tjänsteställning uppnådd, i Göteborg. Vad skulle han kunnat
svara om Argus frågat honom?
— Att universitetet hade haft ”en andningspaus” på 1720-talet, lik
som ”svenskt kulturliv överhuvud” (Lindroth)? Att Kalmar kunde vara
lika bra? Visserligen var det gamla slottet förfallet och huvudvåningens
rum ”sedan länge inredda till magasin” men 1724 års fästningskommission hade ändå funnit platsen ”mycket fördelachtig, och öfwer
14 Carlsson 1973, s 211
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mottan wäl utsedd” (Olsson) Och bland förfallet linkade levande krigs
bussar som general Fleetwood, sjöhjälten Psilander, överste Lydinghielm och kapten Helin.15
Det låter — åtminstone från den synpunkt som skulle ha anlagts av
en Frans G Bengtsson eller Heidenstam — som gott sällskap. Kan det
ha varit karolinersagan om trasgranna äventyr bland sönderskjutna
fästningsmurar i främmande land, som hade fångat honom? Hur som
helst skulle det verksamhetsfält som Per Talén fann vägen till utöva ett
hundraårigt inflytande på släkten.

Lillebror Magnus behövde emellertid inte gräma sig över den mindre
heroiska lott som blev hans. En konstruktiv tidsålder stod för dörren.
När fadern dog 1727 var Magnus 21 och sannolikt omgiven av sansade
rådgivare som beredde honom att överta handelsrörelsen och ställning
en i staden. Bland dem spelade kanske storasyster Maria och hennes
make köpmannen Lars Westén viss roll, för nu knöts denna släkt
förbindelse med dubbel och tredubbel knut. Själv gifte sig Magnus med
17-åriga Ingeborg Westén medan halvsystern Elisabeth (f 1710) gavs åt
Norrköpingsborgaren Eric Westén.
Efter ett århundrade i Vadstena började Talénarna så smått bete sig
som en dynasti. Påfallande är hurusom tidigare generationers namn
skick börjar repeteras. Äldste sonen i Ingeborgs och Magnus’ äktenskap
gav de namnet Joël efter farfar och lotsade honom i riktning mot handel
och rådhus ...
Det finns förutfattade meningar om tredje generationens betydelse för
cirkulationen i samhället: det tar tre generationer att göra en gentleman
— förvärvaren, ärvaren och fördärvaren osv. De antyder att först
sonsonen blivit tillräckligt skyddad från de illaluktande realiteterna
bakom förmögenhetsbildning för att få smak för ”högre” ting, och att
dessa i sin tur är ödesdigra för tillgångarna. Nu var fjärde generationen
på väg, utan att vi åtminstone kunnat skönja några upplösande tenden
ser.
Ingeborg och Magnus levde länge: genom hela frihetstiden och en bit
in i tredje Gustavs löftesrika regim. Det var en tid så god som man
kunnat hoppas på: mestadels fred och långsam stadig tillväxt. Stats15 KG Odén, Östgötars minne, 1902, nr 1872; S Lindroth, Uppsala universitet 1477—1977, 1976, s
92; M Olsson, Kalmar slotts historia 3, 1963, s 163
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makterna stimulerade vetenskap och husflit. En sådan tid hade Sverige
inte upplevt sedan Gustav Vasas dagar — och detta var bättre, för nu
rådde ansatser till tankefrihet och respekt för människovärde. Men var
det därför lätt att leva? De fick 16 barn — meddelar Ornberg — men
bara hälften nådde vuxen ålder.

Horisonten vidgas

Joël d y föddes 1735, han som väl avsågs bli huvudman för den nya
generationen. Men det kanske dröjde innan han vågade tänka på denna
sin predestination, för före sig hade han tre livsdugliga systrar: Elisabeth
d y (1729-1781), Ingeborg d y (1731-1765) och Katarina d y (1732—
1789). Snart anslöt sig Kristina Maria d y (1736—1803). Sedan noteras
tre bröder med större mellanrum, Daniel d y 1741, Erik Magnus 1746 och
Anders 1750. Alltför stora; nu inträffade väl de sorgliga graviditeter där
åtta syskon ytterligare sattes till världen för att inte uppnå vuxen ålder.
På 1740-talet var dödligheten hög i hela riket mot bakgrunden av
”hattarnas krig” mot Ryssland.16 Från seklets mitt vände allt till det
bättre: det gäller riket och det gäller huset Talén i Vadstena.
Där började döttrarna nu lämna hemmet och ingå passande giften
med tjänstemän eller köpmän. Joël, som härdats i uppväxten av tre
äldre systrar, var som 22-åring själv beredd att äkta unga Brita Walden
ström. Det betyder att ekonomin ansågs räcka, vilket kanske inte varit
fallet om inte systrarna dessförinnan så framgångsrikt kunnat placeras.
Trion av senfödda bröder fick därmed anledning och möjlighet att
spränga den snävt lokala förankring som låst familjens utveckling i över
hundra år. Som den förste av dessa framtidsmän reste Daniel iväg till
Uppsala 1759, drygade ut försörjningen med en informatorsbeställning,
auskulterade i Svea hovrätt, blev 1765 — inte mer än 24-årig — t f
domhavande i Hälsingland och året därpå vice häradshövding. För så
vitt en lysande karriär som han dock avbröt 1772, för att etablera sig
som lantpatron på Fylla och Dysäter utanför Motala. Kronologin anty
der samband med de yngre Mössornas välde. Deras ”kärna eller tyngd-

16 E Heckscher, Svenskt arbete och liv, 1960, tabellen ”Befolkningsrörelsen i Sverige” sist i boken
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punkt utgjordes af de ofrälse ståndens representanter”, bland borger
skapet ”af de små stapelstädernas och uppstädernas representanter”.17
Lika lätt gick det väl inte för tonåringen Erik Magnus som 1761 tog
tjänst på häradsskrivarkontor, varifrån han rekryterades till lands
kontoret i Linköping för att arbeta i fiskerideputationen, som blev en
språngbräda till Bergskollegium i Stockholm, där han inträdde 1766
som e o kammarskrivare och metodiskt klättrade i karriären till l:e
kammarskrivare (1771) innan tjänsten 1778 drogs in. Hur han sen
överlevde framgår inte, men året därpå förordnades han till revisor.
1783 finner vi honom i kammarrevisionen, där han 1786 avancerade till
assessor, strax före sin fyrtioårsdag. Gifta sig hade de gedigna, halvhöga
ämbetsmännen i Bellmans och Gustav III:s Stockholm varken tid eller
råd med innan de nått de nivåer som Erik Magnus nu äntligen nalka
des, vilket för en ofrälse kunde dröja just så länge, att man kunde befara
att han glömt vad det heliga äktenskapet skulle tjäna till. Men när
denne börjat på att bli ett hyggligt parti, sattes andra krafter i rörelse.
Hur som helst lät assessor Talén sig vid 54 års ålder sammanvigas med
Hedvig Sofia Silfwerbrand i Odensala prästgård år 1800. Tre år senare
lämnade han sin tjänst och hedrades med kammarrättsråds titel; levde
sen ännu 12 år samman med sin 20 år yngre hustru i Grödinge söder om
Stockholm.18
Lillebror Anders slutligen, kom till Uppsala 1768. Det antecknas att
han omgående fick en privatelev. Detta var universitetets storhetstid, då
dess absoluta toppnamn ännu påtade i trädgården vid Svartbäcksgatan,
även om statistiken säger att studentkåren kontinuerligt minskat sen
1730-talet. Nu var inte fler än 500—600 inskrivna. Sten Lindroth på
pekar dock att siffran kan vara en källkritisk synvilla. De inskrivna var
inte alltid aktivt studerande.19 Anders läste nog inte så mycket. Efter
några år gifte han sig med 17-åriga Maria Öhrlin. Han hade då bytt
bana och befordrades som bäst från förare till sergeant vid Ostgöta
infanteriregemente. 5 % av Uppsalastudenterna slog sig ännu på ”den
hjältesysslan” under 1760-talet. 1779 blev Anders fältväbel och kon
stituerades 1790, under brinnande krig mot Ryssland, till fänrik innan

17 Odén 1902, nr 3082; L Stavenow, Frihetstiden, 1907, s 86fF
18 J Kleberg, Kammarrevisionen — Kammarrätten. 1695—1940. Svenska ämbetsverk 4, 1940, s
155
19 Lindroth 1976, s 1 lOfT
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Kammarrättsrådet Erik Magnus Talén är veterligen den äldste av klockar Gottskalks
ättlingar vars anletsdrag bevarats åt eftervärlden. Miniatyr av L Sparrgren från ca 1800.
Foto: Svenska porträttarkivet.
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han samma år dog av sår han ådragit sig.20 Anders och Maria efterläm
nade flera barn som alla märkligt nog skulle bli framstående hantverka
re i Stockholm eller ingifta i denna exklusiva krets. Ornberg visar att
deras barn i sin tur dyker upp som hantverkare eller konstnärer i St
Petersburg, New York, New Orleans, Christiania förutom på olika
ställen i Sverige. Fänrik Taléns ättlingar tycktes vilja erövra världen och
fylla den med sköna konster.
Jämfört med sina yngre bröder levde Joël d y synbarligen ett mer
odramatiskt liv. Om de framstår som ”gentlemän” i det åberopade
talesättets mening, så motverkade hans stillsammare gärning hemma i
Vadstena generationens upplösningstendenser. Möjligen fick han aldrig
tillfälle, för när han dog 1771 levde ännu gamle rådman Magnus och
hans maka.

Varför ... dra jägarna sig tillbaka?

Vid trädets rot i östgötamyllan vid Vättern levde Magnus Talén kvar
till 1778 medan Ingeborg Westén ännu ett tag kunde följa hur nästa
generation artade sig. Joël och Brita hade åtminstone fem barn. Tre
döttrar behandlas summariskt av Ornberg: ”Maria Margareta, Brita
Catharina och Hedvig Eleonora gifta Lundberg, Cullberg & Harlingsson” är hela upplysningen. Namnskicket tyder på att släkten fortfaran
de vårdade sina traditioner. En av töserna bar den gamla änke
drottningens namn, hon som skulle ha omfattat deras stamfar med sitt
förtroende. Den lovande sonen Nils Gustaf (f 1759) har Ornberg diskret
utelämnat, trots att han enligt de bästa släkttraditioner immatrikulerades i Uppsala 1780 och fyra år senare började auskultera vid Svea
hovrätt. Av honom blev det nämligen ingenting. Han övermannades av
sinnessjukdom och omhändertogs på Vadstena hospital, där han kvarlevde till 1802.21
Så snabbt och enkelt tog det slut. Nils Gustaf blev den siste att bära
namnet Talén i Vadstena. Utvecklingen lurade det gamla talesättet
bara med någon generation. Den olycklige mannen blev ”fördärvaren”
— fast med god hjälp av sin lille bror.
20 Odén 1902, nr 3314
21 Odén 1902, nr 3616
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För kvar fanns Fabian Talén (f 1763), som underlät att träda till! Vad
slog han sig på då? — Militär!? På nytt den ”hjältesysslan”. Var det
farbror Anders, med konstnärlighet i generna, som lockade med sin
förebild? Eller kärleken till fosterlandet, äregirugheten eller de hurtiga
kläderna och den galonerade hatten? Eller var det rent av karolinersagan som tredje gången på lika många generationer knep en yngling av
den lilla småstadsdynastin? Alltså ännu en — och det var förfarande en
jämförelsevis otacksam uppgift för en ofrälse, i Sverige likaväl i som i
Frankrike, där Fabian hade en ännu obekant årsbroder med namnet
Jean Baptiste Bernadotte, som nötte skodon och filtar på ungefar sam
ma villkor som han själv.
I Sverige fanns väl inget absolut bördshinder att bli officer, men väl
ett kraftfullt ekonomiskt hinder vid sidan av det sociala. Värst var
handeln med officersfullmakter och boställen, den sk ackorderingen.
Mot denna bakrund utvecklade Gustav III år 1785 planen att endast
adelsmän borde fa bli officerare i fredstid, för att minska konkurrensen
om boställena, något som också genomfördes vid sju förband, bl a
Ostgöta kavalleri och infanteri, vilka därmed fick status av rang
regementen. ”Endast i krig skulle ofrälse män, som särskilt utmärkt sig,
kunna bli officerare vid dessa regementen” (Carlsson). Under det ryska
kriget, som snart utbröt, befordrades däremot fler ofrälse än adliga,
varibland Fabians farbror Anders. Sen steg inslaget av ofrälse snabbt i
officerskåren: från 26 % 1788 till 36 % 1793.22
Man kan nog i dessa siffror se en inhemsk spegling av den ”stora”
revolutionen i Frankrike, där sergeant Bernadotte formligen flög uppåt i
graderna. Här hemma genomförde den durkdrivne regissören Gustav
III — full av avsky för revolutionen — vissa ändringar av statsskicket
som på ett märkligt sätt motsvarar en ”borgerlig” revolution. Och det
var bara början. Mellan 1789 och 1810, då Jean Baptiste Bernadotte
valdes till svensk tronföljare hade det gamla ståndssamhället kraftigt
förändrats, en medelklass började formas och pocka på inflytande.
Adeln fick maka åt sig, men aldrig så mycket som i Frankrike, varför
resultaten blev varaktigare här.

22 C T Odhner, Sveriges politiska historia under konung Gustaf III:s regering 2, 1896, s 376f;
Carlsson 1973, s 94f
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Så kom även Fabian efterhand upp i karriären fast en bräcklig fred åter
sänkt sig över riket. 1787 hade han gift sig med Catharina Charlotta
Harlingsson. Tre år senare föddes en son vars namn Carl Gustaf bär
vittne om deras uppslutning kring den kunglige teaterrevolutionären.
Sedan föddes flera döttrar innan sonen Frans Otto kom till världen. Från
dessa personer slår dubbla skuggor, ty på dem faller även ett flämtande
ljus av ännu levande tradition.
Fabian steg till löjtnant och blev innehavare av löjtnantsindelningen
vid Linköpings kompani av Ostgöta infanteriregemente. Fortfarande
kostade kläder, utnämning och förvärv av en indelning mycket pengar.
Förmodligen var det här den mer än sekelgamla handelsrörelsen kom
att plöjas ned.
1808 kommer vi Fabian något närmare in på livet. En 45-årig veteran
som påbegynte sitt sista levnadsår. Från hans sista stunder bevaras en
glimt av personligheten.
Krigseldar brann över hela Europa. Napoleon var krönt till kejsare
och hade genom Tilsitavtalet 1807 knutit en våldets trust med tsaren om
kontinenten, som bara en hedervärd dåre av Gustav IV Adolfs kaliber
kunde överväga att trotsa öppet. I mars 1808 gick både ryssar och
danskar till storms mot våra gränser.
Den 15 mars stod Ostgöta grenadjärer huttrande i livmundering, med
flaska, tornister, ränsel och mat för 14 dagar med gevär för fot vid den
utsatta mötesplatsen Holkaberg på gränsen mot Småland. Vi söker oss
till Rusthållsbataljonen, 564 man fördelade på åtta ”kompanier” som
likväl var så uttunnade att man förenat dem i par under kaptenerna
Wolffelt, Gartz, von Feilitzen respektive Kuylenstierna. Söker vi noga
ska vi urskilja gamle Talén som ”plutonchef” under von Feilitzen i de
förenade Linköpings och Vikbolands kompanier. Någonstans i leden
skall vi också upptäcka den 18-årige sonen Carl Gustaf Talén. Under
överstelöjtnanten J G Skjöldebrands ledning skulle regementet ansluta
till reservarmén i Jönköping och under motsägelsefulla order och dystra
auspicier fortsätta mot västkusten, allt enligt militärhistorikern W Stenhammars övertygande skildring, som jag lånat mycket ur i det följande.
När en av kaptenerna kallades hem för att stampa ytterligare soldater
ur marken fann sig plötsligt Talén av Linköpings kompani vara kompa
nichef. Uppe i Bohuslän införlivades de med västra armén under Armfelt och tärde under ett par veckor på smulorna av sin 14-dagars
14—Båtsmän
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matsäck. Den tjusige generalen stod högt över logis tikens tarvliga be
styr. Han var ”den riktige” Armfelt från tjusarkonungens hov mitt uppe
i sitt fyrverkeripjäsliknande levnadslopp; fast fallet börjat fräste det
ännu om honom av olikfärgade blixtar. I början av april beordrade han
offensiv! Vad annars?
Vänstra flygeln med östgötarna orkade inte fram till gränsen, men
den 19 april finslipades stridsberedskapen till det yttersta genom att
varje man tilläts avlossa tre skott! Det antogs att norrmännen, för det
var mot det slags danskar man skulle slåss, inte var långt borta. Men
kanske drog de sig tillbaka vid ljudet av de svenskes skjutövning.
Samma dag räknade bataljonen 67 sjuka varmed man avsåg något mer
definitivt än i dag. De hade inte haft andra motståndare än sig själva
innan det påföljande vecka började röra sig längs fronten. Skott växla
des och skördade sina offer. Från detta slapp Fabian plötsligt undan
genom en order att återvända hem för att även han sätta nybildade
förband i skick. Därmed undgick honom Skjöldebrands tidlösa order av
26 maj om Jägare Excercisen:” ... som altid åtminstone en del Gevär
äro laddade och de öfrige med skarpa flintor, så måste vid Chargen
aldrig spännas utan blott anläggas och i stället för fyr ropas poff'\ I
stället fick han hemma i Linköping den lika bisarra uppgiften att bereda
helt oövade — bl a uteskrevs nu det bekanta lantvärnet — för strid.
Kanske hör han till dem som skymtar i den beskrivning en från stadens
gymnasium blixtinkallad ung lymmel gjorde av ”ett märkvärdigt säll
skap bestående av ett par gamla officerare, som troligen tagit avsked
för skoskav, ett par avskedade försupna underofficerare, resten gymna
sister, handelsbokhållare, inspektorer, en brukspatron och en garvaregesäll. Några hade enkla uniformer, de flesta voro klädda efter
behag.”
I Bohuslän hade de anfallande svenskarna efterhand blivit villrådigt
stående, medan krigsmaktens uppslagsrika ledning kläckte nya idéer.
De nya förbanden från Linköping sändes i ilmarscher mot söder för att
biträda i det dråpslag kungen nu plötsligt beslutat rikta mot danskarnas
huvudstad. Efter bara sex dagar låg de ny bakade grenadiärerna alldeles
utmattade i Skåne och träffade där veteranerna från norska fronten. Nu
vidtog förvirrande men lekamligen välgörande förläggningsdispositioner på feta skånska bondgårdar. Man putsade och fejade — inte
minst på organisationen. Ostgöta Livgrenadiärregementes Rusthållsdivision om tre bataljoner skulle nu efter alla improvisationer omorgani210

seras efter dess ständiga fredsindelning. Därvid stadfästes att den ofrälse
löjtnant Talén var ordinarie chef över Linköpings kompani.23
Dråpslaget hölls inne. Nya marscher vidtog. Krigsledningen hade
uppmärksammat hotet mot upplandskusten. I mars 1809 konstaterade
en officer att ”så mångfaldigt varierande Marscher Stationer och öden
under förflutne Campagnen oredor hafva ännu efter 2:ne månaders
hemmavaro ej fulleligen kunnat utredas”. Men tid för städning blev det
aldrig. Kurirer kom med order och kontraorder. Stunden var inne för
officersjuntans statskupp mot Gustav IV Adolf. Östgötarna låg i bered
skap vid Krokek men visste uppenbarligen inte hur de skulle förhålla sig
innan en kontraorder från riksföreståndaren, den blivande Karl XIII,
lugnade deras samveten. Så anträddes en ny säsong av flackande il
marscher, plötsliga stillestånd, inskeppningar, kryssningar och landstig
ningar som ändade, när en häravdelning under general Wachtmeister i
mitten av augusti landsteg på Ratans lastageplats norr om Umeå.
Fabian Talén hade under tiden fått kaptensfullmakt och anlagt därtill
svarande uniform. Han kommenderade två plutoner, den ena under
hans direkta befäl och den andra under en nyligen konstituerad fänrik,
hans egen son Carl Gustav. De hade inte sett mycket av fienden, men
genom operationerna den 17 och 18 augusti hade general Kamenskys
till Umeå framträngda armé inringats av general Wredes kår vid Öre
älv i söder och general Wachtmeister vid Sävar och Ratan i norr, där
man smula villrådigt undrade var fienden befann sig.
Den var mycket närmare än vad den försiktige generalen kunde
föreställa sig. Efter ett anlopp söderut hade ryssarna störtat norrut — 80
km på 36 timmar — och stötte oförmodat för bägge parter samman med
svenska vaktposter framför Sävars bro, där Wachtmeister några timmar
tidigare hade gett order om uppbrott för att gå ner mot Umeå. Den
ryska förtruppen drevs tillbaka, men sedan Kamenskys huvudstyrka
nått fram hade ryssarna kunnat besätta en skogsklädd bergshöjd syd
väst om Sävars bro, kallad Krutbrånet. I det läget sändes, enligt Skjöldebrands rapport, östgötarnas l:a rusthållsbataljon in i stridens mitt
nedanför berget

23 W Stenhammar, Kungliga Andra Livgrenadjärregementet 5, Livgrenadjärrcgcmentcts rusthållsdivision 1791 — 1816, 1932, 1121T, 118fT; E Nylén, Fänrik Stål på Kallernäs i: Östra Småland
och Öland, 1934, s 331T
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”hvarå ryska styrkan var uppryckt. En Division detacherades genast
under Lieutenanten Grefve Douglases befäl att soutenera den mot fien
den formerade Jägare kedjan på venstra sidan af vägen ochstraxt derefter
afgick en Division under Capitain Taléns Befal i lika ändamål framåt
högra sidan af vägen, och en stund derefter marcherade jag med återsto
den . . . öfver åt högra sidan af landsvägen och vidare uppåt backen.
Lieutenanten Grefve Douglases bägge plutoner, hvaraf den ena fördes
af Fendrik Jägerschiöld, formerades genast i kedja och angrepo fienden
med den häftighet, att den snart bragtes att vika till inemot backen, och
då Capitainen Taléns 2:ne plutoner, hvaraf den ena förd af hans son,
Constituerade fendriken Talén, på lika sätt och med samma häftighet
angrep, nödgades fienden att för en liten stund draga sig tillbaka öfver
Backen med sitt artillerie och en Svensk artillerie pièce började föras
uppåt Backen för att placeras på kullen och fullkomna Segern, då fienden
återkom med talrika nya troupper och åter placerade sitt artilleri på
Backen samt med öfverlägsen Jägare- och Artillerie eld tvingade tillbaka
Svenska Jägarkiedian, äfvensom Canonen ...”

