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1. INLEDNING 

Människor har ingått i äktenskap under en lång tidsperiod. Dock har äktenskapets villkor 

ändrats genom tiden i högsta grad och det som en gång var förblir inte alltid detsamma. I 

dagens moderna samhälle är den allmänna bilden av ett äktenskap att två partner utav kärlek 

själva väljer att ingå i ett äktenskap på egna villkor utan krav eller några särskilda hinder.  

 Ser man på äktenskap från ur ett historiskt perspektiv inser man snabbt att 

skillnaderna mellan ”då” och ”nu” är stora. Under exempelvis 1700-talet kunde inte en kvinna 

ingå i det äktenskap hon ville utan det var hennes far som bestämde vem hon skulle gifta sig 

med och denne valde efter då tidens prioriteringar som kunde vara ekonomiska, religiösa, 

dock även etniska aspekter.     

 1700 - 1800 talets samhälle var främst ett ståndsamhälle som bestod av de fyra 

stånden adeln, prästeståndet, borgarståndet samt bondeståndet, där äktenskap mer sällan än 

ofta översteg gränserna. Trots detta var giftermålet för många under den tiden ett sätt att 

arbeta sig upp i den sociala stegen och eftersom mannen övertog det kvinnan ägde var det ett 

sätt för dem att klättra socialt. För kvinnan innebar det endast förluster då denne gifte sig ur 

någon från en lägre klass eftersom hon då i många fall förlorade sin status. Gällande för 

männen under denna tid påvisas det att de hade den främsta makten gällande äktenskap. 

  

1.1 Syfte 

Denna uppsats främsta syfte är att påvisa de äktenskapsmönster som framträder på 

Dalregementet mellan åren 1719 - 1809. För att kunna påvisa de pågående 

äktenskapsmönstren under den utvalda tiden behövs en förståelse för den tidsperiodens 

livsvariga förbindelse samt innebörd av detta, därintill det eventuella utbytet av kapital och 

socialgrupp som var av ansenlig betydelse. Utifrån dessa utgångspunkter kommer officerarna 

som var verksamma på Dalaregementet vara denna uppsats utgångspunkt.  

 Där intill kommer syftet att innefatta hur den sociala grupperingen inverkar på 

valet av maka samt hur börd och yrkeskategori återspeglas i valet av äktenskapspartner. 

Gällande partnersval kommer mitt intresse att främst riktas mot de individer som avancerade 

eller gifte ner sig inom den sociala strukturen. Rådande det äktenskapsmönster som 

framträder kommer tyngdpunkten ligga på valet av ett expansivt eller reduktivt äktenskapsval 

det vill säga, om huvudpersonen kommer att gifta sig inom den egna yrkeskategori eller om 

denne kommer att välja en partner inom en annan yrkeskategori.    
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 Motivet till denna undersökning baserar sig på att i denna tidsanda hade inte alla 

samma möjlighet till endera äktenskap eller profession eftersom samhället klassificerades 

efter olika skikt och människorna förutsattes att agera efter dem. Dock infann sig kryphål att 

avancera sig upp och detta var genom äktenskap och det främsta intresset ligger i om 

urvalspersonerna valde denna strategi för att klättra upp i den sociala grupperingen.     

1.2 De teoretiska avstampen   

Olika teorier och teoretiska synsätt har sats på ämnet äktenskapsmönster. Nedan kommer en 

presentation av dem som tjänar mest till att uppfylla undersökningsämnets syfte som 

behandlar officerarnas äktenskapsmönster inom den övre klassen.   

 Valet av äktenskapspartner kan göras utifrån olika anledningar och strategier, 

Max Weber skriver i boken Ekonomi och Samhälle - Förståelsesociolgins grunder, om fyra 

olika typer av sociala handlingar som nedan kommer att presenteras mer detaljerat:          

”Målrationellt (zweckrationell), dvs bestämt av förväntningar beträffande 

beteende från föremål i omgivningen och från andra människor, varvid dessa 

förväntningar används som ’betingelser’ eller ’medel’ för uppnående av 

aktörens egna rationella eftersträvande och kalkylerande mål”1

Weber påpekar att det är sällan som en social handling är absolut målrationell. Trots detta 

menar jag att det i denna teori är anpassningsbar eftersom undersökning personerna kan ha ett 

mål med sina äktenskap..    

 

”värderationellt (wertational), dvs bestämt av en medveten tro på det etiska, 

estetiska, religiösa eller liknande egenvärdet hos ett beteende som sådant och 

oberoende av dess resultat.”2

Denna sociala handling innebär att målet för tillvägagångssättet är en medveten handling och 

man utför en planmässig gärning för att uppnå det mål man har. Detta handlar oftast om att 

tillfredställa behov som avreagering, hämnd eller njutning. Denna sociala handling kommer 

att vara svårt att med precision framställa i min uppsats dock infinner sig möjligheter till 

  

                                                            
1 Weber, 1983,sid 18-19 

2 Weber,1983, sid 18-19 
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kanske spår av en sådan handling.3     

 I Webers tredje handling skrivs det om de ” affektuellta, i synnerlighet 

emotionellt, dvs bestämt av aktörens specifika effekter och känslotillstånd”4 Denna sociala 

handling kommer heller inte att konkret påvisas i min undersökning eftersom 

forskningsobjektet inte är av den karaktären. Dock kan man inte utesluta den möjligheten 

heller, då exempelvis undersökningspersonen gifter ner sig i rang. Direkt innebär detta att 

man kan eliminera det faktum att äktenskapet skedde pågrund av socio- ekonomiska orsaker.  

 I den fjärde sociala handlingen skriver författaren om de ”traditionellt(a), dvs 

bestämt av ingrodda vanor. ”5 Den traditionella sociala handlingen innebär att man utför 

handlingar utifrån redan invanda vanor. Eftersom min primära källa inte är av den typen att 

detta kommer tydligt framträdas kommer denna sociala handling kanske inte att förekomma 

dock infinner sig potentialen.    

 I uppsatsen Kön släkt och ägande författad av fil dr i ekonomisk historia Anita 

Göransson finner författaren att det anses ha funnits två typer av äktenskapsstrategier främst. 

Den ena kallas för den reduktiva och ”syftar till bevara familjeföretaget intakt och att reducera 

risken att förmögenheten eller tillgångarna splittrades upp på för många nya händer”.6

                                                            
3 Weber, 1983,sid 18-19 

 Sådana 

äktenskapsstrategier kunde innebära kusinäktenskap. Den andra kallas för den expansiva och 

innebär det motsatta, det vill säga att man försöker knyta nya kontakter och i och med det 

knyta till sig mer kapital samt ny kompetens till det redan existerande familjeverksamheten.

 Enligt min mening kan dessa två uppfattningar vara av mycket gagn för min 

undersökning, emellertid främst genom att de anpassas till mitt undersökningsområde. 

Reduktiva äktenskapsmönstret kommer i fortsättningen avse de män som gifter sig inom den 

egna yrkeskategorin, det vill säga att svärfadern också har varit eller är verksam inom 

militären. Den expansiva giftermålsstrategin kommer att avses de män som gifter sig utanför 

den egna yrkesgruppen, det kommer även finnas grader av expansion eftersom yrken ligger 

olika lång bort ifrån militäryrket.      

 Enligt Margareta R. Matovic, författaren av avhandlingen Stockholmsäktenskap 

Familjebildning och partnerval i Stockholm 1850 -1890, är äktenskapsbildningen i första 

4 Weber,1983, sid 18-19 

5 Weber,1983, sid 18-19 

6 Göransson,1990,sid 540 
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hand ett socialt och ekonomiskt utbyte. Matovic skriver även om utbytesteorin som först 

publicerades av sociologen Michael Anderson, som grundar sig i att en individs handlingssätt 

styrs av en önskan att förändra sin livssituation till det bättre. Detta innebär att medvetna val 

görs där man beräknar för och nackdelar vid olika gärningar där begäret ligger i att maximera 

fördelarna och minimera förlusterna.     

 Enligt Matovic för Anderson ”ett socio- -ekonomiskt resonemang kring 

individens förmåga att kontrollera sina egna livschanser och att förverkliga sina mål 

förhållande till egna resurser och andras och till sin omgivning”7 Denna teori anser jag vara 

väldigt användbar för min undersökning av den anledningen att äktenskap faktiskt handlar om 

ett utbyte samt innebär även att både sociala och ekonomiska aspekter infinner sig då två 

personer väljer att ingå i ett äktenskap.     

 Ännu ett resonemang som Matovic för handlar om de endogama reglerna som 

innebär att en person inte får gifta sig med någon inom en annan grupp utan äktenskapet skall 

ske inom samma socialgrupp, och förbudet kan gälla en social bakgrund. Strävan i begreppet 

endogami ligger i att finna en partner som är likvärdig. Vidare skriver Matovic att den 

moderna sociologiforskningen påstår att ”äktenskap i övervägande fall ingås homogent d.v.s. 

att lika gifter sig med lika”.8

1.3 Forskningsläge  

     

Det har tidigare forskats och skrivits en mångfald om äktenskapsmönster under 1700 och 

1800- talet. Dock har inte infallsvinkeln om officerarna inom den högre rangen varit ett allt 

för omtalet ämne. Emellertid finns en del tidigare forskning om det också, mest handlar den 

tidigare forskningen om strategiska giftermål och anledningar till dessa.  Äktenskapsmönster 

är ett väl omtalat ämne sedan länge och det finns väl dokumenterade källor och teorier om 

anledningar och orsaker till dessa. Det urval som nedan kommer att företrädas är 

representativt för ämnet och ger en inblick i det äktenskaps mönster under de utvalda åren. 

 I sin mindre uppsats Strategiska giftermål - Adliga officerares äktenskap 1780-

1820 skriver författaren Maria Myrberg om hur samhällsförändringen under de tidigare 

nämnda åren kan upptäckas i de adliga officerarnas äktenskap samt hur vanligt det var att 

                                                            
7 Matovic,1984,sid 17 

 

8 Matovic, 1984, sid 27 
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dessa män gifte sig med ofrälse kvinnor. Samtidigt undersöker författaren vilka 

giftermålsstrategier som går att påträffa och om detta skiljer sig under perioden för 

undersökningen.9  I Myrbergs kvantitiva studie kommer författaren fram till att de adliga 

officerarna inte markant ändrar sina giftermålsstrategier under undersöknings perioden utan 

strävar främst efter att bevara ståndets exklusivitet. Den främsta strategin som använts vid 

giftermål har varit att gifta sig inom det egna ståndet för att på så sätt hålla ut de mindre 

exklusiva kretsarna. Samtidigt drar författaren slutsatsen att adelsmännen uppvisade främst 

det reduktiva äktenskapsmönster.10      

 I sin avhandling Köpmannen i Stockholm skriver författaren Karin Ågren med 

grosshandlarna som målgrupp om det svenska 1700 talet, där giftermålsmönster och 

äktenskapsstrategier är en del utav de komplexa materialen. Ågren använder sig av Göransons 

begrepp om reduktiv samt expansiv teori och där tas avstampen i de olika strategierna. Dock 

anser Ågren att dessa är otillräckliga och adderar även en reproduktiv strategi som innebär att 

personerna i fråga ingår i äktenskap med personer från samma samhällsgrupp dock är de inte 

släkt med varandra eller kompanjoner. I denna undersökning visade det sig att de 

reproduktiva äktenskapen var de mest förekommande och detta innebar i det här fallet att 

handelsmannasöner gifte sig främst med handelsmannadöttrar. Ågrens undersökning visar 

även att de som gifte sig reduktivt hade i samma utsträckning små som stora tillgångar.  

Slutligen skriver Ågren att det egna äktenskapet inte var det enda som kunde gynna ens 

verksamhet, utan även barnens yrkesval samt äktenskap bidrog till fördelar till 

verksamheten.11

                                                            
9 Myrberg, 2006, sid 113 

     

 Gällande de äktenskapliga förhållandena inom de olika sociala stånden i Finland 

skriver den finska historikern Kaarlo Wirilander att äktenskap inte endast handlar om två 

människor som väljer att gifta sig med varandra utan det handlar även om att ingå i ett 

förbund där de nya familjerna knyts samman. Avgörandet för om ett giftermål skulle äga rum 

låg i svärföräldrarnas utslagsgivande eftersom deras ställning bestämde om ett äktenskap 

skulle äga rum. Wirlander skriver att giftermål inom det egna ståndet var de främst 

förekommande, dock påvisar även författaren att blandäktenskap, det vill säga äktenskap 

mellan adel och ofrälse fanns främst inom den finska militära tjänstemannakåren och 

10 Myrberg, 2006, sid 142-143 

11 Ågren, 2007, sid 91-94 
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framförallt inom officerskåren. Rådande blandäktenskap var det vanligast att männen gifte sig 

med en adlig hustru och väldigt sällan konträrt på grund av att det var viktigare för män att 

kvalificera sig socialt. Författaren påpekar att den enklaste vägen för män att komma upp i 

högre stånd var genom att gifta sig med en adelsdam. 12  

 Inom den högre socialiteten skriver Göran Norrby i boken Adeln i förvandling – 

Adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle att äktenskap inte endast  

handlade om att bevara sitt adliga kapital utan det bidrog också till en marknad för båda 

familjerna där det nyinkomna kapitalet kunde omvandlas och anskaffas, så det fanns ett utbyte 

som inte endast handlar om adelskap. Emellertid framför författaren även att giftermål mellan 

frälse och adlig inte i längden kunde vara hållbart i fall samma livsstil samt värderingen inte 

existerade, där en god uppfostran var det som krävdes från den ofrälse för att den skulle bli 

accepterad i den adliga societeten. I hela Europa ökade antalet giftermål mellan adel och 

ofrälse.13       

 Fortsättningsvis skriver Norrby att de som tillhörde adeln var eftertraktade 

gällande äktenskap av andra adliga samt av de ofrälse högborgerliga. Därintill värderades det 

manliga kapitalet mer värdefullt är de kvinnliga eftersom de inte hade samma förutsättningar. 