Men då ingrep Skjöldebrand själv med bataljonens återstod, varefter
striden om bergsryggen böljade fram och tillbaka i flera timmar. Skjöl
debrand säger sig inte nog kunna berömma” den villiga, tappra nit,
hvarmed trouppen, någon gång nödgad till nemnda små retraitter,
under ett mördande kulregn altid lydde rop att stadna och åter avancera
samt med 10 à 12 raska attaquer under Hurra rop décontenancera
fienden och tvinga den att åter vika.” Men ”fendrik Talén, en rask
yngling af bästa hopp, blef under fadrens ögon blesserad, och denne blef
under det han i häftigheten af sin sorg rusade emot fienden, af ett skott
genom hufvudet på stället dödad”. En deltagare i striden, officeren CJ
Ljunggren vid Västmanlands regemente, hade bytt några ord med
Fabian Talén under striden:
”Westmanlands jägarekedja måste ett par gånger tränga igenom Ostgöta
Bataillonen. Vid en sådan manœuver tillspordes jag med någon hetta af
enCapitain, hvarföre jägarna drog sig tillbaka. Jag bad honom underrät
ta sig härom i kedjans center, hvarifrån jägarhornens signaler dirigerade
min rörelse och gick vidare. En handvändning efteråt blåstes åter framåt,
och då vi nalkades östgötarne, mötte mig liket af samme Capitaine i
armarne på en grenadier, som sökte öfvertyga sig, om sista lifsgnistan var
släckt.”24

24 Stenhammar 1932, s 172—176 et passim
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I skuggan av en ’[fänrik”

När man såg tillbaka på slaget vid Sävar där ryssarna brutit igenom den
svenska inringningen, konstaterades att ”det var den starkare viljan
som segrade. Kamenskys djärva beslutsamhet och segervisshet hemför
de segern över Wachtmeisters tveksamhet och misströstan om fram
gång.” Ser man siffrorna över stupade och sårade far dessa uttalanden
en speciell accent: det ryska genombrottet hade skett till pris av dubbelt
så stora förluster.25 För att kunna segra i krig far man inte vara alltför
civiliserad, om det nu var problemet, eller missmodig. Vid middagstid
hade Wachtmeister på tveksamma grunder funnit sig ”tournerad” och
blåst reträtt. Ändå har talet inte precis fallit på vanära, ”ty både
Wachtmeister sjelf och de trupper han förde i elden höllo ut enligt
gammal svensk krigsmannased”.26 De respektive bataljonscheferna
kunde rapportera om mod, uppoffringar och kyla.
Bland förorden till hederstecken nämns ”den olycklige konstituerade
fänriken Talén, för att ha utmärkt sig vid affären vid Sävar, där han sett
sin far stupa och sjelf erhölt en svår blessure.” Det är klart att de bägge
Talénarnas öde var alltför speciellt för att inte väcka uppmärksamhet.
En författare citerar Skjöldebrands rekommendation för den unge fänri
ken ”som med plågan af en vådlig blessure måste begråta förlusten av
en öm och agtningsvärd fader” och finner ”i de känsliga uttrycken ... en
liten rörande salut för ett under striden inför den svårt sårade sonens
ögon brustet fadershjärta”. Denne författare var inte mindre känslosam
själv.27 Det här var sådant stoff som myter skapas av.
1848 utkom första delen av Runebergs ”Fänrikar”. Dessa ”sägner” om
namngivna enskildas karaktärsprov under finska krigets kaos samlar sig
till en hyllning av själva folkgenomsnittet. Deras romantiska våldsfix
ering är uppenbar, men de tycks återge verkliga personers mer eller
mindre autentiska insatser på en vers som flyter skönt och verkar genom
återhållsamhet. Dikternas genomslag var enormt, en succé som inte
dämpades av deras understuckna politiska budskap. Och deras poli
tiska verkan skulle med åren endast förstärkas. Ur dem växte det

23 Sveriges krig år 1808 och 1809 (utg av Generalstabens krigshistoriska avdelning) 1922, s 395
26 A Quennerstedt, I Torneå och Umeå 1808—1809, 2, s 230
27 Sveriges krig, bil 32, s 98; Quennerstedt 2, s 231
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nationella finska självmedvetandet till 1940-talets kulmen. Genom dem
repeteras budskapet från Georg Carl von Döbeln till Carl Gustaf Man
nerheim. Av dem har rentav slagits många fler mynt än upphovsman
nen skulle ha gillat.
Andra delen av Fänrik Ståls sägner inväntades otåligt, men Runeberg
lät den dröja i hela tolv år. Under tiden hade ”fänrikarna” redan blivit
klassiker, bildat genre. När Ostgöta grenadjärer 1859 samlades för att
högtidlighålla 50-årsminnet av sin insats i 1808—1809 års krig, och då
närmast striderna vid Sävar och Ratan, framträdde den icke oävne
skaldesignaturen ”Reinhold” (Ridderstad?) med en ganska hygglig
efterbildning:28

Fänriken vid Sävar

28

Den nittonde augusti —
just femti år idag —
vid Sävar stod bataljen,
det var ett blodigt slag.
Ostgöta grenadiärer
stå under Skjöldebrand
de rusta sig för striden
för kung och fosterland.

Den ryska hären rycker
framåt mot Sävars strand,
där general Kamensky
nu tänder stridens brand.
Då ger Wachtmeister order
om anfall emot bron,
och straxt Talén framrycker
med första bataljon.

För andra kompaniet
är chef kapten Talén.
Hans son, en lockig yngling
är fänrik vid armén.
Förleden vår den unge
i Norge blev sergeant,
nu är han nittonårig
och faderns adjutant.

Han är en tapper gubbe,
en äkta karolin,
går främst för kompaniet
med säker gång och min.
En blick ger han sin fana,
främst uppå ärans stråt,
en blick han ger sin fänrik
och ropar så — framåt!

Dikten avtryckt av Stenhammar 1932, s 273
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Den är ej barnlek striden
emellan svensk och ryss.
Ostgötarnes musköter
ge mången blodig kyss.
Det blåa ledet glesnar,
nu vacklar dess kapten —
en kula mitt i pannan,
och stupad låg Talén.

Vad är det, som du säger,
är jag ej värd att dö!
An fins i armen styrka,
om klingan ock är slö.
Jag följer kom...pa...niet..”
”Min Gud, han dör från oss.
Hör hit!” — skrek grenadjären —
”med båren från vår tross.”

Då bleknade hans fänrik,
men blott ett ögonblick.
På nytt brann ros på kinden,
ny glans hans öga fick.
Han störtar emot ryssen
med retat lejonmod —
den ene hjälten hämnar
den andre hjältens blod.

De ryska kulor veno
kring Sävars gröna strand,
där ynglingen låg sanslös
med domnad puls och hand.
När så han slog upp ögat,
var striden redan slut.
Men fältskärn vid blessyren
såg högst betänksam ut.

På sabelhugg och kulor
blev fänriken ej mätt.
Då ger Wachtmeister order
att blåsa till reträtt.
Ett mummel flyger genom
den svenska krigarhär —
reträtt är just det ordet
den aldrig rätt sig lär.

”Hav tack, du tappre yngling,
för denna dags batalj.
Här ur min hand, herr löjtnant
tag denna guldmedalj.
Gå fram i livet, gosse,
som nu med öppen hjälm!”
Så talte till den fallne
general’n, grev’ Löwenhjelm.

”Herr fänrik, Ni är sårad,”
så sad’en grenadör.
”Ni slagits som en hjälte,
som grenadjärer gör.
Ur såret strömmar blodet,
Ni kan ju knappast stå.
Tag mig om halsen, fänrik,
låt oss till fältskär’n gå.”

Ett sekel halft forrunnit
och tiden läkt hans sår,
men allt står för hans minne,
som om det hänt igår.
Väl kinden blivit farad,
och vitnat har hans hår,
men i hans själ än brinner
en eld från ungdomsår.

Den 69-årige majoren, riddaren mm Carl Gustaf Talén, som mottog
denna ståtliga hyllning, hade sårats men överlevt, hade distingerats och
befordrats, hjälpts på fotter även ekonomiskt och letts i gifte med en
fröken ur de adliga kamraternas krets. Långt bort i hans förflutna fanns
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augustidagen i Västerbottens moras, då man ropat Hurra! och gått
framåt i röken tills dess benet vikit sig under honom i fruktansvärd
smärta. Den fruktansvärda dagen hade för honom inneburit succé, en
sorts tur i oturen, som man kallar krigslycka. Han överlevde långt in i
Sverges påbegynta sekulära fred med dess tilltagande krigserfarenhetskomplex. Minnet av hans välförhållande i krutröken kunde bara växa.
Nu vänder vi blicken från honom till hans lillebror, Frans Otto, som
bara var tio år när fadern blev kvar på slagfältet vid Sävar den 16
augusti 1809.

Så småningom hade Carl Gustaf återvänt, höljd i den svåröverträffade
ära som tillfaller den som inte sviktat i krig. Själv hade Frans Otto, får
man tro, skiftat mellan sorg efter fadern och stolthet över storebror,
ännu omedveten om att han var predestinerad att vandra genom livet i
skuggan av dennes succé.
Ändå föll ej obetydliga smulor av framgången över honom själv.
Därom kan man läsa i Carl Hulthanders Biografiska anteckningar från
Carlberg 1792—1892, om man slår upp året 1812. Man far där veta att
Frans Otto Talén antogs till kadett den 30 september ... ”med nummer
36, erhöll distinktionstecknet och en jeton, konstituerad till kompanioffi
cer vid Krigsakademien den 21 september 1818, utexaminerad den 22
september 1819 och utnämnd till fänrik vid Andra Livgrenadjärregementet, löjtnant 1833, kapten 1849, avsked 1855, RSO, död 1880.”
Denna torftiga levnadsskildring kan tyckas återge just en sådan karriär
som låg inom möjligheternas gräns vid denna tid för en ofrälse officer.
Men något tyder på en dyster skugga. Som löjtnant harvade Frans Otto
i sexton år. Kanske var det en lång tid även för en ofrälse? Läser man
Ornberg med lupp ser man också att Frans Otto året efter löjtnantsutnämningen fick en son med Anna Lovisa Ekman, men att de inte var och
heller aldrig blev gifta! När han långt om länge frågade, tyckte hon att
det kunde bero, förtäljer släkttraditionen. Hon hade, tillägger den, ett
praktfullt rött hår. De kamperade samman tills döden skilde dem åt, i
den vresiga anda som brukar känneteckna människor som sett livet le
mot någon närastående.
Men materiellt var det tydligen ingen fara. Sonen, given det magnifikaka namnet Titus Otto (1834—1908), kunde etableras som bonde
bortåt Västra Ny-hållet med lönande biinkomster av brännvinsdistribution. Han gifte sig med den verkligt vackra Mathilda Carlsson, (f 1837),
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Titus Talén omtalas som en älskvärd slarver. Foto frän ca 1856.

Mathilda Karlsson var arg pâ Titus när kortet togs, berättade hon senare.Han hade inte
talat om att de skulle ga till fotografen. Ilskan lyser igenom efter mer än 130 är. Foto från
ca 1856.

som levde in på 1920-talet och sägs ha varit byggmästardotter från det
tidigt industrialiserade Motala. Släkttraditionens uppgifter förmedlas
här utan kontroller. Men säkert är att det sprack. Titus — beskriven
som en älskvärd slarver — fick 1868 lämna en redan barnrik familj för
att gå på skogsskola. Den klarade han med fina betyg, som gav honom
en kronojägarbefattning på Kolmården med det lilla bostället Ostanå i
Kvarsebo, varifrån deras elva barn så snart som möjligt slussades ut i
världen.
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I början av 1600-talet hade klockarsonen Per kommit ner från landska
pets gränsskogar där hans efterkommande under två sekel skulle göra
sin insats, som ju alls inte blev märklig utan främst kan intressera för att
den oscillerat kring ett slags mellanskiktets median i ståndssamhället.
Efter 250 år drev omständigheternas centrifugalkraft en släktgren tillba
ka ut i landskapets allra vildaste gränstrakter till förutsättningar, ej
olika dem Per utgick från.
Titus och Tildas elfte barn hette Fanny. Hon gifte sig genast efter
skolan med sin unge lärare Viktor Palmgren, tillika kantor, som skulle
utvecklas till en verklig ”klockarfar, den allt skulle bestyra” i den lilla
socknen. Därmed hade ”ståndscirkulationen” gått ett fullt varv. Just så
hade det en gång börjat och nu inleddes en ny tid med nya förutsätt
ningar och möjligheter — därför dedicerar jag till sist denna essä till den
enda kvarlevande av kantorsparets barn, min egen mor och länk till
dessa öden.
Jag tackar min militärhistoriskt sakkunnige kollega Stefan Östergren, ATA:s chef, som läst texten i
manuskript och därvid givit värdefulla synpunkter.
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Kammarmästaren
INGEMAR RAGVALDSSON OCH
HANS ARVINGAR

Av Jan Liedgren

Trettonhundrataisbreven om Hermanshult

En bunt ”Afskrifter och originalbref’ i Vitterhetsakademiens arkiv
innehåller bl a en svit avskrifter av jordebrev rörande Hermanshult i
Skärkinds socken i Östergötland. Avskrifterna ha gjorts av prästen
Levin Christian Wiede, som haft missiv i trakten och 1845—1869 var
stiftsbibliotikarie i Linköping. Förlagorna, mestadels originalbrev, hade
genom arv splittrats, så att de flesta då funnos i Hermanshult men några
i Ösby storgård i Gårdeby socken. Sviten avslutas med två domboksutdrag i original från 1749 och 1785 samt med en av Wiede upprättad
släkttavla över Hermanshult-släkten från 1600-talets början till 1830talets mitt. Sin dossier har Wiede insänt till riksantikvarien Bror Emil
Hildebrand. Denne har 1844 själv gjort en avskrift av ett av de äldsta
breven, en vidimation 1547 av ett brev från 1350.1
Brevsvitens tillvaro synes först ha uppmärksammats av prosten Carl
Backe i Skärkind, som nämnt den i en anteckning i socknens dödbok
1810.2 En notis om den har influtit i P D Wiedegrens ”Försök till en Ny
Beskrifning öfwer Östergöthland” II (1828), s 77, och längre relationer
ha införts i ”Tidning för Bondeståndet” 1835 och i ”Journalen” 1836. I