Gällande äktenskapsmönstret under perioden påvisar författaren Norrby att samhället under 

tiden var i förändring eftersom adeln var tvungna att anpassa sig efter de pågående 

förändringarna där stat och samhälle allt mer skiljdes åt. Därintill påvisas också de ofrälse 

giftermålen ett adlig accepterande gällande borgarnas värderingar.14  

 Inom den finska militären skriver Kaarloo Wirilander i sin avhandling 

Officierskåren i Finland under 1700-talet att den egna officersgruppen var den som stod i 

centrum, där det enskilda regementet bestod av slutna kretsar. Alla medborgarna var främst 

medlemmar i sitt eget stånd, därefter kom allt annat. När det gällde valet av äktenskapspartner 

påvisar författaren att officierarna gifte sig ideligen med sina arbetsledares eller kollegors 

döttrar och systrar samt även änkor.15

                                                            
12 Wirilander,1982, sid 212-213,218-219  

 Någon större undersökning gällande officierarnas 

äktenskap klargöras inte i denna avhandling. Dock påvisar detta det slutna förbundet som 

fanns i Finland.        

13 Norrby, 2005, sid 116-117,125 

14 Norrby, 2005, sid 134-135 

15 Wirilander, 1964,sid 92-95 
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1.4 Källor och Källkritik 

Denna uppsats primära källorna utgörs av Dalregementets personhistoria täckande åren 1719-

1809. Detta innefatta två referensverk. Det första är Dalregementets personhistoria II 1700- 

1799, ett verk på 755 sidor, detta material är en produkt som är sammanställt av flera olika 

författare. En av dem som främst nämns är Ragnar Boman som genom sin läsning av olika 

källor kunde fastställa olika uppgifter med oklanderliga noggrannheter. Därintill har denna 

historiker även gett de andra som arbetade med verket kompletterande källor för att 

fullständig göra det Flodströmska underlaget som är grunden för forskningen på 

Dalregementet. Förutom Bomans insatser har även Folke Heimer och Arne Nystad bidragit 

med information för att bidra med kompletteringar samt ny forskning. Under denna period är 

Dalregementet i det närmaste heltäckande gällande de militära.16  

 Volym III av Dalregementets personhistoria omfattar åren 1800-1899. Detta 

verk består av 474 sidor, vid tiden då detta verk skrevs blev det tydligt att Flodströms 

anteckningar inte var lika omfattande som tidigare. 17  Detta är märkbart eftersom 

referensverket inte är av samma karaktär som exempelvis volym II. Dock har denna endast 

använts för att täcka en nio års period vilket är en relativt kort tid.  

 Valet av material baserar sig främst på att det ger svar på de frågor som sedan 

kommer att ställas, därintill är det endast detta material som kan förse mig med information 

om de som var verksamma på Dalregementet under den undersökta tidperioden. Forskningen 

kring militären i Sverige har förts på många platser, främst på Uppsala regementet även där av 

valet för Dalaregementet. Denna källa skall bemöda sig med att ge en ny infallsvinkel. Någon 

tidigare forskning kring Dalregementets äktenskapsmönster har ännu inte förts enligt min 

medvetenhet. Även detta är anledningen till valet av just dessa referensverk.  

 Det som är av en nackdel med denna källa är att de lägre sociala grupperna inte 

är så informativa som de högre socialgrupperna. Exempelvis år 1803 gifte sig den adlade 

Hertzenhielm Adrian, son till Överstelöjtnant Carl Henrik von Hertzenhielm med Catharina 

Ulrika Hiort dotter till landssekreteraren. Därefter får man följa hela Adrins karriär från 

början till slut, där över en halv sida är skriven18

                                                            
16 Dalregementets personhistoria, 1989,sid 7-12 

. Samtidigt som det om andra verksamma på 

17 Dalregementets personhistoria, 1993, sid 7-8 

18 Dalaregementets personhistoria,1989, sid 544 
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Dalregementet endast kan stå ett par meningar om och inga detaljer. Detta gäller dock alltid 

då det skrivs om icke adlade personer och de som kommer från de lägre sociala grupperna. 

 Denna studie kommer att innefatta militärer av de tre första sociala grupperna, 

grupperade efter Artéus kategoriseringssystem som jag sedan kommer att återkomma till, där 

med kommer även fäder samt svärfäder vara en del utav studien. På grund av ett sådant urval 

har det skett bortfall för att det saknas information om undersökningspersonerna. Gällande 

huvudpersonens fäder saknas det uppgifter om 25 stycken. Samtidigt saknas det även 

uppgifter om 37 svärfäder. Då även omgifte förekom hos officerarna har det valts att bortses 

ifrån eftersom det inte anses relevant i just denna studie. Det sammanlagda resultatet av alla 

som kommer att deltaga i undersökningen är 118 huvudpersoner, 118 fäder till huvudpersonen 

samt 118 svärfäder. Att behandla en stor grupp är ett medvetet val för att utifrån materialet 

kunna tydligt påvisa de skillnader och likheter som framträder vid valet av äktenskapspartner. 

1.5 Frågeställning                

Utifrån den tidigare forskningen samt de teorier som använts har följande frågor formulerats.   

 Vilka samband finns det mellan huvudpersonen och svärfadern gällande 

yrkeskategorier och socialgrupper? 

 Vilka samband finns det mellan huvudpersoner och dess fäder gällande 

yrkeskategorier och socialgrupper? 

 Vilka samband finns det mellan huvudpersoners färder samt huvudpersoners svärfäder 

gällande yrkeskategorier samt socialgrupper? 

 Hur framträder giftermål mellan frälse och ofrälse? 

2.  METODISKA ÖVERVÄGNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR  

Denna studie kommer att behandla perioden 1719 till 1809, det vill säga Frihetstiden och den 

Gustavianska tiden. Resultatet kommer därefter att redovisas kvantitativt där det kommer att 

jämföras med andra undersökningar. Tidsperioden har valt eftersom det ger ett brett 

tidspektrum då det både fördes krig och var fred i landet. Dessutom var militären under 

undersökningsperioden en stor och viktig del av landet och många från alla samhällsklasser 

kunde söka sig till militären.      

 Av den anledningen att studien benämner officerare från Dalregementet kommer 

inte alla som var verksamma inom militären vara en del av undersökningen och anledningen 
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till detta är främst tidsbrist. Dock infinner sig även det faktum att den primära källa som 

tidigare nämnts inte är lika informativ gällande dem lägra sociala skikten inom militären så 

som det övre skicket.  

2.1 Den sociala grupperingen                    

Det främsta studie objektet kommer att vara de tre första sociala grupperna i den sociala 

struktur klassificering. Gällande klassificeringsstrukturen framstår två författare som de mest 

lämliga inom det området. Dessa är Sten Carlsson och Gunnar Artéus. Nedan presenteras 

deras sociala klassificerings system för att tydligt påvisa skillnader och likheter. Det skall 

även påpekas att jag i nedanstående tabell har valt ut de inom militären som jag anser är 

viktiga för min undersökning och att det inte är exakt som författarna skrivit.               