1 B E Hildebrands Saml till Sv Diplomatarium, bd 2, VHAA:s dep i RA. Breven hade lämnats till
honom 10/9 1844 av N R Munck af Rosenschöld, bekant som färgstark radikal tidningsman; se
dennes brev därom i Dokumentförteckningar för Diplomatariet, VHAA:s dep i RA.
2 Denna notis har framdragits av Barbro Nordlöf i uppsatsen Folkunga-anor? (SoH 1987: 1), s 273.
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sin akademiska avhandling ”Om Skärkinds socken i Östergöthland”
(Upsala 1851) har J G A Broman, själv prostson från Skärkind, omtalat
breven och släkten på s 14—16 samt avtryckt vidimationen 1547 av
brevet 1350 på s 19 — 20, tydligen efter originalet. Han hänvisar också
till Wiedes avskriftsvit, som Hildebrand låtit honom begagna. Långt
senare har Anton Ridderstad i sitt verk ”Östergötland”, del III (1920),
s 100—105, behandlat breven och släkten och redogjort för den äldre
litteraturen därom.3 Märkligt nog har B E Hildebrands son Emil Hilde
brand förbigått brevet om Hermanshult 1350, när han 1878 utgav brev
från åren 1348—1350 i häftet VI: 1 av Svenskt Diplomatarium.
Wiedes brevsvit innehåller som nr 1 ett brev med årtalet 1320, avskri
vet efter ett vid Hermanshult förvarat pappersblad, troligen från slutet
av 1600-talet. Förlagan till 1600-talsavskriften, där årtalet uppenbarli
gen varit defekt, har helt säkert varit den 1500-talsavskrift, som numera
finns i hs E 175 a, Uppsala UB. Brevet är där daterat Rönö 24 februari
(”förste sundagh om fastan”) 1325. Texten föreligger endast i svensk
översättning från ett latinskt original. Enligt prosten Backes anteckning
1810 skall då detta bytesbrev ”in originali” med årtalet 1325 ha funnits
på Hermanshult. Att det verkligen var det latinska originalbrevet kan
nog ifrågasättas.
Som nr 2 har Wiede avskrivit brevet 1350 och som nr 3 vidimationsmeningen 1547 efter den vidimation på pergament, som fanns vid
Hermanshult. Detta pergamentsbrev tillhör sedan 1920-talet Linkö
pings Stiftsbibliotek. Vidimationen är daterad i Söderköping 19 maj
1547 och utfardad av Måns Johansson (Natt och Dag) till Bro(kind),
Axel Eriksson (Bielke) till Herrsäter och Truls (Andersson) Skrivare till
Ravnäs. Den berättar, att en bonde Peder Hemmingsson i Hermanshult
framvisat ett pergamentsbrev, vars lydelse meddelas. Det gamla perga
mentsbrevet var daterat i Söderköping 1 mars 1350. Både brevet och
vidimationen äro skrivna på svenska. Brevet 1350 finns också bevarat i
en 1400-talsavskrift på papper i Ericsbergs arkiv (nu i Riksarkivet).4
Den är visserligen svårt defekt på grund av fukt, men den återger ett par
3 Ridderstads släkttavla över Knut Folkessons släkt är hämtad från Hans Hildebrand, Sveriges
historia intill tjugonde seklet II (1908), s 228. Nyare forskningar ha gjort den föråldrad. Se nedan
not 6.
4 En avskrift härefter från 1700-talets slut av arkivmannen Olof Sundel (se S Bergh, Svenska
Riksarkivet 1618—1837, 1916 s 200 ff) finns i BE Hildebrands Saml till Sv Diplomatarium, bd 2,
VHAA:s dep i RA.
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nödvändiga ord, som saknas i den text, som ingår i vidimationen 1547.
Genom brevet 1325 bytte Knut Folkesson bort sina gods i Halleby,
Hermanshult och Stocksäter, alla i Skärkinds socken, till Ingemar
Ragvaldsson mot dennes gods i Rönö, som då räknades till (Östra) Ny
socken. Knut Folkesson var frukten av klosterrovet i Vreta 1288, då
lagmanssonen Folke Algotsson bortförde Ingrid Svantepolksdotter. Pa
ret hade flytt till Norge, men Ingrid hade återvänt, sedan hennes far
östgötalagmannen Svantepolk Knutsson dött. Tillsammans med sin
syster Ingegärd och hennes make Brynjolf Bengtsson5 stadfaste hon
genom ett brev, daterat i Hermanshult 23 november 1310 (DS 1703), en
gåva av herr Svantepolk till Vreta kloster, där ännu en syster, Katarina
o
Svantepolksdotter, var abbedissa. Ar 1322 eller 1323 efterträdde Ingrid
sin syster som abbedissa i Vreta. Kanske var det först i samband
därmed som Knut Folkesson övertagit äganderätten till Hermanshult
mm.6 Hur Rönö gård efter förvärvet 1325 gick i arv bland Knut
Folkessons ättlingar, tills gården 1389 kom i drottning Margaretas ägo,
har utretts av Herman Schück.7 Däremot är det okänt, hur Rönö
kommit i Ingmar Ragvaldssons ägo.
I brevet 1350 berättar drotsen Nils Turesson (Bielke), att herr Knut
Folkesson, som nu var död, för två år sedan fråntagit Ingemar
Ragvaldsson dennes gods i Hermanshult, Halleby och Stocksäter. Som
skäl hade då anförts, att Ingemar ”suttit hemma” och underlåtit att
inställa sig i konungens tjänst i Helsingborg, vilket medfört, att han
förbrutit godsen.8 Konung Magnus hade då, mot råds råde, givit godsen
till herr Knut. Sedan hade emellertid med vittnen styrkts, att Ingemar
vid tiden i fråga legat illa sjuk, samt att hans son, som var med honom
över disk och duk (dvs i samma hushåll), den gången i hans ställe
infunnit sig i konungens tjänst. Konung Magnus hade därför, först vid
midsommartiden 1349 i Stockholm och i rådets närvaro, sedan vid
5 Se Äldre svenska frälsesläkter (ÄSF) 1:1 (1957), s 4 f (Knut Folkesson), och 1:2 (1965), s 117
(Brynjolf Bengtsson). En fjärde syster Ingeborg Svantepolksdotter var mor till Knut Jonsson
(lejonörn), som 1310 efterträdde morfadern som lagman i Östergötland (se ÄSF 1:1 s 10 f).
6 Hermanshult var under nyare tiden ett skattehemman (se bla JA Almquist, Frälsegodsen i
Sverige under storhetstiden III, 1947, s 199). Så var tydligen fallet redan i början av 1400-talet, då
Bonde i Hermanshult nämns som faste i Skärkinds härad 4/5 1415 (SD 2974) och 18/5 1420 (SD
2769 och SD 2772); jfr Sveriges medeltida personnamn (SMP) 1:3 (1974), sp 436.
7 H Schück, Ecclesia Lincopensis (1959), s 332 ff.
8 Om den legala grunden för jordkonfiskation se B Fritz, Spår av en förlorad stadga från 1200-talet?
(Arkivvetenskapliga studier 6, 1987), s 100.
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fastlagstid (i början av februari) 1350 med brev från Västerås befallt
drotsen att döma i detta mål. Drotsen tilldömer nu Ingemar Ragvaldsson de tre gårdarna, eftersom herr Knut Folkesson med orätt fråntagit
honom dem. Vidare skola herr Knuts arvingar före nästkommande
Mikaelidag (29 september) återbetala godsens uppburna avkastning
och återlämna gods och lösöre i dess förra goda skick vid vite av 40
mark. Ingemar skall å sin sida före Mikaelidagen återbetala de 120
mark penningar, som herr Knut givit honom för samma gods, likaledes
vid vite av 40 mark. Därjämte utdömer drotsen av konung Magnus 50
lödiga mark (silver) att betalas till herr Knuts arvingar tillika med all
årsväxten, eftersom konungen ej kunnat giva herr Knut och hans ar
vingar laga hemul på godset. Slutligen dömer drotsen alla tidigare,
häremot stridande brev ogilla samt förbjuder envar vid 40 marks vite att
hindra godsen för Ingemar eller hans arvingar. Drotsen vidhänger sitt
sigill och vidfaster med detta det kungabrev från februari, varmed
konungen satt honom dom i händer.
Drotsens dom bygger främst på landslagens kungabalks stadganden
om rusttjänst och vapensyn och på jordabalkens bestämmelser om
jordförvärv och hemul.9
De dateringar, som angivas i dombrevet, stämma väl överens med
vad man genom andra brev vet om konung Magnus’ och Nils Turessons
vistelseorter 1348 —50.10 Konung Magnus befann sig i Helsingborg 4
april 1348 (DS 4306-07). Han var i Stockholm 23 juni 1349 (DS 445253) och gav då Ingemar Ragvaldsson ansvarsfrihet för hela den tid,
varunder denne förvaltat konungens skattkammare (fiscus), för vilken
han nu avlagt räkenskap. Ingemar har tydligen vid detta tillfälle klagat
över huru han behandlats av herr Knut Folkesson, som dött några
månader tidigare. Vid fastegångstid 1350 har konung Magnus i Väster
ås utfärdat ett brev (DS 4525, på norska). Någon vecka senare, den 17
februari, hölls räfsteting i Strängnäs i närvaro av konungen och drotsen
Nils Turesson. Ett av de brev, som herr Nils då utfärdade (DS 4533),
visar, att han vid denna tid var gift med herr Knut Folkessons änka,

9 Magnus Erikssons landslag, kungabalken kap XI, XII, XIV, XVI (nusvensk tolkning av Å
Holmbäck och E Wessén, 1962, s 9— 11, 29 f), jordabalken kap IV, XIV, XVI (aa s 73, 76 och 86,
91).
10 Jfr konung Magnus Erikssons itinerar i KG Grandinson, Studier i hanseatisk-svensk historia II
(1885), s 98 f.
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Sigrid Håkansdotter. Detta förhållande torde ge en av förklaringarna till
att hans dombrev 1 mars 1350 i praktiken kanske mera drabbade
konung Magnus än Knut Folkessons arvingar.

Ingemar Ragvaldsson

I de urkunder, som på något sätt traderats till vår tid, förekommer
Ingemar Ragvaldsson ganska sällan, utom mellan åren 1342 och 1365.
Ehuru han först i ett kungabrev 7/5 1348 (DS 4322) kallas konungens
kammarmästare (camerarius), har han uppenbarligen fungerat som
sådan redan 5/5 1346 (DS 3484),11 då dyrbarheterna i konungens
skattkammare (fiscus) på Bohus slott inventerades och överlämnades
till Ingemar. Som förut omtalats fick han i Stockholm 23/6 1349 kvitto
av konungen för förvaltningen av hans skattkammare. Den 20/8 1350
(DS 4610) fick han ansvarsfrihet för sin räkenskap för Skara fögderi.12
När Axvalls slott skadats av eldsvåda, fingo bönderna i Vilske härad 18/
4 1364 (DS 6983) kunglig befallning att leverera en gärd för dess
återuppbyggnad och proviantering till Ingemar Ragvaldsson och en
frälseman i trakten. Efter drottning Blankas död gav konung Magnus
7/1 1364 (DS 6919) fullmakt åt Ingemar och två andra att öppna alla
kistor och skrin i hennes skattkammare eller fatabur (fiscus) och föra
innehållet till konungen. Inventeringen skedde på Tönsbergs hus 27/2
1365 (DS 7154).
Under det tidigare skedet av sitt liv bodde Ingemar Ragvaldsson av
allt att döma i östra Östergötland. Därpå tyda ej blott hans innehav av
Rönö och sedan (efter 1325) av godsen i Skärkind. Från Hemming
Magnusson (Likvidssönernas ätt)13 tillpantade han sig år 1342 också 1
attung i Myckleby och 1/2 attung i Karltorp i Tingstads socken.14 I

11 För min komplettering av brevets ofullständiga årtal har H Schück redogjort i Rikets brev och
register (1976), s 104 not 6.
12 Se Birgitta Fritz, Hus, land och län (1972—73), I s 87, II s 63 ff.
13 Om denne se H Gillingstam i Svenskt Biografiskt Lexikon 22 (1977 — 79), s 768.
14 Regest av Johan Hadorph dy i Förteckning över Miscellanea-knippan 10 (nr 51), Register å
dokument, VHAA:s dep i RA. Om förteckningarna över förlorade Miscellanea-knippor se senast J
Liedgren, Förlusterna av medeltidsbrev i slottsbranden 1697 (Arkivvetenskapliga studier 6, 1987),
s214f.
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slutet av 1340-talet flyttade Ingemar till Skara-trakten och hade som
nämnts bl a att redovisa för förvaltningen av Skara fögderi. Genom två
brev 28/6 1347 (DS 4192) och 7/5 1348 (DS 4322) erhöllo Ingemar
Ragvaldsson och hans (dåvarande) hustru Katarina Magnusdotter
samt deras arvingar av konung Magnus gårdar i Osterplana och Väs
terplana samt Hönsäter på Kinnekulle, vilka denne ärvt efter sin far
hertig Erik.15 Ingemar köpte också Backgården i Osterplana av Håkan
Borre. Den gården såldes av hans dottersöner Erik Magnusson och
dennes bröder 3/6 1417 (SD 2322). Därjämte förvärvade han bl a Karstorp i Händene socken,16 en gård i Märene i (Skånings-)Åsaka socken
och en gård i Vättlösa kyrkby. Dessa gårdar såldes 25/10 1392 (RPB
2643—44) av hans mågar riddarna Amund Hatt och Magnus Loghason
till domprosten i Skara. Eftersom Ingemar var anhängare till konungar
na Magnus och Håkan, indrogos hans gods till kronan av kung Albrekt,
i den mån de lågo inom de delar av Sverige, som denne behärskade.
Efter kung Albrekts nederlag 1389 återfingo Ingemars arvingar åtmins
tone en del av hans gods i Västergötland, såsom framgår av de ovan
nämnda fallen. Genom Västgöta landstings dom 8/7 1432 tilldömdes
Bengt Magnusson de gods på Kinnekulle, som hans morfar Ingemar
Ragvaldsson fått av kung Magnus 1347. Av dessa gods hade Hönsäter
enligt brevet 7/5 1348 (DS 4322) förut ägts av Abram Andersson, och en
av dennes arvingar hade pantsatt det till Henning Augustin (Owstien),
fogde på Ekholm 1405, varefter det inlösts av Fikke Grupendal och ärvts
av dennes son Eggert. Genom arv och gåva (5/4 1472) kom Hönsäter
sedan till ätten Stake, vilket bekräftas genom lagmansdom 16/1 1492.17
En ny dom 2/2 1466 till förmån för Ingemar Ragvaldssons arvingar,
representerade av Otte Torbjörnsson och Johan Bese, torde ej heller ha
haft någon praktisk effekt, åtminstone inte beträffande besittningen av
Hönsäter.
Efter 1365 tiga källorna länge om Ingemar Ragvaldsson. Först i ett
brev 27/3 1382 (RPB 1894), daterat i Vik (i Arvika socken) meddelar

15 Se J Rosén, Kronoavsöndringar under äldre medeltid (1949), s 169.
16 Ivar Lundahl, Ortnamnen i Skaraborgs län X: Skånings härad (1960), s 104, redovisar gården
under Skara stad.
17 Se härom NG Djurklou, Om arfs- och bördestvisterna efter Eggert Grupendal (Historiskt
Bibliotek V (1878), s 5—18. Se även J E Almquist, Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden
(1960), I s 257 f, och Elgenstiernas Ättartavlor VII (1932), s 523.
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Ingemar, att hans måg Amund Hatt löst honom ur fängelse och ”wt af
stocken”18 med 200 mark, och att han nu betalar denne med dyrbara
tyger och en kopparkanna. Brevet beseglades även av marsken och
riddaren Erik Kettilsson (Puke), riddaren Jon Dansson (stolpe) och
Magnus Loghason (balkvis rutad balk), tre av folkungarnas främsta
anhängare i Värmland. Ingemar hade säkerligen tillfångatagits av ko
nung Albrekts trupper under deras strider med konung Håkans anhäng
are, kanske redan 1371 men möjligen först 1380, under konung Håkans
sista år. Efter frigivningen vistades Ingemar till sin död i Amund Hatts
gård, enligt vad ett intyg på papper 13/12 1453 (RA) berättar. Säkert är
att Ingemar dött före ovannämnda brev av 25/10 1392.
Ingemar Ragvaldssons hustru Katarina Magnusdotter kallas i brevet
28/6 1347 för konungens fränka (”consanguinea nostra”), vilket torde
böra tolkas så, att hon var dotter till konung Birgers son Magnus, som
avrättats 1320.19 Om så var fallet, kan hon icke ha varit mor till den son
till Ingemar Ragvaldsson, som omtalas i dombrevet 1/3 1350 och måste
ha varit vapenför 1348, utan han måste ha varit son till Ingemar i ett
tidigare gifte. Hans namn och senare öden äro okända. I sitt äktenskap
med Katarina Magnusdotter hade Ingemar två döttrar. Den äldre hette
Kristina och blev gift med Amund Hatt (kvadrerad sköld), som konung
Håkan 10/7 1371 (DS X 67) kallar sin älskelige måg och tjänare, vilket
måste betyda, att han då var gift med Katarina Magnussons dotter.
Ingemars och Katarinas yngre dotter, som är okänd till namnet, blev
gift med Magnus Loghason (schackrutad balk), troligen i slutet av
1370-talet. I ett brev 8/7 1432 kallas Ingemar uttryckligen morfar till
deras son Bengt Magnusson.

Magnus Loghason

nämndes redan 23/11 1362, då han beseglar ett brev
(DS 6707) av Hemming Hemmingsson (kvadrerad sköld) om gods i
Värmland till förmån för dennes hustru Kristina Anundsdotter, som var
Magnus Loghason

18 Om detta uttryck se Arthur Thomson, I stocken (1972), s 89 IT.
19 Se härom senast H Gillingstam i Svenskt Biografiskt Lexikon 24 (1982—83), s 769, och i SoH
1985, s 354.

15 —Båtsmän

225

dotter till Anund Hatt d ä (tre sjöblad). Magnus återkommer i källorna i
brev av Dalaborg 6/6 1378,20 Jössehärad 31/12 1379 (RPB 1889) och
Vik 27/3 1382 (RPB 1894), alla gångerna tillsammans med Amund
Hatt dy, som var son till Hemming Hemmingsson och Kristina. Troli
gen är det vid denna tid, som han blivit svåger till denne Amund Hatt
genom gifte med Ingemar Ragvaldssons yngre dotter. Ett par brev av
Gillberga 24—25/10 1392 (RPB 2642 och 2643) visa, att de voro förena
de genom dubbel släktskap: gemensamt överlåta de jord, som Ingmar
Ragvaldson ägt (eftersom de voro gifta med dennes döttrar), och jord
som Amunds moder Kristina Amundsdotter ägt, varvid Amund kallar
Magnus sin mödernekusin21 (båda voro alltså dottersöner till Anund
Hatt d ä). Det är säkerligen för att undvika förväxling med morfadern,
som Amund (Hemmingsson) Hatt i brevet 6/6 1378 kallar denne ”Agmund Karlsson”. Det har icke lyckats att återfinna Magnus Loghasons
far i källorna, varken i Sverige eller Norge, och det egenartade farsnam
net är också ett problem.
I ett brev från Tingvalla 30/6 1389 (RPB 2405) förekommer Magnus
Loghason för första gången som riddare. Troligen har han slagits till
riddare i anslutning till drottning Margaretas truppers seger över kung
Albrekt vid Falköping 24/2 1389, och detsamma torde gälla Amund
Hatt.22 Nästan alla brev, där Magnus Loghason sigillerar eller omnämnes, äro daterade i Värmland eller, som brevet 6/6 1378 i Dalaborg (i
Dalsland), eljest inom folkungarnas maktområde. Undantaget är ett
brev, som utfärdats i Vadstena kloster på midsommarafton 1394 (RPB
2725), då han bortbyter sin ägodel i Asby i Kumla socken av Lysings
härad till klostret mot dess fiske i Jössefors i Arvika socken.23 Som
beseglare uppräknar han däri sin son Erik Magnusson, herr Amund
Hatt och underlagmannen i Östergötland Peter Thomasson. Sista
gångerna Magnus Loghason använder sitt sigill är i Edsholm 29/3 1400

20 Orig perg i Linköpings stiftsbibl. Foto av brevet finns i J Silfving, Eksjö I (1946), s 85.
21 Amund Hatt kallar Magnus Loghason ”consobrinus”, som hade samma betydelse som ”syssling” i medeltidssvenskan.
22 Magnus Loghason blev riddare mellan 27/3 1382 och 30/6 1389, Amund Hatt mellan 6/5 1388
(Skokl perg) och 11/4 1390. Se K-E Löfqvist, Om riddarväsen och frälse (1935), s 250, med
kommentar s 264—266.
23 Jfr C Silfverstolpe, Vadstena klosters jordebok 1500 (HSH 16: 1, 1897—98), s 32, och A Ernvik,
Värmländsk medeltid (1983), s 99 f.
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(RPB 3083) och i ett Värmlandsbrev 18/7 1400 (UUB perg)24 Ej långt
därefter torde han ha dött.
Efter sin första hustrus död hade Magnus Loghason gift om sig med
Ingeborg Ulfsdotter (Björnram från Västergötland),25 som kallas hans
änka i ett brev från Stockholm 16/3 1421 (RA perg) av Erik Magnusson.
Denne intygar där, att han på egna och sina bröder Magnus’ och Bengts
vägnar är skyldig hennes bror Otte Ulfsson på hennes vägnar 25 lödiga
mark för hennes morgongåva. Bröderna pantsätta därför till Otte två
landbor i Torps kyrkby i Valbo härad samt en gård i Onsö och en i
Ullerön i dåvarande Näs socken i samma härad.26 Erik Magnusson,
som förde styckad sköld, och Bengt, som förde ginbalk,27 bortbytte 29/3
1416 (SD 2205) Fagersanna i Ransbergs socken till Vadstena kloster
mot Råbäck i Medelplana socken.28 Följande år 3/6 1417 sålde Erik sin
och sina bröders rättighet till 1/3 av Backgården i Osterplana kyrkby.29
som hans morfar Ingemar Ragvalsson köpt.30 Brodern Magnus Magnus
son gifte sig 1410 med Sigrid Erlandsdotter, som 1407 blivit änka efter
Hakon Sigurdsson på Giske i Sundmöre i Norge.31 Hon hade fråndömts
Giske 19/8 1409 (DN 1 nr 621), men trots detta skrives Magnus Mag
nusson ännu 11/9 1423 (DN 1 nr 691) till Giske. Nya domar fälldes 3/11
1424 (nr 699—700) och 23/6 1425 (nr 705), då Magnus uteblev men
Sigrid infunnit sig, ehuru hon ej godkändes som hans myndiga ombud,
och slutligen 20/7 1425 (nr 706) och 6/7 1426 (nr 713), då godset tillföll
Sigurd Jonsson.
När Bengt Magnusson på Västgöta landsting 8/7 1 43 232 tilldömdes de

24 Den egendomliga skrivningen av brevets årtal är icke enastående, men den har föranlett olika
tolkningsförslag. Se Erik Fernows Beskrivning över Värmland (utg av A Ernvik 1977), II s 19, och
A Ernvik, Värmländsk medeltid, s 99.
25 ÄSFI:l,s20f.
26 Nu del av Dals-Ed i Vedbo härad. Om tolkningen av ”Näs i Valbo härad” jfr I Lundahl, Det
medeltida Västergötland (1961), s 307 f; B Fritz, Hus, land och län II, s 75 not 11.
27 J Raneke, Svenska medeltidsvapen (SMV) I (1982), s 228.
28 C Silfverstolpe, Vadstena klosters jordebok, s 171; I Lundahl, Ortnamnen i Skaraborgs län
XI:2 (1967), s 121, V (1965), s 60.
29 I Lundahl, Ortnamnen V, s 75.
30 De övriga belägg på Erik Magnusson, som anföras i SMP I: 5 (1976), sp 709, med årtalen 1410,
1417 och 1427, kunna gälla andra personer.
31 Se Chr Lange, Historiske Efterretninger om Besidderne av Giske Gaard (Norsk Tidskrift 1850),
s 67 f; KH Karlsson, Genealogiska anteckningar (Norsk HT IV: 2, 1902), s 185.
32 Se DS 4192 a, noten, samt C I Ståhle, Otte Torbjörnssons lagbok (Nationen och hembygden V,
1949), s 85 f.
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gods, som hans morfar fatt på Kinnekulle genom kung Magnus’ brev
28/6 1347, torde han ha varit den ende kvarlevande av bröderna. Ej
heller om honom vet man mycket. Han nämndes i ett brev 29/12 1424
(DRA perg) om skatt från Värmland. Genom brev från Tingvalla 29/6
1435 (SMR 252) gav han Grinsbol i Älgå och Höves i Arvika socken
som morgongåva till Ingegerd Magnusdotter. De voro barnlösa, och efter
Bengt Magnussons död omhändertogs arvet efter honom av Peder
Djäkn och Tord Kokland, som voro gifta med döttrarna till hans moster
Kristina Ingemarsdotter. Efter käromål av Magnus Loghasons dotter
barn dömde emellertid lagmannen i Värmland Björn Nilsson (Vinge)
på Tingvalla landsting 29/6 1438 (SMR 769), att arvet efter Bengt
skulle överlämnas till de icke namngivna dotterbarnen. Bengt Magnus
sons änka gifte om sig med Knut Brynjulfsson (Roos af Hjelmsäter) och
fick morgongåvobrev 19/1 1440 (SMR 1064, tr DN 16:1 nr 110). Efter
hennes död ingick Knut nytt äktenskap med Margareta Bondesdotter,
sondotter till den nyssnämde Peder Djäkn.
Magnus Loghasons dotterbarn, som vunno målet 1438, äro i övrigt helt
okända. Deras lika okända moder, som tydligen var död 1438, eftersom
arvet ej gick till henne, var kanske dotter till Magnus i hans senare gifte
med Ingeborg Ulfsdotter.

Anund (Karlsson) Hatt

Ingemar Ragvaldsson hade som nämnt också en äldre dotter. Först i ett
intyg den 13/12 1453 (RA papper), mer än ett halvsekel efter hennes
död, omtalas hennes namn, Kristina Ingemarsdotter. Redan före 10/7 1371
var hon, som ovan visats, gift med Amund Hatt (kvadrerad sköld). Denne
var son till Hemming Hemmingsson (kvadrerad sköld) och hans hustru
Kristina, som var dotter till riddaren Anund Hatt (tre sjöblad i trepass).
Som redan förut nämnts, kallas han i brevet 6/6 1378 ”Agmund Karls
son”, uppenbarligen för att skilja honom från dottersonen Amund
(Hemmingsson) Hatt, som uppkallats efter honom, men båda omtalas
vanligen utan patronymikon. Den äldre av dem, som var hemmahöran
de i Linköpings stift, kallas i brevtexterna alltid Anund Hatt, likaså i
sina sigill.33 Den yngre, som företrädesvis var knuten till Värmland och
33 Se SMP I: 1, sp 22, 111 och 68. Sigillen ha i omskrifterna ”Annvndi Hatt” (4/10 1349 = DS
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Skara stift, skrivs oftast Agmund eller Amund Hatt och har sigill med
genitivformerna ”Amvndi H(em)higis” (20/10 1392, RPB 2643) eller
”Amvndi Hat Mi...” (23/3 1405, SD 565).34 I anslutning härtill be
nämnes här morfadern Azmnd Hatt och dottersonen A/nund Hatt.
Anund (Karlsson) Hatt förde i skölden tre sjöblad i trepass, samma
vapen som fördes av Likvidssönernas ätt.35 Han förekommer tidigast i
brev från östra Småland 8/10 1344 (DS 3851), 4/10 1349 (DS 4490) och
20/9 1352 (DS 4848) tillsammans med Lars Germundsson och Hem
ming Magnusson av denna ätt, och sannolikt var han besläktad med
dem.36 Som konung Magnus’ och hertiginnan Ingeborg Eriksdotters
fogde på Öland37 har Anund Hatt från Borgholm 4/11 1353 (DS 4966)
utfärdat ett intyg om ett övergrepp av köpmän från Kampen. Ett brev
av konung Magnus 23/2 1356 (DS 5544) visar, att Anund Hatt blivit
riddare. Han torde ännu ha varit fogde på Öland, när han i Helsingborg
5/3 1358 (DS 5860) fick ett uppdrag av konungarna Magnus och Erik
om gods på ön. I Helsingborg har han också beseglat två brev 5 — 6/3
1358 (1358) om ett jordebyte mellan drotsen Nils Turesson (Bielke) och
Anund Hemmingsson (Likvidssönernas ätt), som då var fogde på Stock
holms slott. Genom ett brev, daterat i Linköping 6 januari något år
mellan 1356 och 1363,38 skänkte han ett gods i Bromma i Veta socken,
vilket han säger sig ha ärvt efter sin hustrus broder Håkan Fadersson,39
till Skänninge hospital. Han föreskrev också, att kyrkoherden i Veta

4490, BE Hildebrand, Svenska sigiller från medeltiden 1:3 nr 668) och ”Annvndi Hat R” (6/3
1358 = DS 5862).
34 Se SMP I: 1, sp 21 — 22. Om sigillen se KG Grandinson, Närkes medeltida urkunder (NMU) I
(1935), s 85.
30 J Raneke, SMV I, s 89; H Gillingstam i Svenskt Biografiskt Lexikon 22, s 769, med källhänvis
ningar.
36 En son till Hemming Magnusson var Anund Hemmingsson (tre sjöblad), nämnd mellan 1352
och 1364 (se SMP 1:1 sp 113), som ej bör förblandas med Amund (Hemmingsson) Hatt.
37 H Schück, Det medeltida Öland (1953), s 11; B Fritz, Hus, land och län II, s 103 f.
38 Orig perg i Linköpings Stiftsbibi, regest i Linköpings Bibliotheks Handlingar I (1793), s 240 f nr
74. Dateringen bestämmes av att Anund Hatt kallas riddare och Magnus Knutsson (Aspenäsätten) lagman i Östergötland, vilket sker senast 6/5 1363 (DS 6799); brevet SRP 688 bör nämligen
dateras 6/2 1360 (jfr JE Almquist i PHT 1966, s 77). CM Rosenberg, Geografiskt-statistiskt
handlexikon öfver Sverige I (1882) förtecknar s 206 Bromma som indraget hospitalshemman i Veta
socken. Det återfinnes på senaste Ekonomiska kartan öster om Veta kyrka.
39 Denne Håkan Fadersson bör skiljas från den bekante Håkan Fadersson (”stjärnbåt”) i Sörby i
Örtomta socken, häradshövding i Memming 1366—89; se SMP 11:6 (1980), sp 3, och J Raneke,
SMV II, s 681.
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årligen skulle läsa en mässa över Håkans grav. Själv var han död före
20/1 1365 (DS 7126), då Dan Jonsson skänkte gods till Nydala kloster
for sig och för sin hustru Sestrids samt riddaren Anund Hatts och hans
bror Peter Hatts40 själar. Det är inte otänkbart, att herr Anund dött
under striderna 1363 — 64, då konung Magnus besegrades av Albrekt av
Mecklenburg.
Vem som var den äldre Anund Hatts första hustru och mor till hans
döttrar vet man ej. Han gifte sig emellertid om sig med Håkan Faderssons syster Elizta^ som var änka efter Nigellus Dunkam, troligen en
skotte, som kommit till hertiginnan Ingeborg Eriksdotters hov på Öland
i sällskap med hennes mor, drottning Isabella Bruce av Norge. Inför
dennes förestående giftermål hade hertiginnan i ett brev 25/3 1340 (DS
3477), beseglat även av kung Magnus och drottning Isabella, givit
honom en gård i (Skånings-)Asaka socken i Västergötland.41 Donatio
nen bekräftades av kung Magnus med samtycke av hans söner Erik och
Håkan 23/2 1356 (DS 5544) för ”Elizabeth”, som nu sägs vara maka till
riddaren Anund Hatt. Den uppges nu omfatta både Asaka och ”Hanzkastang” (i Fägre socken av Vadsbo härad). I slutet av 1300-talet
tillhörde dessa gods konung Erik av Pommern, som 2/8 139642 bortbytte
dem till domprosten i Skara. — Som änka tog Elitza sin tillflykt till det
av folkungarna behärskade området. Kung Albrekt konfiskerade därför
alla hennes gods på Öland och skänkte dem 31/8 1367 (DS 7579), då
han befann sig i lägret framför Borgholm, till sitt trogna råd riddaren
Erik Karlsson (Örnfot),43 som redan 6/9 1367 (DS 7582) överlät dem
till Fader Bengtsson. Efter dennes död gåvos de av hans arvinge Håkan
Fadersson (”Stjärnbåt”) till Linköpings domkyrka, såsom framgår av
brev 29/3 1372 (DS X nr 158).44

40 Peder Hatt omtalar i ett brev från Mönsterås 13/7 1358 (DS 5934), att han hade bördsrätt till
Lindhult i Frödinge socken.
Tillnamnet Hatt förekommer några gånger om personer utan känt släktsamband. Helena
Petersdotter, änka efter Ramund Kase, gav 30/4 1394 (UUB perg) jord i (Kungs-)Lena för sin
systerson Pelle Hatts själ. Vid räfsteting i Vartofta härad dömdes 18/1 1397 (DRA perg, tr CG
StyfTe, Bidrag till Skandinaviens historia II, 1864, s 44) jord i Åsle och (Kungs-)Lena socknar från
”herra Pedher Hat” under skatt; herretiteln bör betyda, att han var präst.
41 J Rosén, Kronoavsöndringar, s 167.
42 Avskr i Registrum prepositure Scarensis, A 12 pag 8—9, RA.
43 B Fritz, Hus, land och län II s 104 med not 18—19; S Engström, Bo Jonsson I (1935), s 130 flT.
44 Jfr E Nygren, Registra ecclesie Lincopensis (Linköpings biblioteks handlingar, NF 3, 1941), s
138, 188 och 224.
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Anund Hatt hade minst tre döttrar. Åtminstone de båda äldsta måste
ha varit födda i ett tidigare äktenskap. En dotter var mor till Magnus
Loghason, en annan, Kristina, gifte sig 1345 med Hemming Hemmingsson och blev mor till Amund Hatt dy. Dottern Märta, som endast
nämndes i ett brev 6/6 1378, var kanske född i äktenskapet med Elitza.

Hemming Hemmingsson

Av Hemming Hemmingsson (kvadrerad sköld) fick Kristina Anundsdotter
16/8 1345 (DS 3986) som morgongåva hälften av hans gods i Värmland.
Från ett tidigare äktenskap hade hon sonen Harald. När Hemming 1354
med sina småsvenner och sin son (Amund?) låg i sitt härbärge och
”vaktädhä konungx skath”, kommo hans systerson Ivar och hans styv
son Harald och ville in där. Då dörrvakten nekade dem detta, slogo de
sönder dörren. Hemming rusade ut, och de förklarade vad de ville, och
så samsades de inne i stugan. När de sedan gått ut, kom Haralds
småsven springande och påstod, att Hemming förrått dem. De sprungo
då in igen och anföllo Hemming, som ensam värjde sig mot dem och
tvangs dräpa båda, medan han själv fick fjorton sår. Om denna drama
tiska händelse berättar ett brev 23/3 1354 (DS 5013). För att gälda
böterna för dråpet sålde Hemming hustruns gods Vall i Visnums socken
och Hedkärr i (Södra) Råda. Som ersättning gav han henne 23/11 1362
(DS 6707) den hälft i Kyrkebyn och Höves i Arvika socken, som inte
redan förut var hennes morgongåva, och förordnade, att även denna
hälft skulle ägas av henne på likadana villkor.45 Genom ett i Dalaborg
6/6 1378 daterat brev46 har Kristina Anundsdotter tillsammans med sin
son Amund Hatt och sin syster Märta sålt flera gårdar i Eksjö, Bankeryds, Järstorps, Rogberga och Ljungarums socknar i S Vedbo och Tveta
härad till drotsen Bo Jonsson (Grip). Det är anmärkningsvärt, att detta
i Dalaborg daterade brev gällde gårdar inom den av kung Albrekt
45 Jfr A Ernviks kommentar i Fernow—Ernvik II, s 78 f och 205 samt A Ernvik, Värmländsk
medeltid (1983), s 96 ff.
Förteckningen över fru Gunhild Johansdotters (Bese) brev upptager utom brevet DS 6707 också
ett ”BrefT på Grawa, hullkit Hening Heningsonn och Chirstin Agmundadotter haflua gifluit
Katerine Haralzdotter Anno 1362”. Katarina var kanske dotter till den dräpte Harald.
46 Orig perg från Brokind, nu i Linköpings stiftsbibl, avbildat i J Silfving, Eksjö I (1983), s 85. Jfr
ovan not 20.
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behärskade delen av Sverige. Märkligt är också, att Amund Hatt i detta
sammanhang givit herr Ulf Jonsson (Roos af Ervalla), häradshövding
på Dal, en fullmakt att gravera Amunds eget, hans mors och hans
mosters sigill.47 Kristina Anundsdotter levde ännu 24/10 1392 (RPB
2643), när hon gav sitt samtycke till att sonen Amund Hatt sålde en
gård i Tidavads kyrkby, som hon ägt. Det förtjänar påpekas att de båda
breven 6/6 1378 och 24/10 1392 liksom redan brevet 23/11 1362 också
beseglades av Kristina Anundsdotters systerson Magnus Loghason,
såsom förut omtalats.
Ett kvitto av Riseberga kloster 10/6 1351 (DS 4727) visar, att Hem
ming Hemmingsson en tid varit klostrets syssloman (prouisor) i Värm
land.48 I Örebro 13/4 1352 tillbytte han sig en gård Näs i (Visnums)Kil
socken av klostret mot en gård Vall samt 30 mark pgr eller 2 läster
spannmål. Eftersom han sades ej ha givit klostret den överenskomna
ersättningen förordnade kung Magnus 16/6 1354 (DS 5033) två präster
och två lekmän att undersöka och döma i saken.49 Tydligen har bytet
återgått före 1362. Flera andra brev handla om hans godsförvärv i
Värmland. Av drottning Blanka fick han från Bohus 1358 (DS 5835)
ansvarsfrihet för den tid han varit hennes fogde i Värmland. Han
förekommer som levande senast 9/1 1367 (DS 7485).50

Amund (Hemmingsson) Hatt

Den äldre Anund Hatts dotterson, Ingemar Ragvaldssons måg Amund
{Hemmingsson) Hatt hörde från sitt första framträdande 1371 till anhäng
arna av folkungapartiet. I Edsvikenfördraget 15/4 1371 (DS X 45)
finner man honom bland de väpnare, som voro anhängare till konung
arna Magnus och Håkan. När kung Håkan 10/7 1371 (DS X 67) med
samtycke av marsken Erik Kettilsson (Puke) gav Amund Hatt rätt att

47 Regest i Åke Bengtssons (Färla) förteckning 1572 över Jöran Åkessons (Tott) arkiv, U 269 a, föl
42, UUB, anförd av Silfving, s 332 not 91. Jfr H Gillingstam i PHT 1961, s 65 f.
48 KG Grandinson, NMU I nr 137. Jfr kungabrev 22/8 1333 (DS 3001, NMU I nr 96).
49 NMU I nr 138 och 140; jfr nr 291 (s 167). Jfr Ernvik i Fcrnow II, s 143 och 205.
50 Ett dombrev från Tingvalla 29/6 1359 (DS 6096 a), endast känt i vidimation 8/7 1399 (UUB
papper), uppges vara beseglat av en Hemming Hatt. I originalet har troligen stått Hemming
Hemmingsson. — Brevet 29/6 1360 (DS6304) gäller Berg (i Älgå) och Sörby (i Eda) enligt
påpekande av lektor Halvar Nilsson.
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för 20 mark köpa skattegods i Värmland under frälse, kallade han
honom sin älskelige måg och tjänare. Detta måste betyda, att han redan
då var gift med Kristina Ingemarsdotter, Katarina Magnussons dotter. I
det förutnämnda brevet 27/3 1382 kallar Ingemar Ragvaldsson honom
uttryckligen för sin måg, då i betydelsen svärson.
Liksom sin far Hemming Hemmingsson förde Amund Hatt kvadrerad sköld och var väsentligen knuten till Värmland. Men man finner
honom också i dess grannskap: 6/6 1378 i Dalaborg, 19/10 1386 (RPB
2274) i Skara. I anslutning till drottning Margaretas seger vid Falkö
ping i februari 1389 slogs han till riddare och omtalas som sådan 11/4
1390 (RPB 2464). Från Oslo fick han 28/7 1391 (RPB 2567) fullmakt av
biskopen i Oslo och hövitsmannen på Akershus att indriva vissa ford
ringar i Värmland. På midsommardagen 1394 (RPB 2725) finner man
honom i Vadstena jämte kusinen och svågern Magnus Loghason, och
28/6 1394 (Skokl perg) är han i Linköping. Efter marsken Erik Kettilssons (Puke) död 1396 blev han hövitsman i Värmland och omtalas som
sådan 24/3 1397 (RPB 2864). Som en av kung Eriks rådgivare i Sverige
har han medverkat vid utfärdandet av Nyköpings recess 20/9 1356.51
Vid ett av de räfsteting, som blevo följden av recessen, fråndömdes han i
Skara 10/2 1 39 752 gods i Lugnås socken, som lades under skatt. Amund
Hatt fungerade som lagman i Värmland vid ting i Frykshärad 29/3 1397
(RPB 2866) och likaså vid landstinget i Tingvalla 30/6 1397 (RPB
2880). Däremot deltog han ej i mötet i Kalmar i juli 1397 vid konung
Eriks kröning.53 Med lagmanstiteln förekommer han senast 10/8 1405
(SD 623), men ännu 29/6 1411 (SD 1445) har han fungerat som förskälaman i Tingvalla, ehuru lagmanstiteln ej användes.54 Han levde ännu
1/8 1411 (SD 1462). Först 5/6 1413 namnges en ny lagman i Värmland,
Olof Björnsson (sparre över blad).55

51 Sverges Traktater II (1883), s 655.
02 C G Styfle, BSH II, s 49. Lugnås ligger i Kinne härad, där även Magnus Loghason drabbades av
räfsten. Se även StyfTes inledning, BSH II, s LX fT.
53 Sverges Traktater II, s 560 fT.
54 Jfr Ernvik, Fernow—Ernvik II, s 13 och 146; A Ernvik, Värmländsk medeltid, s 38, 101.
Det brev, som Amund Hatt, riddare och lagman, utfärdat om Vittenstens ägor med uppgivet
datum 21/4 1454, härrör troligen från 1404 eller 1405. Brevet är utgivet av E Noreen, Värmland
förr och nu 23 (1925), s 87 fT, och (efter A Lignclls avskrift, numera i Värmlandsarkiv) av A Ernvik,
Värmländsk medeltid, s 103.
55 KG Grandinson, NMU I nr 201 (efter RA perg, vidfäst SD 565).
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I sitt gifte med Kristina Ingemarsdotter hade Amund Hatt döttrarna
Katarina och Sigrid samt enligt ett intyg från Grava 13/12 1453 (RA
papper) ytterligare tre söner och en dotter, vilka dogo efter modern och
ärvdes av fadern.
Efter Kristina Ingemarsdotters död gifte Amund Hatt om sig med
Ingegerd (eller Ingrid) Jonsdotter. Hon var dotter till riddaren Jon Dansson (stolpe), en av dem som från Östergötland följt folkunga-kungarna
till Västsverige eller Norge.56 Fru Ingegerd gjorde 1396 testamente till
Vadstena kloster och Skara domkyrka,57 och efter hennes död fick
Amund Hatt kvitton från Vadstena kloster 24/3 1397 (RPB 2864) och
från Skara domkyrka 31/3 1397 (RPB 2868) på tyger och silver, som de
fatt i testamente.
I ett tidigare äktenskap hade Ingegerd Jonsdotter varit gift med en
Harald Magnusson. Denne hade i Tönsberg 6/5 1375 (RPB 1149) fått
gods i Östergötland, Tjust, Kind och Vedbo i pant av svärfadern, Jon
Dansson för ett lån på 100 mark silver. Man kan misstänka, att Harald
använt silvret för att lösa herr Jon ur fångenskap hos kung Albrekts
anhängare. Två år tidigare hade Harald Magnusson för 600 mark
tillpantat sig Kinne härad i Västergötland av kungarna Magnus och
Håkan genom brev 28/5 1373 (DS X nr 258), likaledes daterat i Töns
berg.58 Ingegerd Jonsdotter hade med Harald Magnusson sonen Magnus
Haraldsson (två sparrar), som 7/11 1413 (SD 1811) gav morgongåva till
Gunhild Staffansdotter. Genom ett brev dat Edsholm 20/5 1426 (Skokl
perg) förklarade sig lagmannen Nils Tykesson hava enligt värmländsk
lag59 tilldömt Magnus Haraldsson en treding av de gods, som riddaren
Amund Hatt köpt eller ärvt, medan han var gift med Magnus’ moder
fru Ingegerd. Magnus Haraldsson nämnes också i ett brev 13/10 1431.60

56 Se S Engström, Bo Jonsson I, s 9 not 32.
37 Regest (med årtalet 1346!) i förteckningen över Gunilla Johansdottersjordebrev, RA.
38 Jfr B Hildebrand, Esbjörn Blåpanna (PHT 1934), s 27. Att Harald Magnusson skulle vara son
till den Magnus Haraldsson, som förde två nedvända sparrar 1346 (DS 4501) och 1363 (DS 6808),
är knappast troligt (jfr J Raneke, SMV I s 135).
39 ”Vermelandz lag” betyder den lag, som gällde i Värmland, och syftar här inte på någon
landskapslag (se A Holmbäck i Holmbäck—Wessén, s LXII f). Se Magnus Erikssons landslag,
Giftermålsbalken kap 19 (Å Holmbäck och E Wessén, översättning 1962, s 45). Jfr CG Styfie,
Skandinavien under unionstiden, 2 uppl 1880, s 150 not 4, 3 uppl 1911 s 187 not 1, samt A Ernvik,
Värmländsk medeltid, s 38—40.
60 B 14, fol 37 r, RA (cit J Raneke, SMV I, s 134). Dateringen skrivs där ”die prophætæ Calixti”
vilket troligen är fel för ”profesto Calixti”.
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Tre söner, Staffan, Harald och Henrik, till Magnus Haraldsson och
Gunhild Staffansdotter uppräknas i ett brev 8/3 1462 (RA perg). De och
deras ättlingar61 voro varken ättlingar till Ingemar Ragvaldsson eller till
Anund Hatt, men enligt brevet 1426 hade de ändå vissa arvsanspråk.
Med Ingegerd Jonsdotter hade Amund Hatt dottern Kristina, som
1425 gifte sig med Sten Bese.