Uppsättning 1: De sociala grupperna, klasser 1-3 

                                                            
19 Carlsson, 1973, sid, 20-21,39,50-57 

20 Artéus,1982, sid 320-327 

                       Sten Carlsson19                   Gunnar Artéus 20

                  General (Major) 

                              

                  Överste 

 

                   Fältmarskalk 

                   Generalmajor 

                   Överste i Livgardet 

                  Överstelöjtnant 

                  Major 

                   Kapten 

                   Överste 

                    Överstelöjtnant 

                    Generalkvartermästarlöjtnant  

                    Major 

                  Löjtnant 

                  Fänrik 

                    Kapten 

                    Kaptenlöjtnant 

                       Fänrik 
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Källa: Carlsson & Artéus 

Både Carlsson och Artéus ger sina variationer av den sociala grupperingen för militären. 

Dock som påvisat ovan finns vissa skillnader. I valet för graden överste placeras denne av 

Carlsson i socialgrupp ett medan Artéus väljer att ha den yrkesgruppen i socialgruppen 

nummer två. Detsamma gäller för yrket kapten där Carlsson stationerar detta yrke i 

socialgrupp två medan Artéus väljer att ha dem i socialgrupp nummer tre.      

  Denna uppsats kommer att följa Artéus modell för socialgrupperingen främst 

för att författarens kategorisering involverar flera professioner än Carlsson. Därintill skriver 

även författaren Ågren som refererar till historiken Tom Söderberg som påstår att ” Carlsson 

förlorar skillnader som finns inom ståndet”21

 

 Någon kritik angående Artéus kategorisering har 

inte upptäckts.    

 Kategoriseringen av svärfäder samt fäder till huvudpersonerna har det varit 

mödosammast att klassificera, främst de borgerliga tjänsterna eftersom där det inte finns några 

ämbeten finns heller ingen rangordning. Dock har vägar kring även det problemet uppfunnits. 

De mest svår placerade socialgrupperna har kategoriserats med hjälp av Wirilanders bok 

Herrskaps folk, trots att denne bok berättar om ståndpersoner i Finland mellan åren 1721-

1870 anses den användbar eftersom annat material saknas att tillfråga. Därefter har den 

Svenska Akademins Ordbok tillfrågats för att få svar, eftersom den har en historisk förklaring 

av yrken ger den information som leder en till att inse vilken socialgruppering det kom att 

handla om. Därintill har Jesper Waslings Rangordning efter 1814 begagnats, även här infinner 

sig problematiken att kategoriseringen kommer efter undersöknings perioden. Dock anses den 

ändå kunna nyttjas då skillnaden inte alltid var märkbart stor. Slutligen har Artéus 

socialgruppsklassificering använts främst för indelning av militärerna på Dalaregementet samt 

dem som jobbade inom domstolsväsendet, hovet och dem med beteckningen övrig.               

På nästa sida kommer en presentation om de olika yrken som svärfäder samt fäder av 

huvudpersoner hade, dessa är vidare klassificerade inom fyra olika socialgrupper. Där grupp 

ett är den högsta och grupp fyra den lägsta sociala grupperingen. 

 

                                                            
21 Ågren, 2007, sid 96 
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Uppsättning 2: Yrken av huvudpersonerna samt dess fäder och svärfäder kategoriserad efter 

socialgrupp. 

Social grupp Militär22 Civila  

 

 

               Grupp 1 

Fältmarskalk 

General 

Generalmajor 

Amiral 

Överste vid Livgardet 

Hovmarskalk23

Kansliråd

 
24

President

 
25

Biskop

 
26

President

 
27

Landshövding

 
28

 

 

 

              Grupp 2 

Överste 

Överstelöjtnant 

Major 

 

Hovrättsråd29

Lagman

 
30

Brukspatron

 
31

Prost

 
32

Bergsråd

 
33

Borgmästare

 
34

                                                            
22 Artéus,1982, sid 135-137 

 

23http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html, 10/5 2010 

24 http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html, 10/5 2010 

25 http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html, 10/5 2010 

26 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 10/5 2010 

27http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html, 10/5 2010 

28 http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html, 10/5 2010 

29 Arteus,1982, sid 136 

30 Aréus,1982, sid 136 

31 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 10/5 2010 

32 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 10/5 2010 

33 Artéus,1982, sid 137 

34 http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.htm, 10/5 2010 

http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html�
http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html�
http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html�
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/�
http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html�
http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html�
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/�
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/�
http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.htm�
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Bruksägare35

 

 

 

              Grupp 3 

Kapten 

Ryttmästare 

Löjtnant 

Fänrik 

Lantmätare36

Regmentsauditör

 
37

Kyrkoherde

 
38

Auditör

 
39

Handelsman

 
40

Godsherre

 
41

Apotekare

 
42

Teologi doktor

 
43

 

 

          Grupp 4 

Kornett 

Livdrabant 

 

Hammarsmed44

Länsman

 
45

 Fältkamrer

 
46

Källa: Artéus, SAOB, Wasling samt Wirilander 

 

Utifrån de ovanstående tabellerna har de olika yrkena kategoriserats efter socialgrupp, det 

skall även tilläggas att det endast inte har varit information från författarna Wirilander, Artéus 

och Wasling samt   SAOB som hjälpt till med kategoriseringen. Dalaregementet  

                                                            
35 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 10/5-2010 

36 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 10/5-2010 

37 http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html , 10/5 2010 

38 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 10/5 2010 

39 http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html, 10/5 2010 

40 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 10/5-2010 

41 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 10/5-2010 

42 Wirilander,1980, sid 92,182,184 

43 Wirilander,1980, sid 282-283 

44 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 10/5-2010 

45 http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html, 10/5-2010 

46 Artéus,1982, sid, 138 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/�
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/�
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/�
http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html�
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/�
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/�
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/�
http://www.heraldik.se/artiklar/rangrull.html�
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personhistoria har även tillfört med information om personerna i fråga och då har adelskap, 

platsen där personen ifråga arbetade samt annan information som var användbar använts.  

2.2 Yrkeskategorisering baserat på äktenskapsmönster 

För att möjliggöra denna undersökning uppkommer behovet av att göra en kategorisering 

gällande de personer som väljer att ingå i ett äktenskap under undersökningsperioden. 

Kategoriseringssystemet är inspirerat utifrån Artéus uppsättning av yrkesområden vid 

officierarnas professionella klassificeringssystem. Av dessa har jag valt att sortera 

officierarnas äktenskap under 5 kategorier och dessa kommer att nedan presenteras. Denna 

kategorisering baseras även på den tidigare nämnda diskussionen om reduktiv respektive 

expansiva giftermålsstrategier. 

Kategori 1: Mannen ingår i ett äktenskap med en kvinna där svärfadern är verksam inom 

militären. 

Kategori 2: Mannen ingår i ett äktenskap med en kvinna där svärfadern är verksam inom 

civilförvaltningen. 

Kategori 3: Mannen ingår i ett äktenskap med en kvinna där svärfadern är verksam inom 

kyrkan. 

Kategori 4: Mannen ingår i ett äktenskap med en kvinna där svärfadern arbetar inom 

jordbruket. 

Kategori 5: Mannen ingår i ett äktenskap med en kvinna där svärfadern arbetar med handel 

transport eller industri. 

Den första kategoriseringen baserar sig på den reduktiva strategin eftersom båda personerna 

som ingått i ett äktenskap tillhör militären på något sätt. Kategori två och tre baserar sig på 

den expansiva teorin eftersom de inte tillhör samma yrkeskategori (E1). Den fjärde kategorin 

baserar sig även denna på expansion dock i högre grad än de tidigare eftersom jodbrukare inte 

arbetar främst för staten(E2). Den femte kategorin tillhör det rent expansiva eftersom man då 

helt gått utanför både det egna yrket då man valt äktenskapspartner(E3).  