Katarina Amundsdotter och hennes barn

(Hatt) gifte sig första gången med Fader Svensson
(Sparre av Hjulsta och Ängsö).62 Han hade, enligt ett intyg från Ting
valla 30/6 1389 (RPB 2405) av Magnus Loghason mfl, som mor
gongåva givit henne gårdar i Tångsta och Ekevi i Kärrbo socken i
Västmanland men dött innan själva morgongåvobrevet hunnit utfärdas.
Ekevi hade han tillby tt sig av drotsen Bo Jonsson (Grip) 18/4 1382
(UUB perg). Katarina gifte sedan om sig med Peder Nilsson, även kallad
Peder Djäkn. Båda makarna nämnas i brev 25/9 1419 (SD 2590) och
20/12 1440 (SMR 1271). Det förra brevet har tillika beseglats av hust
runs syster Sigrid Amundsdotter och hennes man Thord Kokland.
Peder Djäkn förekommer även i brev 29/6 1438 (SMR 769) och har
hängt sitt sigill under sonen Bonde Pederssons morgongåvobrev 1454.
Katarina och Peder Djäkn hade två söner, Hemming Pedersson, även
kallad Hemming Hatt, och Bonde Pedersson. Som vapen upptogo båda
brisyrer av morfaderns kvadrerade sköld, så att Hemming tillade en lilja
i tredje fältet,63 medan Bonde satte en lilja i fjärde fältet.64 Efter en
kostsam process mot Nils Jonsson (Bååt) i Äpplaholm,65 vars hustru var
syster dotter till Fader Svensson (Sparre), lyckades Hemming Hatt

Katarina Amundsdotter

61 Se släkttavla i Biskop Hans Brasks släktbok (1970), pag 28—29, med korrigerande kommentar
av H Gillingstam (s 4—5).
62 ÄSF 1:2, s 197.
63 Hans sigillstamp har hittats vid grävningar inom klosterområdet i Eskilstuna, uppenbarligen i
hans grav. Se Rune Norberg, Två medeltida sigillstampar från Eskilstuna (Eskilstunas museers
årsbok 1961), samt J Raneke, SMV I, s 89.
64 Avritning av sigillet vid avskrift av brevet 9/9 1446 i Hadorphs stora kopicbok E 74, fol 210 v,
VHAA:s dep i RA.
65 Om Nils Jönsson i Äpplaholm, se G Elgenstierna, SAA I, s 697; om hans död 1440 se P Sjögren,
Släkten Trolles historia (1944), s 86 f och SMR 1304: om hans släkt sc L-O Larsson, Det medeltida
Värend (1964 och 1975), s 416 ff, och S Östenson i PHT 1975, s 67 IT.
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återvinna de två markland i Tångsta, som hans moder Katarina
Amundsdotter fått i morgongåva av Fader Svensson. Som tack överlät
hon dem till Hemming i utbyte mot hans arv i Värmland. Hemming
Hatt avhände sig sedan godset i Tångsta till Eskilstuna kloster, först
genom köp 1/7 1446 (RA perg) mot 300 mark pgr, sedan som gåva 10/7
1447 (RA perg) mot löfte om uppehälle i klostret under sin livstid och
för sina föräldrars och syskons själarykt. Hans bror Bonde Pedersson
gav sitt samtycke genom ett brev från Västerås 9/9 1446 (RA perg)66,
och de båda sigillanterna avgåvo 31/12 1455 ett särskilt intyg (RA perg)
om omständigheterna vid beseglingen.
Bonde Pedersson, som efter Erik Pukes avrättning 1437 deltagit i ett
värmländskt uppror mot marsken och riksföreståndaren Karl Knutsson
(Bonde), tvangs för den skull att avstå en laxfors vid Jössefors till
denne.67 Hans föräldrar Peder Djäkn och Karin Amundsdotter måste
20/12 1440 pantsätta 2/3 av Åmot i Eda socken till Karl Knutsson, och
pantsumman sattes så högt som 40 gyllen.68 Bonde Pederssons första
hustru är tyvärr okänd. Till sin andra hustru Elin Halbrodsdotter gav han
Kyrkeby och Berg i Algå socken i morgongåva 1454.69 Brevet besegla
des av hans far Peder Djäkn och av Otte Torbjörnsson (fagel), som
troligen redan då var gift med hans dotter i första giftet, Margareta
Bondesdotter. I maj 1459 var Bonde Pedersson död.
Margareta Bondesdotter hade tidigare varit gift med Knut Brynjulfsson
(Roos af Hjermsäter), som i morgongåva givit henne Snavlunda kvarn i
Längbro socken vid Örebro. Knut hade första gången gift sig i januari
1440 (morgongåvobrev 19/1, SMR 1064) med Ingegerd Magnusdotter,
änka efter den ovannämnde Bengt Magnusson (Magnus Loghasons
son), och med henne hade han sonen Brynjulf Knutsson.70 Ännu 1451
levde Knut Brynjulfsson. Han pantsatte 22/2 Hjälmarsnäs i (Stora)
66 Brevet är genom felskrivning (lx för xl) feldaterat till 1466. Liksom många andra brev för
Eskilstuna kloster äro pergamentsoriginalen av breven 1/7 1446, 9/9 1446, 10/7 1447 och 31/12
1455 svårt fuktskadade men ha dessförinnan avskrivits i Hadorphs stora kopiebok E 74, fol 195 v,
210 v, 197 r-v och 206 r, VHAA:s dep i RA. Sc J Liedgren i Arkivvetenskapliga studier 6 (1987), s
210 f.
67 Referat i regest av brev 1456, C 4, fol 12 r, RA; jfr Kj Kumlien, Karl Knutsson 1434-1448
(1933), s 107fnot 140.
68 Regest i C 4, fol 42 r-v, RA; jfr SMR 1271.
69 Avskrift från senare hälften av 1500-talet, B 19 c, RA; jfr C I Ståhle, Otte Torbjörnssons lagbok
(1949), s 86 not 22.
70 Elgenstierna SAÄ VI, s 394; SMP 1:4, s 519. Jfr även SoH 1985, s 354.
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Mellösa, tre gårdar i Rynninge i Längbro socken m m till kung Karls
fogde i Värmland Claus Nilsson samt 13/6 ännu en gård i Mellösa till
samma person.71 Vid sin död hade Knut haft stora skulder, och hans
änka Margareta sålde därför sin morgongåva Snavlunda kvarn till
konung Karl 23/5 1456.72 Brevet beseglades av hennes nye make Otte
Torbjörnsson och av hennes far Bonde Pedersson.
Knut Brynjulfsson och Margareta Bondesdotter hade en son Knut
Knutsson, som av förnamnet att döma fötts efter faderns död. Denne
Knut Knutsson nämnes i ett brev av Vadstena 22/1 1486 (RA perg),
när hans svärfar Magnus Buk gav Käme i Grava socken till Vadstena
kloster.73 Enligt Elgenstierna (SAÄ VI, s 394) levde han ännu 1496.
Han hade sönerna Gustav Knutsson till Hjälmsäter, Måns Knutsson
till Blomberg, Ingel Knutsson till Vik och Brynte Knutsson till Berg i
Algå.74 Bryntes änka Anna Salomonsdotter på Berg fick 13/7 1533 av
kung Gustaf förläning på Berg, Höves och Kyrkebyn i sin och sina barns
livstid.70 Dessa gods hade gått i arv från Otte Torbjörnsson.

Otte Torbjörnsson

Margareta Bondesdotters andre make Otte Torbjörnsson (fagel) fick ett
dramatiskt levnadslopp. Hans morfar Sven i Stola hade innehaft en
gård i Fröslunda i Sunnersbergs socken på Kålland, och Ottes far
Torbjörn Andersson hade fått dombrev på gården av konung Karl.
”Om julen” 1456 bytte Otte bort gården till kung Karl mot den laxfors
vid Jössefors, som denne tvungit hans svärfar Bonde Pedersson att
avstå.76 Ottes äganderätt till Fröslunda bestreds emellertid av Lars
Siggesson (Sparre) till Bysta.77 Vid riksrådsmötet i Skara i januari 1458
71 Regester i C 4, fol 34 v och 44 r, RA.
72 Orig perg i Linköpings stiftsbibl (från Brokind). Regester i C 4, fol 6 v och 35 r.
73 Jfr C Silfverstolpe, Vadstena klosters jordebok (HH 16: 1), s 216.
74 Se Elgenstierna SAÄ samt J E Almquist, Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden I
(1960), s 267 (Hjälmsäter och Blomberg), 339 f (Vik och Berg).
7o Gustaf I:s Registratur VIII (1883), s 249. Jfr J E Almquist i SoH 1973, s 161, samt Ståhle 1949, s
84.
76 Regest i C 4, fol 12 r, RA. Den korta regesten omtalar ej sigillanterna.
77 Se härom vittnesmål och brev 1456 (B 16, fol 214 v-215 r, 215 r, RA), 24/1 1457 (fol 254 v-255 r)
och slutligen 29/8 1465 (fol 214 r-v). Se härom Ståhle 1949, s 85 och 95; I Lundahl, Ortnamnen i
Skaraborgs län VIII (1963), s 63.
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utverkade Otte ett dombrev av riddaren Erik Nipertz 21/1 1458, vari
denne bekräftade de brev om Fröslunda, som Otte uppvisat, bla kung
Karls dombrev.78 Till kung Karl såide Otte också en gård i Böja kyrkby
i Vadsbo härad, där hans far Torbjörn Andersson varit häradshövding
1459. Köpebrevet härom 11/6 1456 (RA perg) beseglades även av Ottes
svärfar Bonde Pedersson.79
Efter tronskiftet 1457 sällade sig Otte Torbjörnsson till den nye
unionskonungen Kristiern. En orsak var kanske Karl Knutssons åtgär
der mot Bonde Pedersson 1438, en annan värmlänningarnas gamla
förbindelse med norrmännen. När kung Kristiern på sin Eriksgata kom
till Skara i januari 1458, hade han dit sammankallat de tre nordiska
rikenas råd. Där valde det norska riksrådet 19/1 Kristierns äldste över
levande son till hans efterträdare och uppmanade samma dag det
svenska riksrådet att göra sammalunda. Det svenska riksrådet följde det
norskas exempel 21/1. Erik Nipertz’ dombrev 21/1 visar, att Otte
Torbjörnsson då var i Skara. I sin lagbok (sign B 10, KB) lät Otte sin
skrivare införa en avskrift av det norska rådets brev till det svenska och
början av det norska valbrevet.80 Sedan konung Kristiern och hans
svenska riksråd 29/5 1458 givit sin bekräftelse på att drottning Doro
theas morgongåva omfattade Örebro slott och län med Närke och
Värmland,81 omtalas Otte Torbjörnsson redan 28/6 1458 som drott
ningens fogde över Värmland. Som sådan nämnes Otte också 24/3 1460
(UUB perg). Kung Kristiern gav honom 19/10 1463 därjämte fullmakt
som häradshövding i Värmland,83 en post som han innehade ännu 29/6
1473. Detta var något högst ovanligt. I Värmland fanns endast lagman,
och mellan 1355 och 1668 är Otte den ende kände häradshövdingen i
Värmland.84
Emellertid förlorade Kristiern väldet i Sverige 1464, och Karl blev
åter konung 1467. Ett försök av kung Karl att återerövra Axvall i början

78 B 16 fol 216 r, RA.
79 C G StylTes uppgift (Skandinavien under unionstiden, 2 uppl 1880, s 142 not 3, 3 uppl 1911, s 177
not 2), att Bonde där skulle kalla sig häradshövding i Vadsbo, är oriktig.
80 C I Ståhle, ”Otte Torbjörnssons lagbok” (1949), s 94 fT; de norska breven tr där s 109—111. Det
svenska riksrådets brev tr i Sverges Traktater III, nr 496 a, s 631 f.
81 Sverges Traktater III, s 647 f G Carlsson i HT 1911, s 241.
82 B 16, fol 97 r, RA. Om detta lagmansdombrev från Tingvalla sej Liedgren i PHT 1959, s 48.
83 B 10, fol 5 r, tr av C I Ståhle 1949, s 104.
84 J E Almquist, Lagsagor och domsagor I (1954), s 198; A Ernvik i Fernow II, s 148 f.

238

av 1469 misslyckades, emedan Kristiern sänt en här in i Västergötland
till dess försvar. När denna här återvänt till Danmark, stormades Axvall
av västgötska bönder under Otte Torbjörnsson och förstördes i grund
30/6 1469.85 Vid tiden för slaget vid Brunkeberg erövrade sedan Otte
med en skara västgötar Alvsborgs slott, där han själv blev hövitsman.
Vid nyåret 1471 intogs han också i riksrådet.86
För att försörja Alvsborgs slott och dess besättning med förnödenhe
ter lät Otte utrusta kapare, som bl a i augusti 1472 lade beslag på två
fartyg från Danzig. För riksföreståndaren Sten Sture var det emellertid
av vikt att uppehålla goda förbindelser med denna hansestad. När
Danzig klagade, for därför herr Sten till Västergötland och fråntog Otte
slottslänet och lämnade det till sin kusin Nils Clausson (Sparre av
Ellinge). Härom underrättades Danzig i brev från riksrådet 10/2 1473,
och i ett nytt brev 7/3 utlovades rättegång mot Otte, så snart riksrådet
hunnit samlats.87 I riksmötet i Kalmar i augusti 1473 deltog Otte
Torbjörnsson själv och var med om att utfärda ett privilegiebrev för Nya
Lödöse 17/8 och ett dombrev 19/8.88 Men 20/8 meddelades rådet i
Danzig, att Otte fatt stämning att stå inför rätta inför riksrådet i
Stockholm 21/10 1473. Otte infann sig emellertid icke. Sten Sture reste
då med Danzigs ombud nedåt Götaland. Då infann sig Otte inför
riksrådet 89 med sina brev och skrifter, men han kunde inte bevisa sitt
påstående vid mötet i Kalmar, att det beslagtagna godset hörde hemma
i Skottland. Han dömdes därför att betala sin skuld till Danzig inom sju
veckor. Då han ej kunde betala eller ställa borgen, fängslades han, när
fristen gått ut i slutet av februari, och sattes i förvar på Stockholms slott.
Härom underrättade Sten Sture och riksrådet rådet i Danzig 26/2 1474.
Först i juli 1475 började man rättegången på Stockholms rådhus inför
85 Diarium Vadstenense C 89, pag 140, UUB; facsimileutg av E Nygren 1963 (CCS XVI); även
utg av E Benzelius 1721, s 136. Se vidare C G Styfle, BSH III (1870), s CCX f.
86 Se Sten Stures brev Arboga 10/1 1471, tr C G Styfle, BSH III nr 134; jfr BSH IV (1875), s CX ff
och CCCXIII. Se även Kj-G Lundholm, Sten Sture dä och stormännen (1956), s 235.
87 CG Styfle, BSH IV, nr 16—17. Se utförligare H Rebas, Otte Torbjörnssons Hinrichtung (HT
1984:3, s 283 fl).
88 Brevet 17/8 1473 tr. Privilegier etc för Sveriges städer I (1927), nr 174; dombrevet 19/8 1473 tr
KH Karlsson, Arfstvisten mellan Erik Eriksson Gyllenstierna och Ture Turesson Bielke (SSFS h
134, 1908), s 102-104.
89 Uppgifterna i riksrådets brev 26/2 1474 (Styfle, BSH IV, nr 22), jämförda med Sten Stures
itinerarium (Kj G Lundholm, Sten Sture d ä etc s 246) tyda på att detta skett i Jönköping i slutet av
december 1473.
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biskopar, riddare och väpnare med ärkebiskopen och riksföreståndaren
i spetsen i närvaro av borgmästare och råd. Den 4 juli föll domen, att
Otte Torbjörnsson förbrutit livet. Avrättningen skedde dock tidigast i
oktober 1475.90
Som förut nämnts hade Ingemar Ragvaldssons dotterson Bengt Mag
nusson 8/7 1432 tilldömts de gods på Kinnekulle, som hans morfar fatt
av konung Magnus 28/6 1347. Efter hans död hade anspråken på dessa
gods upptagits av Margareta Bondesdotter, vars farmor Katarina
Amundsdotter (Hatt) var dotterdotter till Ingemar. Margaretas make
Otte Torbjörnsson i förening med Johan Bese, som hade rättsanspråk
genom bakarv, lyckades utverka en dom i Vadstena 2/2 1466, varige
nom dåvarande riksföreståndaren ärkebiskop Jöns Bengtson (Oxen
stierna) tillsammans med två riksråd tilldömde dem godsen på Kinne
kulle. Gåvobrevet 1347 i översättning samt domarna 1432 och 1466 äro
kända genom den vidimation, som utfärdades 14/1 1467 av ett antal
värmlänningar. Vidimationen är, såsom Carl Ivar Ståhle utrett,91 ut
skriven av en av Otte Torbjörnssons skrivare, och den ärvdes av Johan
Beses dotter Gunhild, gift med Erik Turesson (Bielke).92 Genom brev
23/12 1469 (i odat vid RA perg) bytte Otto Torbjörnsson och Margare
ta Bondesdotter bort hälften i Jössefors laxfiske, som han tillbytt sig av
kung Karl och som tidigare tillhört hennes far, samt Höves i Algå
socken, vilket 1362 ägts av hennes farmors farfar Hemming Hemmings
son och 1435 av Bengt Magnusson.93 I stället fick Otte av biskop Hans i
Skara genom dennes motbrev 20/12 1469 hela Arås vid Amneholm, som
biskopen bytt till sig 13/12 1469 av Värnhems kloster. Fastebrev för