 

 



14 

 

2.3 Kategorisering gällande frälse samt ofrälse äktenskap 

Förutom de två ovanstående nämnda kategoriseringarna infinner sig en till av stor betydelse 

för den tidens val av äktenskap och det var börd. Var man adlig eller ofrälse spelade stor roll 

eftersom detta var ett sätt att komma upp i den sociala grupperingen. De adliga släkten var av 

stor betydelse för dåtidens samhälle, så frågan blir hur aktuellt är det på Dalregementet. Hur 

ofta gifte sig frälse och ofrälse? För att undersöka detta har jag valt att skriva tre 

kategoriseringar: 

Kategori 1: Mannen av adligbörd ingår i ett äktenskap med en adlig kvinna. 

Kategori 2: Mannen av adligbörd ingår i ett äktenskap med en ofrälse kvinna. 

Kategori 3: Mannen som är ofrälse ingår i ett äktenskap med en kvinna av adligbörd. 

3. RESULTAT  

Nedan kommer att presenteras de äktenskapsmönster som blir framträdande under 

undersökningsperioden. Därintill kommer även fäder samt svärfäder till huvudpersonen att 

undersökas för att se om de tillhörde samma yrkeskategori samt socialgrupp som 

huvudpersonen. Slutligen kommer även en jämförelse mellan fadern samt svärfadern till 

huvudpersonen även där kommer yrkeskategori och socialgrupp vara utgångspunkten i 

undersökningen.       

 För att möjliggöra detta illustrerar Tabell 1.1 de officerare som var verksamma 

på Dalaregementet under undersöknings perioden, och dessa beskrivs enligt den sociala 

grupperingen. Där socialgrupp nummer ett är den högsta därefter två och tre.   

       Tabell 1.1  Huvudpersonerna efter socialgrupp     
Socialgrupp   1 2 3   Antal 

  
23 0 0 

 
23 

  
0 19 0 

 
19 

 
  0 0 76   76 

Summa   23 19 76   118 
Källa: Dalregementets personhistoria Volym II, III  

Gruppen kategoriserades efter den sista titeln dem fick som officerare innan de slutade på 

Dalregementet av den orsaken att det i för många fall saknades information om vilket yrke de 

tillhörde från början av sin karriär eller vid tiden då de ingick i sitt första äktenskap. Utav den 
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anledningen samt för att få det i högsta grad mest konsekventa svar på profession valdes det 

att följa en så beskaffad kategorisering. Som tabellen ovanför påvisar fanns de flesta 

officerarna i socialgrupp nummer tre, denna består av 64.4 % av undersökningspersonerna. 

Inom gruppen innefattade dem flesta yrket kaptener samt löjtnanter. Inom socialgrupp 

nummer två som var 16.1 % av de deltagande fanns det främst dem av yrket överste samt 

major. Slutligen i grupp ett som var 19,4% av den totala sociala grupperingen var de flesta 

verksamma som generalmajorer eller fältmarskalk.      

3.1 Huvudpersoners svärfäders yrkeskategori samt deras socialgrupp                

Gällande huvudpersoners socialgrupperingen blir det framträdande av tabell 1.1 att 

undersökningspersonerna främst fanns inom kategori tre, dock uppstår fråga gällande 

svärfadern till huvudpersonen som indirekt är den som representerar dotterns socialgrupp. När 

det gäller val av äktenskapspartner kommer då huvudpersonerna att välja någon ur samma 

socialgrupp och yrkeskategori eller framträder det några andra mönster?  

 Enligt Wirilander var äktenskap något som var ”ett förbund [som] i vidare 

mening slöts, att en individ och en släkt knöts samman med en annan familj och en annan 

släkt, ofta också ett anat stånd”47

 

 . Frågan här är hur tydligt framträder detta bland svärfäderna 

av huvudpersonerna på Dalaregementet?    

 Antal svärfäder som finns i denna undersökning är 118 stycken. Om alla de 

deltagande finns det uppgifter om, dock olika mycket information beroende på den sociala 

gruppen. När det gäller valet äktenskapspartner är det tydligt gällande yrkeskategorier där 

majoriteten av de deltagande svärfäder alltså 63,4 % tillhörde en annan yrkeskategori än 

huvudpersonen och då främst tillhörde dem de civila ämbeten och denna grupp utgjorde 

40,6% av den kategorin. Undersökningen visar likaledes att 36,6% av officierarna gifte sig 

med någon tillhörande den egna yrkeskåren.  

 

 

 

                                                            
47 Wirilander, 1983,sid. 212  
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Tabell 1.2  Huvudpersonernas svärfäder efter yrkeskategori  samt socialgrupp  
Socialgrupp 1 2 3 4   Antal 
Yrke 

      Militärer 14 7 18 3 
 

42 
Präster  1 5 6 1 

 
13 

Industri och handel  1 10 4 0 
 

15 
Jordbrukare 0 0 0 0 

 
0 

Civilaämbeten 6 18 19 5   48 
Summa 22 40 47 9   118 
Källa: Dalregementets personhistoria volym I och II  

De huvudpersoner som gifte sig ur kategori ett gifte upp sig i socialgruppen i 8 av fallen och 

alla huvudpersonerna kom själva från grupp tre. De resterande huvudpersonerna som 

tillhörde grupp tre samt dem i grupp två gifte sig mer ofta än sällan inom samma kategori 

eller en kategori ner. Gällande de officierare som själva tillhörde den förnämsta socialgruppen 

ett gifte sig oftast med kvinnor från samma grupp eller från grupp två, dock finns det 

undantag i fyra utav fallen där huvudpersonerna från grupp ett gifte sig med kvinnor från 

grupp tre. Det fanns även svärfäder som kom från socialgrupp fyra, huvudpersonerna som 

gifte sig med någon tillhörande denna socialgrupp tillhörde själva alltid socialgrupp tre.  

3.2 Huvudpersonens fäder och deras yrkeskategorier samt socialgrupp  

I texten ovanför presenterades yrkeskategori samt socialgrupp av de som är huvudpersonerna 

i denna undersökning samt deras svärfäder för att påvisa sambanden mellan dessa, gällande 

huvudpersonernas fäder skall det i denna del av resultatet undersökas hur deras 

yrkeskategorisering såg ut samt deras sociala gruppering. Eftersom de undersökande 

huvudpersonerna endast tillhörde de första tre kategorierna i den socialgruppen ligger 

intresset i att se om deras fäder var lika framgångsrika eller om det finns andra större 

skillnader både inom valet av yrke samt den socialgruppen.   

 En studie förd av Ågren förtäljer gällande grosshandlare och deras fäder att 

huvudpersonen i undersökningen kom främst ifrån familjer där fadern var involverad i den 

sektorn, det vill säga att dessa antingen också var grosshandlare eller handelsmän. Detta 

påvisar ett tydligt samband inom yrkeskategoriseringen mellan fäder samt huvudpersoner 

vilket är att huvudpersonerna samt deras fäder är verksamma inom likande yrken48

                                                            
48 Ågren,2007, sid  106-107 

 Denna 

undersökning angående officierarna på Dalaregementets påvisar även denna att de flesta 
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officerarna kom från militärfamiljer. Detta påvisar tabell 1.3 där 58,4% av fäderna till 

huvudpersonerna tillhörde militären. Tilläggsvis skall det sägas att sex utav dessa fäder 

tillhörde socialgrupp nummer fyra, detta innebar att de hade lägre socialgrupp än 

huvudpersonerna.  

Tabell 1.3 Huvudpersonernas fäder efter yrkeskategori  samt socialgrupp  
Socialgrupp 1 2 3 4   Antal 
Yrke 

      Militärer 17 11 35 6 
 

69 
Präster  0 3 4 0 

 
7 

Industri och handel  0 3 8 0 
 

11 
Jordbrukare 0 0 0 0 

  Civilaämbeten 7 11 10 3   31 
Summa 24 28 57 9   118 

Källa: Dalregementets personhistoria volym II & III  

Därefter tillhörde fäderna olika yrkeskategorier många andra som inte direkt hade någon 

kontakt med det militära och den yrkeskategori som ligger längs ifrån militären är de som var 

involverade med industri och handel det vill säga främst brukspatroner och bruksägare. 

 I jämförande med huvudpersonerna kan man dock säga, likt huvudpersonen 

fanns fäderna främst i socialgrupp tre oavsett yrke och detta utgörs av 48.3% av undersökning 

resultatet. Gällande socialgrupp ett är skillnaderna inte väldigt stora, av huvudpersonernas 

19,4% var deras fäder i samma kategori 20.4% detta gör att skillnaden endast är markant. En i 

ringa mängd skillnad fanns det även inom socialgrupp två där 16.1% av huvudpersonerna 

tillhörde den medan fäderna tillhörde med 23.7 % i denna kategori. Rådande grupp fyra fanns 

7,6% av de deltagande fäderna i denna grupp och sönerna i undersökningen var inte 

deltagande överhuvudtaget.     

 Den största klättringen inom den socialgruppen skedde år 1743, där fader var en 

hammarsmed och tillhörde då klass fyra medan huvudpersonen sedan blev en generalmajor.49  

Andra fall där fadern tillhör den högsta graden inom militären och där sonen finns i 

socialgrupp tre finns det också många exempel på.50

                                                            
49Dalregementets personhistoria Volym II, 1989, sid 425 

 Andra framträdande fall där det finns en 

markant skillnad mellan huvudpersonens och dennes fader kan inte påvisas enligt denna 

studie.   

50 Dalregementet personhistoria Volym II, 1989, sid 230,325,520 
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3.3 Huvudpersonernas svärfäder samt fäder efter socialgrupp  

Tidigare har information om huvudpersonerna, deras fäder samt svärfäder diskuterats och 

jämförts. Nu skall det undersökas vilka skillnader det fanns mellan fäder samt svärfäder till 

huvudpersonerna. Detta för att se vilka olikheter det finns inom den sociala gruppen, eftersom 

kvinnan anses mindre värdig än mannen kommer då svärfäderna vara mer framgångrika än 

fäderna till huvudpersonen?     

 För att utföra denna undersökning skall grafen illustrera socialgruppen fadern 

samt svärfader, detta medför att information från både tabell 1,2 samt 1.3 återigen kommer att 

användas för att påvisa sambanden.   

Diagram 1: Huvudpersonernas fäder samt svärfäder efter socialgrupp 

 

Källa: Tabell 1.2 samt 1.3  

Tabellen påvisar de 118 fäder samt svärfäder som deltog i undersökningen. Inom socialgrupp 

ett fanns det 22 svärfäder, inom grupp två 40, inom grupp tre 47 samt inom grupp fyra 9, 

detta främst för att tydliggöra antalet inom de olika socialgrupperna.  

 I enlighet med tabellen ovanför framgår det tydligt att gällande fäder samt 
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svärfäder inom socialgrupp ett så ingår de främst i äktenskap med varandra. Dock påvisar 

tabellen även att i sju av fallen så är svärfadern i en mycket högre socialgrupp än vad fadern 

till huvudpersonen är.      

 Mönstret som följer grupp ett är inte homogent i socialgrupp nummer två där 

man ser att svärfader är mycket mer framgångsrik än fadern, eftersom 22 äktenskap ingick 

med någon som fanns i en lägre socialgrupp, och endast 16 äktenskaps ingick av personer 

inom samma socialgrupp. Inom grupp tre framträder samma modell som inom grupp ett, där 

både svärfadern och fadern är lika framgångsrika i majoriteten. Inom grupp fyra uppkommer 

ett nytt mönster som påvisar att vid fyra utav alla tillfällen var fadern mer framgångsrik än 

svärfadern.      

 Det som är mest framträdande i denna undersökning är att inom både gruppen 

fäder samt svärfäder fanns ett stort antal som tillhörde den militära yrkeskategorin vilket 

påvisar ett starkt samband inom den yrkesverksamheten med tanke på att alla huvudpersoner 

är officerare. En annan tydlig faktor är att svärfäderna tillhörde de civila ämbeten i mycket 

större utsträckning än vad fäderna av huvudpersonerna gjorde.    

 Slutligen påvisar tabellen att i de flesta fall så var svärfäderna mer 

framgångsrika än fäderna till huvudpersonerna var, vilket påvisar indirekt att mannen var utav 

större värde gällande den sociala grupperingen än vad kvinnan var eftersom det i flesta fallen 

är svärfadern som är mer framgångsrik i fadern i den nya familjen. 

3.4 Äktenskapsmönster för huvudpersonerna                          

I en undersökning förd av Myrberg gällande äktenskapsmönster påvisar denne att de adliga 

officierarna inom Uppsala regementet främst gifte sig reduktivt och det var endast några få 

äktenskap som påvisade den expansiva strategin. Min undersökning som bygger på 

yrkeskategorier gällande den reduktiva och expansiva giftermålsstrategin visar det motsatta.  I 

grafen nedan presenteras de olika äktenskapsstrategierna efter den reduktiva och expansiva 

teorin. 
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Diagram 2: Äktenskapsstrategier efter den reduktiva och expansiva teorin 

  

Källa: Dalregementets person historia volym II samt III. 

Den ovanstående grafen uppvisar att huvudpersonernas viktigaste hänsynstagande inte var om 

äktenskapspartnern var involverad inom samma yrkeskategori som huvudpersonen i fråga 

utan snarare tvärt om där de expansiva äktenskapen hittas i mycket större omfattning är det 

reduktiva.       

 Den reduktiva äktenskapsstrategin innebär i detta fall att huvudpersonen gifter 

sig med någon där det militärkorporativa har tagits till hänsyn, andelen äktenskap som skett 

på ett sådant sätt är 35,5% av alla äktenskap.   

 Gällande de expansiva äktenskapen har jag valt att dela in dem i olika grader av 

expansion, detta för att de olika yrkeskategoriseringarna låg olika långt ifrån varandra. 