90 Stockholms stads tänkebok 1 och 4 juli samt 30 september 1475 (utg 1917, s 17—19 och 28); H
Rebas i HT 1984 s 288 IT och 297 f.
Frågan om riksföreståndarens och riksrådets domar på Stockholms rådhus i närvaro av borg
mästare och råd har ej blivit undersökt för Sturetiden, så som skett med konungsdomarna på
Stockholms rådhus under Vasasönerna (se bl a debatten mellan N Edling och D Almquist i HT
1940).
91 C I Ståhle, ”Otte Torbjörnssons lagbok” (1949), s 89 f.
92 Vidimationen (RA perg, se DS 4192 a not) har från denne ärvts till Tidö-arkivet och med detta
kommit till RA 1848.
Den latinska texten av brevet 1347 är känd i en vidimation på perg omkr 1470 av Björn
Bengtsson (av Hällekis, halvt djur) och kyrkoherden Jon i Medelplana (se DS 4192 not). Även den
har kommit till RA från Tidö.
93 Se C I Ståhle 1949, s 84 not 17 och s 85 f not 22, samt A Ernvik i Fernow—Ernvik II, s 88, och A
Ernvik, Värmländsk medeltid, s 99 ff.
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Otte på Värmlandsdelen av Årås utfärdades 21/4 (vita söndag) 1471.94
Båda makarna nämnas som boende i Arås 31/12 1472 (UUB perg), och
o
Otto skrev sig ”i Arås”, när han 21/9 1473 utfärdade ett synebrev om
Alön därintill (RA perg). Bytet rörande Arås synes ha återgått efter
Ottes fall.
Otte Torbjörnssons änka och (minst) tre barn överlevde honom
länge. Margareta Bondesdotter sålde på Alvsborg 8/12 1495 (RA perg)
till Nils Clausson (Sparre av Ellinge) rätten att inlösa det pantsatta
godset Havstena vid Skövde. Till samme man avyttrade Nils Ottesson
(fågel) med samtycke av sin mor och sina syskon 22/8 1494 (RA perg)
en gård Solberg i Arvika socken.95 Sista gången Margareta Bondesdot
ter nämnes i livet är 15/8 1504 (Ericsbergs perg RA), då hon i Skara
sålde Asphyttan på Värmlandsberg till fru Karin (Gyllenstierna) på
Bjurum, änka efter Hans Åkesson (Soop).96 Tillsammans med sin son
Torbjörn Ottesson hade Margareta på Hygn (i Visnums-Kil) 31/3 150097
sålt Berg i Algå, Höves i Arvika och Jössefors laxfiske till den danske
fogden på Örebro Jöns Falster, dock med återköpsrätt. När upproret
mot kung Hans börjat, gav Sten Sture 11/1 1502 Torbjörn Ottesson,
som då bodde på Berg, tillåtelse att återtaga godsen tills vidare.98 Ar
1515 höll Torbjörn lagmansting i Gunnarsby i Sunne socken, och 1518
tjänstgjorde han som häradshövding i Nordmarks härad i Dalsland.99
När Nils Olsson (Vinge) i mars 1521 höjde upprorsfanan mot Kristian
II i Värmland, blevo både konungens fogde med fem svenner och
Torbjörn Ottesson ihjälslagna.100 Utom sönerna Nils och Torbjörn
hade Otte Torbjörnsson också en dotter Magdalena (Malin) Ottesdotter,

94 Alla tre breven RA perg; jfr Ståhle 1949, s 86 not 26.
95 I två vittnesbrev från Tingvalla 10/3 1550 och Arvika 10/7 1551 intygas, att Nils Ottesson
pantsatt Solberg till Nils Clausson; orig papper i Strödda domböcker och rättegångshandlingar, vol
26: Dombrev och tingsbevis, Värmlands län, RA. Jfr N G Djurklou i Historiskt Bibliotek III
(1877), s VI noten.
96 Se C I Ståhle 1949, s 86 not 22.
97 1 500-talsavskrift i Sandbergska saml GG 1106, KA; jfr N G Djurklou i Historiskt Bibliotek III, s
V.
98 DRA perg; se L Sjödin, Kalmarunionens slutskede I (1943), s 180 not 2; C I Ståhle 1949, s 84 not
17. — Jfr även Sten Stures brev 28/1 1502, tr CG StyfTe, BSH IV nr 202.
99 Fernow-Ernvik I, s 97, 99 (Jfr Cl Ståhle 1949, s 100), 327 och 296, II s 149 och 197; JE
Almquist i HT 1966, s 82.
100 Brev från Ture Jönsson (Tre Rosor) 6/4 1521, Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift
II: 1 (1901), s 8 f; L Sjödin, Kalmarunionens slutskede, s 180.
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som blev gift med Tore Bytingsson, även kallad Tore Byting.}0} Vid
vapensynen 30/11 1533 var Råbäck i Kinne härad hennes sätesgård.102
Hennes fäderneärvda vapen (fågel) återges på gravstenen i KullingsSkövde kyrka över hennes dottersons sonson Hans Stake, död 1624.103
Om Margareta Bondesdotters son i första giftet, Knut Knutsson
(Roos af Hjelmsäter) och hans söner har tidigare berättats.

Sigrid Amundsdotter och hennes båda män

Ingemar Ragvaldssons dotter Kristina och Hemming Hemmingssons
son Amund Hatt (kvadrerad Sköld) hade som förut nämnts också en
dotter Sigrid Amundsdotter. Hon var först gift med Abraham Bengtsson (tre
rutor ginbalksvis).104 Tillsammans med sin svärfar lagmannen Amund
Hatt har han i Värmskog 15/7 1398 (RPB 2924) intygat ett jordabyte,
där Birger Laurensson tillbytt sig gods i Västra och Östra Sund i
Arvika. Två år senare har Abraham jämte Amund Hatt och Magnus
Loghason 18/7 1400 (UUB perg) beseglat Birger Laurenssons förnyade
morgongåvobrev till Katarina Bengtsdotter (kanske en syster till Abra
ham), där Birger gav henne dessa båda gårdar och andra, emedan han
inte kunnat uppfylla, vad han lovat henne vid bröllopet i Axvall.105 Hur
länge Abraham Bengtsson levat är okänt. Sigrid Amundsdotter gifte
efter hans död om sig med Thord Kokland, som nämnes tillsammans med
hustrun i brev 25/2 1419 (SD 2590). Båda makarna ha utfärdat ett
gåvobrev i Gillberga 23/7 1435 (SMR 264) till en tjänare. Thord Kok
land har närvarit vid landsting i Tingvalla 29/6 1438 (SMR 769), 28/2

101J E Almquist i SoH 1958, s 10.
102 Gustav I:s Registratur IX (1885), s 350. Hennes namn är där felaktigt skrivet Margareta; sej E
Almquist, Herrgårdarna (1960), I s 266.
103 NChr Hjorth i PHT 1979, s 122 fT, bild s 122. Se även J Raneke, SMV I s 347, II s 659, med
tillägg i bd III.
104 Jfr J Raneke, SMV II, s 616; SMP I: 1, sp 9.
105 Se A Ernvik, Värmländsk medeltid, s 99 (efter Anders Lignells avskrift, som har ”Bengt” för
Birger), samt Fernow—Ernvik II, s 19 (med rättelser och tillägg av J Liedgren) och s 185.
Birger Laurenssons sigill visade det (her) vänstra fältet tre gånger delat, i högra fältet böjt
människoben (se RPB 2880:6 samt J Raneke, SMV II, s 842 med tillägg i bd III, ehuru Raneke
tyvärr sammanblandat Birger Laurensson med östgöten Birger Larabo). Om belägg på Birger
Larabo se SMP 1:3, sp 359, Birger Laurensson sp 360.
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1440 (SMR 1098) och 25/1 1441 (SMR 1314).106 Vid tinget 1438
tilldömdes som nämnt lagmannen Björn Nilsson (Vinge)107 Magnus
Loghasons dotterbarn arvet efter deras morbror Bengt Magnusson; det
hade en tid hafts i värjo av Peder Djäkn och Thord Kokland, som voro
gifta med Bengts kusiner. Med samtycke av Thord Kokland sålde hans
hustru Sigrid Amundsdotter 20/6 1443 (RA perg) till Magnus
Torbjörnsson flera gårdar i Barne och Kullings härad i Västergötland,
vilka hon fatt i morgongåva av Abraham Bengtsson.108 Sigrid torde ha
dött utan ättlingar. Hennes gård Onstad i Nors socken ärvdes av
svågern Sten Bese på hans hustrus vägnar.109

Sten Bese

Efter Kristina Ingemarsdotters död gifte Amund Hatt om sig med
Ingegerd Jonsdotter och fick med henne dottern Kristina Amundsdotter.
Hon gifte sig med Sten Bese,}i0 som 1/10 1425 (RA perg) gav henne
Hårketorp m fl gårdar i Hällestads och Risinge socknar i norra Öster
götland i morgongåva. Han hade efter sin morfar Jöns Djäkn ärvt en del
av Herrsäter i Värna socken.111 En av lagtingsmåndagarna 1445 tillbytte han sig i Linköping (RA perg) av en släkting övriga delar av Herrsä
ter. Han var 24/2 1442 112 riddaren Bengt Stenssons (Natt och Dag)
”ämbetsman” på Göksholm, och 1456 tjänstgjorde han som häradshöv
ding i Bankekinds härad på riddaren Bo Stenssons (Natt och Dag)
vägnar. Han dog mellan 1458 och 1466. Mellan honom och hans
hustrus halvbror Magnus Haraldsson (två sparrar) samt dennes brorsbarn träffades på Edsholm 7/2 1433 (RA perg) en förlikning, så att Sten

106 Breven 1440 och 1441 tr av KG Grandinson, NMU I, nr 222 och 224.
107 Han var redan 25/11 1423 (UUB perg) änkling efter Elina Birgersdotter, dotter till Birger
Laurensson och Katarina Bengtsdotter (ASP I: 2, s 212).
108Jfr CG StyfTe, Skandinavien under unionstiden, 2 uppl 1880, s 151, 3 uppl 1911 s 188 (där
felaktigt 1438); J Liedgren i PHT 1959, s 51.
109 Regest utan år i förteckning över Gunhild Johansdotter (Bese) jordebrev, RA.
110 Se KH Karlsson, Bese-ätten (PHT 1904, s 1—4); G Carlsson, Bese-ätten (Svenskt Biografiskt
Lexikon IV, 1924), s 62 f; J Raneke, SMV II, s 816.
111 Se L Sjödin i MRA 1939 (tr 1942), s 112 f.
1,2 K H Karlssons Biografiska anteckningar (RHA) efter källa (möjligen feldaterad), som cj
anträffats. Jfr också PHT 1904, s 2.
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Bese skulle behålla Valum (i Nors socken i Värmland),113 så länge
Magnus levde, medan Magnus under Stens livstid skulle få behålla
Allström och Allströms kvarn (i Alsters socken).114
Kristina Amundsdotter (Hatt) och Sten Bese hade sonen Johan Bese
och döttrarna Cecilia, Gunhild och Anna.115
Cecilia Stensdotter gifte sig med Greger Andersson116 och fick bl a
dottern Marina, gift med Bengt Slatte i Forsa (nuv Sturefors). Deras
dotter Ingrid Bengtsdotter gifte sig (senast 1525) med Lars Tidemansson (Hjortö-släkten).117 Gunhild Stensdotter fick 1476 morgongåva i Ukna
socken av Påvel Krumb 118 på Ryd i Oppeby socken och levde ännu 8/2
1514 (RA perg), då hon bodde i Forsa och sålde morgongåvan till
brorsdottern fru Gunhild Johansdotter.
Anna Stensdotter var första gången gift med Nils Olsson i ”Graby” och
fick med honom bl a sonen Nils Bese och dottern Kristina Nilsdotter.
Till Håkan Jönsson hade Nils Olsson pantsatt två gårdar i Viggeby i
Grebo socken för 40 mark. Efter Nils Olssons död löste Peder Ölfsson,
som själv inte ägde något frälsegods, till sig de båda gårdarna och gav
dem i morgongåva till Anna Stensdotter, när de gifte sig någon gång
före 1477. Anna och Peder Ölfsson i Viggeby fingo bl a dottern Iliana
Pedersdotter, som före 7/4 1508 blev gift med Peder Sonesson (Silfversparre), som från 1514 skrev sig i Tollstorp.119 Efter Anna Stensdotter hölls
arvskifte på Herrsäter 9/4 1489 (Sturefors perg) mellan Peder Ölfsson
och hans styvbarn, Nils Olssons barn. I två dombrev, dat Linköping

113 ”Hvaleen” hade pantsatts till riddaren Amund Hatt 11/4 1390 (RPB 2464) och såldes till Johan
Bese 23/6 1504 (RA perg) av Anna Henriksdotter i Reverum, sondotter till Magnus Haraldsson (se
Hans Brasks släktbok, s 28—29).
114 Förteckningen över Gunhild Johansdotters (Bese) jordebrev, RA, upptar bl a ”itt latinisk breff
på Alstrum i Wermelandh och på Östra skog och Döla skogh och Lilla Alstrum, Ytreforss och
nogen annen jordh, som Karl Annersonn fick på sinn broderpart emott Harall Annerssonn Anno
1330”. Alsters övre kvarn tillhörde däremot dekanatet i Skara ( se brev 1397, RPB 2880, och 1441,
SMR 1359).
115 Biskop Hans Brasks släktbok (1970), s 28—29.
116 Det är troligen han som förekommer i jordeböckerna C 46 föl 7 och C 47 fol 2, RA; se SMP II: 7,
sp 314.
117 Elgenstierna, SAÄ VII s 337 (Slatte), III s 628 (Hjortö-släkten); J E Almquist, Herrgårdarna I,
s 164; H Gillingstam i PHT 1962, s 60 IT (Slätte), och S Östenson i PHT 1975, s 28.
118 SMP II: 8, sp 431; jfr J Raneke, SMV III, tillägg till s 816.
119 Om Peder Ölfssons släkt se S Östenson i PHT 1973, s 118 f. Om Peder Sonesson se Elgenstier
na, SAÄ VII s 202, Biskop Hans Brasks släktbok, s 28—29 med kommentarer, S Östenson i PHT
1975, s 59 och 62.
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25/1 1492 och Kalmar 7/9 1495 (båda Sturefors perg) förklarar Östgöta
lagman Arvid Trolle i Bergkvara, att han vid två lagmansting med
Bankekinds härad några år tidigare hade avdömt ett mål om de två
gårdarna i Viggeby. Johan Bese hade nämligen som fullmäktig för sin
systerson välboren sven Nils Bese och dennes syskon väckt talan mot
Peder Ölfsson om dessa gårdar, som voro Nils Beses rätta fäderne och
som denne ville återköpa. Lagmannen tilldömde Nils Bese och hans
syskon gårdarna i Viggeby, medan hustru Anna Stensdotter tilldömdes
pantsumman 40 mark såsom morgongåva, vilken skulle vara de barns
möderne, som hon hade med Peder Ölfsson; Peder Ölfsson hade ju icke
kunnat hemula henne godset Viggeby, och därför måste hon ha rätt till
pantsumman.
Anna Stensdotters son Nils, som upptog namnet Bese, var slottsfogde i
Stockholm sept 1505—okt 1506. Han bosatte sig på Ekhult i Björsäters
°
socken och var häradshövding i Åkerbo härad 1505 — 09 och i Skärkinds
härad till 1512, då han begärde avsked från ämbetet av Sten Sture dy
och efterträddes av Holger Karlsson (Gera).120 Som representant för
Johan Beses arvingar inlöste han 31/7 1514 (RA papper) Tollstorp, som
varit pantsatt till Linköpings domkyrka. I sitt äktenskap 1507 med
Kerstin Gottskalksdotter (Ulv) död 1548, hade Nils Bese döttrarna Karin
gift 1529 med riksrådet Johan Olofsson (Gyllenhorn) till Hacksta,121
och Anna, gift första gången 1539121a med Påvel Abrahamsson (Gyllenstierna) och sedan med riksrådet Knut Knutsson (Lillie) till Ökna och
Sjöholm.122 Anna Stensdotters (Bese) dotter Kristina Nilsdotter var änka
efter Per Nilsson i Bogestad i Landeryds socken 1518.123 Deras son
kallade sig Nils Pedersson i Bogestad 30/3 1518 men Nils Bese i Bogestad

120 Sej Peringskiöld i Genealogica 71, RA. Holger Karlsson kallar sig häradshövding i Skärkind
redan 7/5 1513 (RA ppr) och 28/1 1514 (RA perg). Jfr J E Almquist, Lagsagor I, s 314, samt i PHT
1966, s 70 (Bese) och 72 (Gera).
121 Om honom se H Gillingstam i Svenskt Biografiskt Lexikon 17 (1967—69), s 575 f.
121a Brev 27/1 1539, se H Petersson, Morgongåvoinstitutet, s 399.
122 Om Nils (Nilsson) Bese och hans ättlingar se bl a KH Karlsson i PHT 1904, s 4, och G
Carlsson i Svenskt Biografiskt Lexikon IV, s 64 f samt J E Almquist, Herrgårdarna I, s 49, 124,
127 f. och 163 f.
123 Se brev 2/1 1518 och 10/7 1518 (avskrifter i Kh 53, Linköpings Stiftsbibl, tr i Östergötlands
fornminnesförenings tidskrift I, 1875, Bil s 6 och 11). Om Per Nilsson i Bogestad och hans släkt se
Biskop Brasks släktbok, s 28—29, 50, 88—89 och 148 med kommentarer. ”Hustru Cristin” och
hennes bror Nils Bese, vilka ägde Viggeby, voro en av parterna vid lagmanssyn 14/6 1508 (Sture
fors perg).
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23/11 15 1 8.124 Han hade alltså upptagit namnet Bese, troligen emedan
morbrodern Nils (Nilsson) Bese då var död. Själv blev han enligt Hans
Brask dödad redan 1519.

Johan Bese

Sten Beses och Kristina Amundsdotters (Hatt) son Johan Bese ärvde
Herrsäter efter fadern. Liksom denne fungerade han som häradshöv
ding i Bankekind, nämligen 1487—1500 på Nils Stures och Svante
Nilssons vägnar. Aren 1489—1505 var han själv häradshövding i Åker
bo härad.125 Åtminstone från 27/6 1491 tillhörde Johan Bese riksrå
det.126 I denna egenskap har han bl a varit med som utfärdare av breven
från Stockholm 16/2 och 22/6 1499 om valet av den unge Kristiern till
blivande konung efter kung Hans’ död samt brevet 20/2 1499 om
drottning Kristinas morgongåva.127 Men han var en av de första, som
tillsammans med Sten Sture d ä och Svante Nilsson uppsade kung Hans
tro och lydnad i brev från Söderköping 27/7 och från Vadstena 1/8
1501.128 Den 13 mars 1505 berättar Erik Turesson (Bielke) från Finland
för riksföreståndaren Svante Nilsson, att han fått veta att hans svärfar
Johan Bese avlidit.129
Tidigare har omtalats, att Johan Bese tillsammans med Otte
Torbjörnsson 2/2 1466 i Vadstena tilldömdes de gods på Kinnekulle,
som Ingemar Ragvaldsson fått av konung Magnus 28/6 1347 och Bengt
Magnusson tilldömts 8/7 1432, sedan de uppvisat dessa brev. På begä
ran av Johan Bese bestyrkte biskop Henricus (Tidemanni) i Linköping
19/7 1482 (RA perg) med sitt sigill en avskrift (jämte svensk översätt
ning) av kung Magnus’ brev 7/5 1348 (DS 4322) med förnyad donation

124 Båda breven RA perg; i båda uppger utfärdaren Nils, att han själv ej har sigill, och i det senare,
att Lars Nilsson i Bröttjestad var hans farbror. Detta visar, att Gottfrid Carlssons mening, att Nils
(Nilsson) Bese (SBL IV s 64) utfärdat brevet 23/11 1518, är oriktig. Jfr även H Gillingstams
kommentar till Brasks släktbok (1970), s 50.
125 J E Almquist, Lagsagor I, s 296 och 299.
126 Kj -G Lundholm, Sten Sture och stormännen, s 235.
127 Sverges Traktater III, nr 561 a—b, 563 samt s 703 f.
128 C G Styfle, BSH IV, nr 183; Sverges Traktater IV, s 487 fT.
129 Sturearkivet (nr 397), RA, tr E Grönblad, Nya källor till Finlands medeltidshistoria (1857), s
227 f; omtr FMU nr 5109.
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till Ingemar av godsen på Kinnekulle. Johan Beses farmor Kristina
Amundsdotter var ej född i Amund Hatts första äktenskap med Inge
mars dotter Kristina utan i hans senare gifte med Ingegerd Jonsdotter
(stolpe), men han kunde åberopa ett intyg av 13/12 1453 (RA papper).
Enligt detta hade Amund Hatt och Kristina Ingemarsdotter haft tre
söner och en dotter som dött efter modern med före fadern och därför
ärvts av honom, vilket medförde, att även ättlingarna till Amunds
dotter i hans senare äktenskap fingo rätt till arvet efter Ingemar
Ragvaldsson.130
Under kung Hans’ regeringstid beslöt denne 7/6 1499 (RA ppr), att
Johan Bese skulle stämmas till lagmansting i Närke i ett mål, som
Riseberga kloster hade mot honom. Eftersom Johan Bese försuttit denna
och andra stämningar, dömdes vid Distingen i Uppsala 15/2 1500 (RA
ppr), att den omstridda gården, Karsvalla i Väsehärads socken, skulle
tagas i kvarstad.131 Samtidigt processade klostret om Hammar i Väsehärad mot lagmannen i Värmland Nils Olofsson (Vinge),132 och därför
måste också målet mot Johan Bese avdömas utanför Värmland.
Johan Bese gifte sig första gången på Gäddeholm (nu Tureholm) 16/8
1472 med Karin Jonsdotter (Gädda).133 Hon var död redan 15/2 1477 då
Johan Bese gav jord till Askeby kloster för hennes och hennes fader
riddaren Jon Gäddas själar (RA perg). Genom riksrådets dom i Skara
10/2 I486134 tilldömdes de båda makarnas dotter Gunhild Johansdotter
(Bese) och hennes kusin Erik Trolle arvet efter fru Kristina Bengtsdotter (Königsmark) på Benhammar, som var halvsyster till deras mormor
Katarina Bengtsdotter. Genom de arvskiften, som sedan förättades i
Stockholm 20/10 1486 och 2/1 1487 (båda RA papper), tilldelades
130 Av intresse i detta sammanhang är, att Ingemar Ragvaldssons inventarium 27/2 1365 (DS
7154) bär en tergalpåskrift ”Tette ärw the the breflT som är mellom Otto Torbiörnsons barn oc
lohan Bysij vm godz i Värmeland”. Troligen åsyftas samma brev eller brevgrupp med regesten
”Breffom godz i Wermeland mellen Otte Törbjörssons barn och Johan Byse” i förteckningen från
1550-talet över Gunhild Johansdotters (Bese) jordebrev, RA.
131 Breven tr i KG Grandinson, NMU nr 273 — 274.
132 Utom i de båda nämnda breven omtalas stämningar mot honom 11/1 1498, 17/1 1499 och 11/3
1501 (NMU nr 271, 272 och 275). Grandinson har felaktigt antagit, att det var med denne Nils
Olofsson som Johan Beses syster Anna Stensdotter var gift; jfr A Ernvik, Värmländsk medeltid, s
118 f, och ÄSFI:2, s 212 f.
133 G Carlsson, Ätten Gädda i Gäddeholm (PHT 1951), s 12 och 52; H Petersson, Morgongåvoinstitutet i Sverige (1973), s 384.
134 Erik Trolles ex (Skokloster perg) är oskatt, medan Gunhilds ex (RA perg, från Tidö, tr J A
Almquist, Arvid Trolles jordebok 1498, HH 31, s 233 f) är svårt skadat.
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Gunhild bla (Stora) Benhamra i Vada socken, medan Erik Trolle fick
en rad andra gods.135 Gunhild gifte sig redan 1490 (morgongåvobrev
6/7, RA perg136) på Benhamra med Erik Turesson (Bielke), som då var
fogde på Stockholms slott. Han blev riddare vid kröningen 1497 och var
slottshövitsman på Viborg från 1499 till sin död i maj 1511. Från 1500
var han också riksråd. Fru Gunhild överlevde honom länge. Enligt
gravstenen i Vada kyrka dog hon 17 mars 1553.137 Makarna hade flera
barn.138 En son var Axel Eriksson (Bielke), som 1547 var med om att
utfärda vidimationen av dombrevet 19/5 1350 om Hermanshult.
Enligt Hans Brasks släktbok och marsken Lars Siggessons (Sparre)
släktanteckningar var Johan Bese andra gången gift med Estrid Jonsdot
ter, dotter till Jöns Knutsson (Tre Rosor) och Ingegerd Eriksdotter samt
syster till herr Ture Jönsson i Falem och Erik Jönsson i Säm.139 Makar
na skola ha haft en son Sten Bese, men inte blott modern Estrid utan
också sonen måste ha dött tidigt, ty vid arvskiftet 1500 efter Jöns
Knutsson saknas han bland arvingarna.140
I sitt tredje äktenskap var Johan Bese gift med Birgitta Knutsdotter,
dotter till riddaren Knut Bengtsson (Ulv) till Stävlö och Anna Gustavsdotter (Anga-ätten).141 Till fru Anna Gustafsdotter och hennes barn
testamenterade hennes kusin fru Birgitta Haraldsdotter (Anga-ätten),
Knut Grundis’ änka, genom testamente i Kalmar 25/11 1482 (RA perg)
de gods, som hon fått med sin förste man Guse Nilsson, bl a Nygård i
Lofta socken i Tjust.142 Genom överenskommelser mellan Johan Bese
och hans svågrar Bengt och Gustaf Knutsson (Ulv), daterade i Kalmar
22/9 och 7/10 1484 (RA papper), delades det blivande arvet efter fru
Birgitta Haraldsdotter så, att Johan Bese på sin hustrus del fick Nygård

135 Se P Sjögren, Släkten Trolles historia, s 123—125. Breven äro införda i fru Gunhilds kopiebok,
som till stor del är bevarad (i B 2, RA).
136 H Petersson, Morgongåvoinstitutet, s 390.
137 CA Klingspor i Upplands fornminnesförenings tidskrift II (1877—90), s 205.
138 Elgenstierna, SAÄ I, s 358 f.
139 Biskop Hans Brasks släktbok, s 19 (märk ordningen mellan Johan Beses hustrur) och 25; Lars
Siggessons anteckningar 1534 i B 6, fol 158 v-159 r, RA.
140 Arvskiftesbrevet tr Västergötlands fornminnesförenings tidskrift II: 8—9 (1908), s 143.
141 LO Larsson, Det medeltida Värend, s 437 fT.
142 Guse Nilsson hade 10/5 1435 (SMR 234) givit henne Eknaholm m m i morgongåva och 1/7 1438
(SMR 771) Nygård mm. Se Ingeborg Abramson, Smålandssläkten Gusa-Guse under medeltiden
(SoH 1976), s 30 fE.
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mm.143 Birgitta Knutsdotter begick emellertid hor, och tvist uppstod
därför mellan hennes bror Bengt Knutsson och Johan Bese om hennes
gods. Med stöd av landslagens äktenskapsbalks kap XI och XIII144
dömde då riksrådet i Tälje 28/6 1493 (RA ppr), att Johan Bese skulle
återfå hennes morgongåva och vad han eljest givit sin otrogna hustru,
samt att han fortfarande skulle vara målsman för allt hennes gods,
tydligen som förmyndare för deras son. Sonen Knut Bese levde 1507 men
var död 3/6 1516,145 då Bengt Knutssons änka Elin Haraldsdotter
erkände, att hon av fru Gunhild på Benhammar uppburit 300 mark
danska som lösen för de gods på Öland, som hon haft i pant av fru
Gunhilds bror Knut Bese. Nygård är upptaget i fru Gunhilds jordebok
1513.146
Hos fru Gunhild Johansdotter samlades inte bara en lång rad jorda
gods, som så tidigt som 1513, när hon nyss blivit änka efter herr Erik
Turesson (Bielke), antecknades i jordeboken C 21, RA, utan också ett
omfattande jordebrevsarkiv. Kort efter hennes död 1553 upprättades en
förteckning över hennes jordebrev. Förteckningen omfattar nu 17 skriv
na och 3 blanka sidor, men minst 4 sidor i början fattas numera. Både
jordebreven och förteckningen kommo till Riksarkivet 1848. Förteck
ningen, som har en påskrift av C G Styffe, hade i hundra år varit okänd,
när den 1968 påträffades vid riksarkivets flyttning från Stenbockska
palatset på Riddarholmen.147 Förteckningen upptager även ett antal nu
försvunna jordebrev. Så gott som alla nu kända brev i riksarkivet, som
gälla den äldre Anund Hatt och hans dotterson Amund (Hemmingsson)
Hatt eller dennes svärfar Ingemar Ragvaldsson, ha tillhört fru Gunhild.
De kommo senare genom arv till Tidö och förvarades där fram till år
1848.

Den föregående utredningen har givit vid handen, att ättlingar till
Ingemar Ragvaldsson fortlevat in på 1500-talet och senare genom Mar
gareta Bondesdotter, dels från hennes sonsöner av ätten Roos af Hjelm-

143 Fru Birgitta Haraldsdotter levde ännu 1/2 1489 (B 19 b, RA) men var död 6/8 1490 (RA ppr);
se Larsson, Värend, s 441. Anna Gustafsdotter var död före 16/2 1484 (RA perg).
144 Magnus Erikssons och Kristoffers landslagar äro här likalydande.
145 Tr HH 39 (utg av L Sjödin 1967-69), nr 230, efter RA perg.
146 C 21, RA. Jfr Ada Rydström, Boken om Tjust I (1912), s 52.
147 Sej Liedgren i VHAA:s årsbok 1970, s 230, och 1972, s 141.

17 —Båtsmän
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säter, dels från hennes dotterdotter Hamfrid Toresdotters (Byting) barn
med Olof Stake. Ättlingar till Amund (Hemmingsson) Hatt och hans
senare hustru Ingegerd Jonsdotter voro Gunhild Johansdotter (Bese)
och hennes kusiner samt deras avkomlingar. Genom bakarv från tidigt
döda barn till Amund Hatt och Kristina Ingemarsdotter hade de också
del i arvet efter Ingemar Ragvaldsson.
Hur breven 1325 och 1350 för Ingemar Ragvaldsson om Hermanshult kommit att innehas av Peder Hemmingsson i Hermanshult 1547 är
okänt. Inga källor ha påträffats, som stödja föreställningen, att denne
Peder skulle varit ättling till Ingemar Ragvaldsson.
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Recensioner

MEDDELANDEN FRÅN KRIGSARKIVET. XI: 1-2. BESTÅNDSÖVERSIKT.

KRIGSARKIVET. DEL 1—2. Redaktion: Björn Gäfoerl. Slockholm/Vämamo 1987.
728 sidor + register.

Ett tag under 1980-talet höll arkivens forskarservice på att spåra ur. Ekonomi
tänkandet hade fått fritt fram, arkivarierna skulle ägnas åt myndigheternas
kontorsrationalisering med forskarservicen på undantag. Kraftfulla reaktioner
— inte minst från Sveriges släktforskare (!) — gav tydligen kalla fotter hos de
viktiga beslutsfattarna. Innan ens decenniet runnit ut drar dessa idéer ut, inte
ens ”som en stormvind i öknen bort”, utan stilla och saknade av fa. Forskarser
vice är åter på modet. Som ett led i denna har beståndsöversikter över de stora
arkivens samlingar påbörjats på flera håll till forskningens tjänst.
Krigsarkivet har länge ståtat med en generös forskarservice. Man har också
på något sätt lyckats hålla sitt stolta, 183-åriga linjeskepp på rätt kurs i farleden
och undgått andras grundkänningar. Redan 1983 påbörjades det moderna
arbetet på en komplett beståndsöversikt, som 4 år senare föreligger i första
delens båda band, över 700 sidor om en betydande del av Krigsarkivets 5 1/2
mil omfattande arkivmaterial.
Det första bandet ger en översikt över huvudinnehållet i några stora block,
nämligen arméns, flottans och flygvapnets arkiv (regementena kommer sena
re). Även om senare tiders pappersflod dominerar kvantitativt, finns här stora
och väsentliga arkiv med gammalt material som t ex Krigskollegium och Amiralitetskollegium med deras rötter i 1600-talets svenska samhällsbyggnad.
Det andra bandet är som gamla tiders diversehandel för släktforskaren. Här
presenteras en rad samlingar av typen rättegångshandlingar och domböcker
(1635—), kommittéer (1683 — ) för att inte nämna de många ämnesordnade
samlingar, som alla större arkiv har som rester från ett tänkande före den s k
proveniensprincipens intåg vid sekelskiftet, alltid lockande för forskaren. Här
finns t ex handlingar om våra krig, adelns rusttjänstlängder (1634—1748), de
för genealogerna alltid spännande generalmönsterrullorna (1660—1887), indel-
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ningsverk och jordeböcker, officerarnas meritförteckningar (1614—1903, regementsvis), rullorna (1620—1865, regementsvis och för flottan 1635—1925),
suppliker från 1600- och 1700-talen, tjänsteförteckningar, en biografica-samling på 414 volymer osv. Vad man ofta försummar i detta sammanhang är
räkenskapernas personhistoriska material, t ex i de sk arkliräkenskaperna
(1535—, med förteckningar över artilleripersonal), militieräkenskaper (1537 — ,
med rullor), räkenskaper för regementena (1636—) och flottan (1634—) med
avlöningslistor.
Vad ger då en beståndsöversikt av detta slag släktforskaren?
För det första har man där grundinformationen för forskning i Krigsarkivet
överhuvudtaget samlad. Däremot ger ett sådant arbete bara undantagsvis
detaljer — det ersätter inte förteckningar och register, än mindre den egna
forskningen. Rätt läst har man emellertid ett utmärkt hjälpmedel. Man kan se
de olika arkivens och samlingarnas inre uppbyggnad, därmed vilka vägar man
som t ex genealog skall söka bryta in. Inledande orientering i varje redovisningsblock ger många tips, bl a om specialhjälpmedel som register. Ar släktforskningskurserna riktigt upplagda, har man lärt sig hur de stora arkiven och
samlingarna skall hanteras. Då blir beståndsöversikten ett instrument för
forskaren att bruka, en ingång till Krigsarkivets andra hjälpmedel och bestån
den, där Du sedan med egen fingerpetskänsla och kunskaper kan gå vidare
bland hyllmilen in i det för Dig väsentliga.
För det andra öppnar en sådan översikt Krigsarkivet för andra än Storstock
holmsområdets priviligierade forskare. Man kan nu förbereda sig hemma, i
många fall låna in film eller väl preparerad anlända till institutionens forskarexpedition.
Fôr det tredje visar beståndsöversikten vägen mot framtidens forskarservice i
de moderna maskinella hjälpmedlens samhälle. Trots den konventionella upp
läggningen måste de stora arkivens inträde i framtiden ske på detta sätt, inte
tvärtom som en del yngre av datafrälset tycks tro. Beståndsöversikter på
konventionellt sätt utgör alltid grundstenen, och vilka servicemöjligheter som
väntar med maskinella sökmedel i framtidens arkiv kan vi i dag bara ana.
Det finns all anledning gratulera krigsarkivarien Erik Norberg — välkänd
även bland genealogerna — för sin disposition av Krigsarkivets resurser, samt
verkets huvudredaktör Björn Gäfvert och hans stab för det praktiska genomfö
randet. Beståndsöversikten ligger enligt min mening på den riktiga informa
tionsnivån, en sammanställning i bokformat måste ha ett rimligt omfang och
skall inte förväxlas med andra typer av sökmedel. Krigsarkivets produkt är
både informativ och rolig för den som förstår att uttnyttja ett sådant hjälpme
del.
Det synes klokt om de många lokala genealogerna i vårt land var och en på
sitt håll ser till att kommunbiblioteken säkrar detta forskarhjälpmedel som
referensexemplar för sina trogna kunder släkt- och hembygdsforskarna, både
de gamla och de nya som ständigt fyller på den skara som söker sina personliga
och sin bygds historiska rötter i ett föränderligt samhälle.
Ingemar Carlsson
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HÄRADSHÖVDINGEÄMBETETI SENMEDELTIDENS OCH GUSTAV VA
SAS SVERIGE (Skrifter utgivna av Institutet fôr rättshistorisk forskning grundat av
Gustav och Carin Olin, serien I. Rättshistoriskt bibliotek, 39). Av Sten Claëson. Lund
1987. 300 s. A. B. Nordiska bokhandeln, Stockholm, i distribution.

F. d. översten för Kungl. Bergslagens artilleriregemente Sten Claëson har efter
sin pensionering bedrivit akademiska studier, vilka lett till att han vid 73 års
ålder disputerat vid Stockholms universitet på en avhandling med ovanstående
titel.
Om man undantar några inledande kapitel och en exkurs om tingmålabalken, består denna avhandling av två huvuddelar, dels häradsundersökningar,
dels analyser. I häradsundersökningarna har författaren detaljstuderat de juri
diska förhållandena i fem härad från lika många landskap, Ulleråker i Upp
land, Osterrekarne i Södermanland, Aska i Östergötland, Vartofta i Västergöt
land och Sunnerbo i Småland, och källmaterialet har redovisats i bilagor mot
slutet av boken. I analysavsnittet har resultaten av dessa punktundersökningar
sammanförts och analyserats.
Vid studiet av denna avhandling visar det sig, att dess titel endast i viss
utsträckning täcker dess innehåll. Möjligen hade den i stället bort kallas
Häradsrätter i senmedeltidens och Gustav Ls1 Sverige. I häradsundersökningen har författaren sålunda i fråga om de källrika häradena Ulleråker, Österrekarne och Aska meddelat tabeller över nämndemännens fördelning på de olika
socknarna och på de sociala huvudgrupperna skattebönder och landbor. En
dast i fråga om Ulleråker är källmaterialet tillräckligt för att medge procentuell
uppskattning, och där visar sig antalet landbor blad nämndemännen uppgå till
30,4% 1350-1400, 45,2% 1401 -1450 och 44,8 % 1451-1500. I tablåer med
delas under vilka år vissa namngivna nämndemän kunnat beläggas i de tre
häradena samt för några decennier i mitten av 1500-talet även i Långhundra
härad samt Hållnäs, Västland och Valö i Uppland.
Viktigast ur personhistorisk synpunkt är emellertid, att författaren i härads
undersökningarna meddelat biografiska och genealogiska uppgifter om härads-