Rådande expansion 1 påvisar huvudpersonerna på Dalregementet att det var sådana äktenskap 

som främst skedde, och det resulterade i 51% av alla äktenskap. Anledningen till att kategori 

ett samt två har valt inom expansion grupp 1 beror på att dessa yrken som då var prästyrken 

samt de sociala ämbeten ändå var lika militären i det avseende att det var avlönade jobb 

samtidigt som man jobbade för staten, detsamma kan inte sägas om expansion 2 samt 3. 

Grafen påvisar att inga äktenskap skedde inom expansion grupp 2, som var mellan 

jordbrukare och officerare detta kan bero på att undersökningsplatsen främst är Dalarna och 

där var jordbruken inte lika utbett som exempelvis Uppland. Den tredje kategorin involverar 
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äktenskap mellan officerare samt de verksamma inom industri och handel och dessa var 12, 7 

% av alla äktenskap. Denna kategori är den som är mest expansiv eftersom huvudpersonen 

gifter sig med någon som är väldigt lång ifrån den egna yrkesverksamheten i alla avseenden.   

3.5 De adliga officierarnas äktenskaps förekomst   

Förutom den sociala grupperingen samt yrkeskategoriseringen infinner sig ännu en 

frågeställning gällande äktenskap och den sociala grupperingen på Dalaregementet och denna 

bygger sig på börd. Hur ofta gifte sig frälse med ofrälse och var det någon skillnad i vem som 

gifte sig med någon adlig? Dessa frågor kommer att besvaras med hjälp av ett stapeldiagram 

som utgår från kategoriseringen på sida 14-15.    

 Enligt författaren Ågren följde kvinnan alltid mannens sociala ställning samt 

stånd, innan dess följde hon sin far sociala ställning samt stånd. Detta har till följd att en 

kvinna av adlig börd skulle förlora allt ifall hon gifte sig med någon som inte var av adlig 

börd. Fortsättningsvis säger författaren att adliga kvinnor inte gifte sig med män från 

borgenskapet i större utsträckning dock fanns det fall där de äktade män från adeln och blev 

då omedelbart en del av den sociala gruppen. 51

Diagram 3 : Äktenskap mellan frälse och ofrälse på Dalregementet 

  

 

Källa: Dalregementet personhistoria volym II och III. 

                                                            
51 Ågren, 2007, sid 117 
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Som tidigare nämnt har jag i denna undersökning delar in de frälse och ofrälse äktenskapen i 

tre kategorier, där den första kategorin involverar äktenskap mellan en adlig huvudperson 

samt en kvinna utav adlig börd, det vill säga en kvinna vars fader är adlig. I denna 

undersökning utgör detta endast två äktenskap. Tilläggsvis skall det sägas att de personer som 

ingick i äktenskapet med varandra både tillhörde grupp ett i den sociala grupperingen. Den 

andra kategorin innefattar att huvudpersonen av adlig börd ingår i äktenskap med en kvinna 

som är ofrälse, denna kategori är i stor majoritet och det är 63 personer som ingår i ett sådant 

äktenskap. De kvinnor som ingick i äktenskap med huvudpersonen av adlig börd var själva 

främst från den första gruppen i den sociala grupperingen, dock förekom några fall där 

kvinnan var från socialgrupp nummer två.   

  Slutligen handlar den tredje kategorin om äktenskap där kvinnan är av adlig 

börd och huvudpersonen är ofrälse, som tabellen visar har inga ingått i ett sådant äktenskap 

under den nästan 100 åriga undersökningsperioden.   

4. SLUTSATSER 

Under åren 1719-1809 ingick 118 officerare i ett äktenskap där information om både fäder 

samt svärfäder fanns dokumenterade i Dalregementets personhistoria. Utfallen av 

äktenskapen var olika för de inblandade partnerna samt hade de olika konsekvenser där vissa 

gifte upp sig i den sociala gruppen medan andra gifte ner sig. Orsakerna och konsekvenserna 

av dessa handlingar kan inte med all säkerhet ges dock genom de olika teorier samt tidigare 

forskningen kommer slutsatse om de officerare som ingått i äktenskap under denna period att 

dras.      

 Äktenskapen under denna tid var av stor vikt för både mannen och hustrun, 

förvisso för att starta en familj men även för att kanske öka ekonomin och förbättra sin 

livssituation. Enligt min undersökning visar det sig att främst åtta officierare från 

Dalregementet gifte upp sig i den sociala strukturen, anledningarna till det kan vara socio-

ekonomiska, dock kan man aldrig bortse eller uteslutna att dessa fall inte skedde utav kärlek 

också.  En förklaring till att dessa äktenskap ägde rum kanske kan fastställas genom att 

använda Webers målrationella teori, att dessa äktenskap kan ha varit en giftermålsstrategi för 

att befästa sin position i den högre socialgruppen. Samtidigt är det även välkänt att det var 

främst män som gifte upp sig för enligt Wirilander var det dessa som hade behovet av att 

klättra i den sociala stegen i mycket högre grad än vad kvinnor behövde.  

 Andra äktenskapsstrategier som blir framträdande i denna undersökning är att de 
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medlemmarna från grupp tre samt två i den sociala grupperingen oftast gifte sig inom samma 

grupp, om en lika gifter sig med lika äktenskapsstrategi skriver Matovic om och menar att 

homogena äktenskap är de mest framträdande. Detta påvisar även denna undersökning, där 

majoriteten av alla äktenskap skedde främst inom samma socialgrupp självklart med 

undantag. Dock visar det sammantagna resultat att man gifter sig främst med dem som ligger 

närmast den socialgruppen.      

  Gällande yrkeskategoriseringen inom äktenskapet påvisar min undersökning att 

många av de svärfäder kom ifrån samma yrkeskategori som huvudpersonerna dock arbetade 

en större del av dem inom de civila ämbetena. Tidigare forskning av Wirilander berättar om 

de finska officierarna och talar om den närhet som fanns inom regementet där giftermål inom 

den egna gruppen var det mest förekommande. Min undersökning påvisar inte detta i samma 

grad och går även emot det eftersom de flesta äktenskapen inte följde detta mönster.

 Fyra äktenskap som går emot de rådande äktenskapsstrategierna att man främst 

gifter upp sig för att förbättra sin socio-ekonomiska situation fanns vid Dalregementet dessa 

visade att äktenskap mellan huvudpersoner från socialgrupp ett äktade kvinnor från 

socialgrupp tre.  Webers affektuellta handling kan vara en möjlig förklaring på detta 

äktenskapsmönster och det innebär att människan i fråga gifte sig utav emotionella 

anledningar, detta kan inte bevisas dock kan man dementera att äktenskapet inte ägde rum på 

grund av socio-ekonomiska skäl eftersom mannen i detta fall inte tjänade något på giftermålet 

utan endast kvinnan hade vinning utav det. Trots alla undantag påvisar denna undersökning i 

enighet med Wirilanders undersökning att de flesta gifte sig inom det egna ståndet. 

 Tidigare forskning av Ågren berättar om grosshandlare och deras fäder som 

båda främst tillhörde samma yrkessektor d.v.s. sonen följde faderns fotspår. Min 

undersökning gällande officierarna vid Dalregementet visar även att här följde huvudpersonen 

i faderns fotspår i 69 fall utav 118, detta påvisar ett starkt samband mellan faderns profession 

och huvudpersonens.      