1 I min doktorsavhandling Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden (1952), s 123, not 38,
visade jag, att den treledade namnkombinationen Gustav Eriksson Vasa tidigast återfunnits 1618 i
en likpredikan över denne konungs sonson hertig Johan av Östergötland, och att den tvåledade
namnkombinationen Gustav Vasa ej kunnat spåras tidigare än på 1690-talet och då i Frankrike,
varifrån den under det franskorienterade 1700-talet spreds till Sverige och populariserades genom
Gustav III:s opera med detta namn. Dumt nog använde jag trots detta den numera traditionella
namnkombinationen Gustav Vasa i avhandlingen. Senare har jag i min uppsats Den svenska
adelns antagande av släktnamn (Hist tidskr 1964), s 52, påpekat, att denna namnkombination blev
vanlig inom den svenska historiska litteraturen genom Geijer, men att ännu J A Almquist i t ex
registratureditionen och Den civila lokalförvaltningen i Sverige alltid skrev Gustaf I. Efter det sk
källkritiska genombrottet borde det vara självklart att se källkritiskt även på namnformer och
återgå till Almquists benämning. I Svenskt biografiskt lexikon användes den numera konsekvent.
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hövdingarna, som ju i stor utsträckning aldrig tidigare behandlats i litteratu
ren, om man undantar de kortfattade redovisningarna i J. E. Almquists stora
uppslagsverk Lagsagor och domsagor i Sverige, 1—2 (1954—1955). I ej mindre
än ett trettiotal fall har han dessutom sökt belysa deras släktförhållanden
genom släkttablåer, vilka förtecknats på s. 12—13. Genom närmare studium av
dessa har jag emellertid funnit, att författarens genealogiska och personhistori
ska beläsenhet ej räckt till, och att man därför ej alltid kan lita på hans
släkttavlor i fråga om alla detaljer. Framför allt tycks han alltför mycket ha litat
på G. Elgenstiernas edition av de adliga ättartavlorna, som trots sitt eleganta
tryck dock är att betrakta som en posttjänstemans amatörarbete och långt ifrån
fyller rimliga vetenskapliga krav.
På s 127 ger Claëson en släkttavla över vad han kallar ”Släkten Bagge af
Berga”. Där redovisas den släkt som i Elgenstiernas ättartavlor (1, s 190 ff)
behandlas under denna rubrik därför att en ättling på 1600-talet introducera
des på riddarhuset med detta namn. Namnet Bagge hade emellertid upptagits
från mödernet på 1500-talet, varför Claëson i likhet med Djurklou i Hist tidskr
1891 och Härenstam, Finnveden under medeltiden (1946), s 317 ff, i stället
borde ha använt vapenbeteckningen Sparre över ett blad. Sedan Djurklou,
Elgenstierna och Härenstam skrev, har emellertid Jan Öberg i uppsatsen Två
urkunder ur Lars Sparres kopiebok B 15, Riksarkivet (Meddelanden från
Svenska riksarkivet 1962—1966) reviderat deras uppfattning om denna ätts
äldsta led, vilket tycks ha undgått Claëson.
Ett annat exempel på Claësons beroende av Elgenstiernas ojämna verk är
den på s 153 utan reservation givna beteckningen ”Släkten Drake af Intorp”.
Bakgrunden till denna beteckning är att en medlem av släkten vid riddarhusets
tillkomst introducerades som Axel Drake af Intorp med anledning av att han
hette Drake efter sin far Olof Drake, tidigare kallad Olof Nilsson, vars mor var
dotter till en Drake, men vars far var Nils Arvidsson (sparre över stjärna).
Elgenstiernas ensidigt agnatiska betraktelsesätt föranledde honom att under
uppslagsordet Drake af Intorp redovisa hela den släkt som förde sparre över
stjärna i vapnet, och det är detta som är grunden för Claësons rubrik. Hans
släkttavla bör jämföras med J E Almquists släkttavlor för de sk VästboDrakarna i Släkt och hävd 1957, s 168 f, och för släkten med sparre över stjärna
i vapnet i Släkt och hävd 1959, s 170 och 172.
I släkttavlan på s 136 uppges efter Elgenstierna, att häradshövdingen i
Veden Anders Persson var son till Peder Nilsson (Stierna) och alltså kusin till
häradshövdingen i Vartofta, sedemera lagmannen i Tiohärad Måns Pederssons (Stierna) far. Anders Perssons far var emellertid häradshövdingen i As
härad Peter Tomasson. Se KH Karlsson i Personhistorisk tidskrift 1907, s 70,
not 4, J Liedgren i samma tidskrift 1964, s 171 med not 31, och S Östenson i
samma tidskrift 1970, s 162, not 55.
På s 77 finner jag, att Claëson anmärkt, att Magnus Frilles hustru ”Birgitta
Magnusdotter” ej är med i genealogien över ätten Fargalt i Äldre svenska
frälsesläkter. Enligt honom framgår av riksarkivets pergamentsbrev 2 juni 1458
och 30 januari 1460 ”klart att Magnus Frille är svåger till såväl Ragvald
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Magnusson som Ingegärd Magnusdotter” av denna ätt. Om man studerar
dessa brev, finner man, att dessa båda personer kallar Magnus Frille sin
”mag”, vilket ord ju i fornsvenskan ”användes som släktskap genom giftermål,
svågerskap eller mågskap” (Liljeholm i Personhist tidskr 1950, s 99). De
nämnda breven ger alltså ej så klara släktskapsuppgifter som Claëson påstår. I
själva verket finns det en av Claëson förbisedd uppsats om Magnus Frilles
hustrus släkt av ingen mindre än den svenska medeltidsgenealogiska forskning
ens ”grand old man” K H Karlsson i Svenska autografsällskapets tidskrift 11:3
(1891), s 72, av vilken framgår, att Magnus Frilles hustru var dotter till Torkel
Tykesson eller Torkel Barun, som enligt Äldre svenska frälsesläkter, 1, s 31, var
gift med den nämnda Ingegärd Magnusdotter (Fargalt), vilken alltså även
enligt nutida språkbruk hade anledning att kalla Magnus Frille måg. Beaktansvärt är i sammanhanget, att Torkel Barun hade sätesgården Gräfseboda
enligt pergamentsbrev 11 september 1448 i riksarkivet liksom tidigare svärfa
dern Magnus Ragvaldsson (Fargalt) och senare svärsonen Magnus Frille. I
sammanhanget bör påpekas, att Claësons uppgifter, att Birgitta var Magnus
Frilles andra hustru, och att han tidigare varit gift med en ”Jutta Torkelsdot
ter”, är oriktiga. Uppgiften om den senare återgår tydligen på J Ramsays av
Claëson citerade verk Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden, s 134, som för
densamma hänvisar till Danmarks Adels Aarbog, 9 (1892), som saknar käll
hänvisning och ger felaktiga uppgifter om hennes uppgivne make ”Mogens
Christersen” (s 152). Anmärkningsvärt är också, att såväl detta arbete som
Ramsay skriver henne till ”Wellinge” (”Vällinge”), som Karlsson kallar ”Välinge” och uppger som sätesgård för Torkel Baruns far Tyke Eskilsson. Jfr B
Hildebrand i Svenskt biografiskt lexikon, 14 (1953), s 535, och P Sjögren, Ätten
Posses historia intill år 1500 (1950), s 28.
På s 106 står, att häradshövdingen i Aska härad Bengt Knutsson ”tillhörde
möjligen släkten Soop, eftersom han i flera sammanhang förkommer tillsam
mans med Peder Knutsson (Soop)”. Detta uttalande är dubiöst, eftersom
Skolostersaml I fol vol 57 (E 8676), RA, och Rålambska saml Fol vol 12, KB,
de båda avskrifterna av Rasmus Ludvigssons stora förlorade släktbok (se min
framställning i Släkt och hävd 1951, s 213), vilka numera kan utnyttjas tack
vare de släktnamns-, vapen- och sätesgårdsregister framlidne riddarhusgenealogen Folke Wernstedt lät sina arkivarbetare upprätta, ej känner några andra
bröder till Peder Knutsson än Ulf och Harald; Rasmus Ludvigsson var ju cn
genealogiskt väl orienterad samtida till dem.
På s 108 uppger Claëson, att det skulle finnas ett avlägset släktsamband
mellan häradshövdingarna i Aska härad Krister Larsson (Siöblad) och Bengt
Knutsson, eftersom Krister Larsson ärvde Halsten Bagge d ä:s änka Märta
Nilsdotter och Bengt Knutssons förmodade (se ovan) bror Harald var gift med
en brorsdotter till Halsten Bagge. I Elgenstiernas ättartavlor, 7, s 359, finner
man emellertid, att Harald Knutssos (Soop) hustru var dotter till riksrådet
Hans Åkesson (Tott). Claëson har tydligen förväxlat Harald Knutsson (Soop)
med den Harald Sop som var gift med en brorsdotter till Halsten Bagge (se min
skrift Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia, 1949, s 47
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och 49), och som var bror till Harald Knutssons mormor (J Liedgren i Släkt
och hävd 1988, s 5). Släktskapen var sålunda så avlägsen, att den knappast kan
ha haft någon betydelse för förhållandet mellan Krister Larsson och Bengt
Knutsson, även frånsett att den senares egenskap av bror till Harald Knutsson
alltså är synnerligen dubiös.
I släkttavlan på s 146 uppges, att häradshövdingen i Sunnerbo OlofJönsson
(Stenbock) i sitt första äktenskap var gift med Peter Körnings dotter Sestrid,
men A Filip Liljeholm har i Personhist tidskr 1955, s 133 f, visat, att Olof
Jönssons hustru Sestrid var dotter till Knut Erengislesson (Barun), och att hon
var halvsyster på mödernet till riksrådet Simon Körning, Peter Körnings son.
I släkttavlan över Rossviksätten på s 75 har Claëson efter Bengt Hildebrands
missvisande framställning i Personhist tidskr 1934, s 53 med not 72, uppgiften,
att Erik Pukes fader lagmannen Nils Gustavsson var gift tre gånger, ehuru jag
visat, att den bygger på missförstånd (Gillingstam, Ätterna Oxenstierna och
Vasa, s 65, not 349).
På s 109 uppges efter Schlegels och Klingspors ättartavlor över ointrodu
cerad adel, att Jakob Turesson (Rosengren) ”togs in i riksrådet 1557”, en
uppgift som tidigare förekommer i äldre, mindre pålitliga arbeten som Stiernmans Swea och Götha Höfdinga-Minne och Carl Hillebransson Uggla, Svea
rikes råds-längd. Enligt rådslängderna i Svenska riksdagsakter var han en av
dem som var riksråd under Erik XIV (men ej tidigare) men ej godkändes som
sådana efter Johan III:s tronbestigning; se Meddelanden från Svenska riksarchivet, 4 (1880), s 52, och Svenska riksdagsakter, 2, s 298. Av N Edén, Om
centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden (1899), s 110, fram
går emellertid, att han from 1558 var kammarråd.
Hans Gillingstam

NÄR JA KOM TEHEA. BEVÀRINGSVISOR FRÅN SKARABORG. Insamlade av
Arnold Josefsson. Utgivna av Karlsteds Bokhandel i samarbete med Musik i Väst. Skövde
1985, 127 s samt STUDIEPLAN TILL ARNOLD JOSEFSSONS NÄR JA KOM
TE HEA. Av Björn Lippold. Vara 1985, 34 s.

Att folkmusiken är en del, och en viktig sådan, av den svenska kulturhistorien
torde ingen ha något att erinra mot. Många är också de hembygdsforskare som
sysslat med folkmusiken i olika former, från rena instrumentstudier till upp
teckningar av äldre sånger och musikstycken.
Såväl arbetssånger som andra sånger och musik från olika festligare tillfallen
har åtskilligt att berätta om det samhälle som våra förfäder levde i. Därför har
också en mer organiserad uppteckning av äldre musik ägt rum i olika institutio
ners regi. Man kan bara nämna den insamling av rallarvisor som skett under
de sista decennierna.
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Mot den här bakgrunden måste man välkomna det arbete som utförts av
Arnold Josefsson i Vara, en musikforskare med rötter i den västgötska bygden.
Redan tidigare har författaren publicerat flera böcker med olika visor från
Västergötland med ett synnerligen blandat innehåll. Under det arbetet stötte
han också på en hel del militärvisor, något som så småningom ledde till att
planerna på en särskild bok om militärvisor växte fram och tog form.
Efter ett intensivt och energiskt insamlingsarbete har Arnold Josefsson nu
utkommit med föreliggande volym som redovisar beväringsvisor från Skara
borgs län. På grund av det trots allt mycket stora materialet har han tvingats
begränsa sig till denna den norra delen av Västergötland och den musik som
tillkommit främst i anslutning till verksamheten på övningsheden Axevalla
hed. Här bedrevs övningar med Skaraborgs och Västgöta regementen, centralt
i länet, mitt emellan Skövde och Skara, alltifrån år 1701 till 1916. Däremot har
författaren tvingats lägga åt sidan den musik som skapats i anslutning till
Fristads hed (Västgöta-Dals regemente) och Remmene hed (Alvborgs rege
mente), men man får hoppas att även den musiken far sin egen utforskare.
Josefssons bok inleds med en hel del information om inledningsverket och
dess soldater, om Axvalla hed och Karlsborgs fästning, samt om de olika
militära förbanden i Skövdetrakten.
Därefter trycks sammanlagt 58 visor med såväl text som noter, vilket gör att
boken med fördel kan användas av dem som spelar egna instrument. Huvud
sakligen är det 1800- och 1900-talsvisor som publiceras, alltifrån de av många
kända ”Halta Lottas krog” och ”Karlsborgvisan” till en rad mindre kända
visor med anknytning till Axevalla hed.
I anslutning till varje visa ger författaren en del väsentliga kommentarer, av
vilka det tydligt framgår vilken forskarmöda han har lagt ned på sin bok. I
kommentarerna identifieras textskrivare och kompositör om denne/dessa är
kända, och likaså görs försök att datera de enskilda visorna. I dessa kommenta
rer finns en mängd värdefull information samlad.
De olika visorna ger en hel del inblickar i det liv som fördes på övningsheden
och de föreställningar som soldaterna hade. Ibland var visorna av det käckare
slaget som säkert uppskattades av befalet, ibland speglade de en mindre
entusiastisk syn på livet på heden. En visa av den senare typen är den
”Köksvisa från Axvall” som torde ha tillkommit omkring 1912 och som skild
rar en mindre glamorös tillvaro bland grytor och kastruller:

När klockan fem i kasernen slår,
då far man upp och till köket gå,
sen får man jobba där hela dan,
men aldrig ledig en stackars fan.
En mera generell invändning kan man dock göra mot boken, eller rättare sagt
mot dess titel. Titelns beväringsvisor antyder att boken innehåller visor som
tillkommit i samband med beväringens övningar, d v s de värnpliktigas offici
ella namn under 1800-talet, ett namn som ju brukats även under 1900-talet.

259

Många visor har dock tillkommit bland indelta soldater eller andra militärer,
varför en sådan titel är något oegentlig. Detta är dock en anmärkning i
marginalen på en skrift som är synnerligen välgjord och intressant både för
genealoger, musikforskare och lokalhistoriker, och då inte bara sådana med
anknytning till Skaraborgs län. Arnold Josefssons bok är väl värd att få läsare
även i andra delar av landet.
Jag har redan sagt att soldatvisorna ofta speglade den miljö de tillkommit i
och därför är en väsentlig källa till kunskap om soldaternas liv och leverne
under olika tider, inte minst i samband med övningarna på övningsheden. Men
för att rätt kunna värdera dessa visor bör man ändå känna till en del fakta för
att kunna sätta in dem i sitt rätta sammanhang.
Det är i det syftet man ska vända sig till den av Björn Lippold utarbetade
studieplanen till Arnold Josefssons bok. Boken är, precis som titeln antyder,
utarbetad med tanke på de studiecirklar som ska arbeta utifrån huvudboken,
men Lippolds skrift kan med fördel läses även av andra som vill sätta in visorna
i sitt sammanhang.
Studieplanen är uppdelad i tio kapitel avsedda för tio sammankomster i stu
diecirkeln. Varje kapitel presenterar grundläggande fakta om vissa företeelser
rörande den indelta armén, dess soldater och deras verksamhet.
Läsaren får här goda kunskaper om: bakgrunden till införandet av indel
ningsverket på 1600-talet, det nya indelningsverket som beslöts på 1682 års
riksdtag och vad det innebar rent organisatoriskt, tillkomsten av övningsheden,
arbetet på torpet, den viktiga nyodlingsverksamhet som bedrevs av de indelta
soldaterna, soldaterna på arbetskommenderingar på fästningar, kanalbyggen,
och järnvägsbyggen, förhållanden i fålt under krigstiden, upplösningen av
indelningsverket 1901 och den process som hade föregått detta, tillkomsten av
den fullt utbyggda värnpliktsarmén vid samma tid, hur man forskar kring egna
förfåder som var indelta soldater.
Sammantaget ger detta studiehäfte en god grund att stå på för den som vill
gå vidare och läsa Arnold Josefssons bok. Men Björn Lippolds skrift är också
av stort intresse för alla som har indelta soldater bland sina förfåder (och vem
har inte det), eftersom den på ett lättillgängligt sätt ger grundläggande kunska
per om den indelta armén och dess soldater. Att det till varje kapitel är fogat ett
antal frågor för studiecirkeldeltagarna är inget som i detta sammanhang behö
ver störa läsaren.
Tillsammans ger således Josefssons och Lippolds böcker en bra inblick både
i den speciella värd som var soldatvisornas, men också ett bredare perspektiv
på de indelta och värnpliktiga soldaternas öden under 1800- och 1900-talen.
Lars Ericson
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SKÅNSK SLÄKTFORSKNING. JUBILEUMSSKRIFT 1937-87. Skånes genealo

giska förening. Lund 1987. 109 s, ill.

Många är de släktforskarföreningar — såväl lokala som regionala — som firat
minnet av sin tillkomst med någon form av festskrift eller minnesbok. Ett av de
mest läsvärda exemplen på denna genre är den jubileumsskrift som Skånes
Genealogiska Förening gav ut till sitt 50-årsjubileum 1987.
Skriften har formen av en uppsatssamling, där en rad författare med anknyt
ning till skånska arkiv och föreningar med hembygds- eller historisk forskning
på programmet presenterar olika typer av källmaterial. Självfallet behandlar
de flesta författare källor med anknytning till Skåne och forskning i skånskt
material, men räckvidden av deras resultat är mycket större än så. Det går
mycket bra att läsa boken som en introduktion till de olika typer av källor som
behandlas, oavsett var i landet man bedriver sin forskning. Handlingarna och
deras innehåll skiftar inte alltför mycket mellan olika landsändar. Därmed har
boken blivit en mycket värdefull vägledning till olika typer av källmaterial vid
sidan av kyrkböcker och mantalslängder.
Inledningsvis presenterar Guno Haskåjubilaren, dvs Skånes Genealogiska
Förening. Men därefter vidtar presentationer av olika mer eller mindre nyttja
de arkiv, vilkas gemensamma nämnare är att de kan ha mycket att ge släktfors
karen.
Käthe Bååth behandlar domkapitlens arkiv, jordeböcker, jordrevningsprotokoll och andra typer av handlingar i en uppsats om släktforskning utanför
kyrkoböckerna. Enskilda arkiv i landsarkivet i Lund behandlas av lands
arkivarie Anna Christina Ulfsparre. I de följande artiklarna presenteras så
varierande ämnen som sjömanshusarkiven, material kring resande i äldre tider,
handlingar kring fordringsägare och gäldenärer, lantmäterihandlingar, vad
språkarkiven (dvs dialekt- och ortnamns- mfl arkiv), det källmaterial som
bevarats efter jordrevningen 1670—1672 och Adlerstens indelningsverk 1691 —
1693, källor från Skånes danska tid, Lyngby- och Degerbergaarkiven samt
datoriseringen inom arkiven och vad denna kan medföra av hjälpmedel för
släktforskarna.
För den forskare — såväl inom som utom Skånelandskapen — som vill
försöka bilda sig en mera heltäckande bild av sina förfader och den miljö de
levde i, är de i SGF:s jubileumsbok ingående artiklarna av mycket stort värde.
Lars Ericson
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Släktforskaren och de militära källorna
SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND
Årsbok 1988

De militära arkiven utnyttjas i dagens forskning flitigt av släktoch hembygdsforskare på jakt efter uppgifter om sina militära
förfäder, eller de torp och boställen där dessa levde.
Båtsmän, ryttare & soldater tar upp de frågeställningar som kan
uppstå i samband med forskning i de militära källorna. Här be
handlas de rullor som kan ge uppgifter om de militära förfäderna,
liksom andra handlingar till hjälp att lära känna deras öden
närmare. Hur man letar fram uppgifter om torp och boställen,
eller var man skall hitta upplysningar om en förfader som var
soldat i Finland på 1700-talet kan även inhämtas här. Militära
källor i landsarkiven och andra civila arkiv belyses, och skildringar
av den muntliga traditionens betydelse, samt uppgifter om vilka
tryckta böcker man kan använda sig av i sin forskning ingår även i
årsboken. Dessutom ingår undersökningar om indelta soldater,
straffångar och andra förhållanden av genealogiskt intresse.
Detta och mycket annat inom temat soldatforskning står att finna
i Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1988.
Utanför huvudtemat ingår även en omfattande medeltidsgenealogisk utredning.
Swrigej Slàktforskarfôrbund har till ändamål att tjäna medlemsföre
ningarnas syften, bevaka och tjäna släktforskningens intressen,
vara sammanhållande organ och samarbeta med andra organisa
tioner. Förbundet ger ut tidskriften Släkthistoriskt Forum, skriftse
rien Svenska Antavlor samt en årsbok.
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