 När det handlar om socialgrupp uppvisas samma mönster som inom 

yrkeskategoriseringen inom den första sociala gruppen, dock finns skillnader inom 

socialgrupp två samt tre där fäderna till sönerna oftast är i högre grad mer framgångsrika än 

deras söner, dock förekommer i min undersökning en socialgrupp fyra där endast fäderna är 

de som finns inom den sociala gruppen. Förklaringen till varför fäder i större utsträckning är 

mer framgångsrika än sönerna har inte kunnat hittas dock kan en anledning till detta vara att 

huvudpersonernas fäder i större omfattning kunde arbeta sig upp både i yrkeskategorier samt 
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socialgrupp eftersom det krigades mycket under tiden och detta medförde att människor 

stupade vilket utgjorde att det var lättare att arbeta sig upp.  

 Tidigare forskning av Wirilander pekar på de strikta reglerna då man skulle ingå 

i ett äktenskap samtidigt som den påvisar vilken stor inverkan svärfäderna hade på om ett 

äktenskap skulle äga rum. Upplysningar anskaffades om svärfädernas yrken samt socialgrupp 

för att sedan bestämma om sonen eller dottern skulle få ingå i äktenskap med makan/maken, 

dock såg man även på fästmannens egna ställning. Denna forskning påvisat hur viktigt det var 

för ett äktenskap att svärföräldrarna tillhörde den ’rätta’ sociala guppen. 

 Sambanden som finns mellan fäder och svärfäder i undersökningen är främst 

gällande yrkeskategori där en stor del av både fäder samt svärfäder var verksamma inom 

militären, detta påvisar som relationen mellan fader samt huvudperson att även inom 

svärfader / fader kategorin så arbetar många inom samma yrkeskategori. Dock skall det även 

tilläggas att svärfäder i mycket högre utsträckning var verksamma inom de civila ämbeten.

 Angående den sociala grupperingen följer ungefär samma argumentation som i 

ovanstående diskussion, svärfäder samt fäder var ofta i samma sociala grupp dock med 

undantag för grupp två där fadern oftast innehade en lägre socialgrupp än vad svärfadern 

förfogade över. Anledningen till detta kan bero på att kvinnan ansågs mindre värd på 

äktenskapsmarknaden än mannen eftersom mannen var den som kunde tjäna pengar och 

arbeta i välavbetalade yrken medan kvinnan under den rådande tiden saknade rättigheter att 

utföra sådana saker.      

 Om äktenskap mellan frälse och ofrälse har Norrby skrivit att de män som 

tillhörde den adliga gruppen var mycket eftertraktade gällande äktenskap, samtidigt som 

författaren påstår att det skedde många äktenskap mellan frälse samt ofrälse under 

undersökningsperioden, dock var äktenskapet inom den egna gruppen vanligast. Min 

undersökning påvisar att detta inte var fallet på Dalregementet eftersom det endast förekom 

två äktenskap där båda partnerna var adliga. Majoriteten av alla äktenskap ingicks mellan en 

adlig huvudperson samt en ofrälse kvinna.  Wirilander skriver i sin undersökning att i Finland 

var det vanligt med blandgiften främst inom officierarkåren och att i de flesta 

blandäktenskapen var kvinnan av adlig börd medan mannen inte var det. Anledningen till 

detta menar författaren är på grund av mannens behov att kvalificera sig socialt. 

Undersökningen förd vid Dalregementet går tvärtemot Wirilanders undersökning och visar att 

äktenskap där kvinnan var av adlig börd medan huvudpersonen var ofrälse inte existerade 

under undersökningsperioden. Som tidigare nämnts påvisar undersökningen i ställer att 
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majoriteten av äktenskap som inträffade var mellan en adlig huvudperson och en ofrälse 

kvinna. Även Ågren talar om de adliga äktenskapen och menar att kvinnan som själv var adlig 

inte gifte sig med ofrälse män för att hon då skulle förlora allt hon ägde, på grund av att hon 

direkt skulle hamna under mannens sociala gruppering och inte i den hon tidigare innehaft.

 De äktenskapsmönster som blir framträdande enligt den reduktiva och expansiva 

teorin är att de expansiva äktenskapen skedde i en mycket större utsträckning än vad de 

reduktiva utgjorde. Myrbergs undersökning påvisar att vid Uppsala regementet skedde de 

reduktiva äktenskapen främst. Dock har i denna undersökning även ståndmässiga hänsyn 

tagits.       

 Gällande de expansiva äktenskapen finns det stor skillnad mellan de rent 

expansiva(E4) äktenskapen och de äktenskap som skedde under expansion 1. Att helt gå 

utanför den egna yrkesverksamheten var en företeelse som inte skedde ofta på Dalregementet 

heller, det var endast 12 äktenskap som ingick på detta sätt. De som gifte sig inom expansion 

grupp 2 var trots allt lika den yrkeskategori huvudpersonerna hade eftersom både arbetade för 

staten samtidigt som det var avlönade yrken. Så trots det faktum att de ingick flest äktenskap 

baserade på den expansiva strategin så förtäljer graderna att det i högsta grad inte 

överensstämmer om man tar andra kategorier till hänsyn.   

 Avslutningsvis kan det konstateras att det existerade många äktenskap där den 

till synes sociala kategoriseringen tagits till hänsyn på grund av att det var många flera av 

huvudpersonerna som gifte upp sig i den sociala gruppen, dock påvisar även undersökningen 

att majoriteten av alla äktenskap ingicks med jämbördiga det vill säga att dem tillhörde främst 

samma sociala grupp. Att det militär korporativa inte alltid togs tillhänsyn beror främst på att 

man ändå gifte sig inom likande socialgrupper och då spelade inte yrket någon större roll dock 

har det även framkommit att många äktenskap ingick mellan personer av samma sociala 

grupp samt yrkeskategori. Gällande den reduktiva äktenskapsteorin visade denna 

undersökning att många ingick i ett sådant äktenskap, dock var de expansiva äktenskapen 

flera och främst dem som höll sig samma sektor det vill säga de tjänstgjorda för staten. 

Därintill gällande de andliga äktenskapen påvisar undersökningen att man främst inte gifter 

sig med ens jämlike.    
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6. SAMMANFATTNING 

Att människor har ingått i äktenskap under en lång tid är ett välkänt faktum. Därintill har även 

forskarnas intresse utav de bakomliggande orsakerna varit stort på grund av att det under 1700 

och 1800-talet var ett ståndsamhälle där de sociala grupperna samt börden spelade stor roll då 

man ingick i ett äktenskap. Det var även svärföräldrarna som hade ett stort avgörande i om ett 

äktenskap skulle äga rum. Under den rådande perioden saknade kvinnorna nästan alla 

rättigheter. De var under sin faders sociala grupp som ogifta och under sin mans som gifta.

 Denna uppsats syfte främjar till att påvisa de äktenskapsmönster som framträder 

under tidsperioden 1719-1809 för att se om huvudpersonerna i undersökningen, som är 

officerare verksamma på Dalregementet under den nämna tidperioden, visar några 

framträdande äktenskapsmönster. För att beskriva de existerande äktenskapsmönstren har jag 

utgått från tre kategorier som är yrkeskategori socialgrupp samt börd.  Vid sidan av har även 

en jämförelse mellan huvudpersoner, dess fäder samt svärfäder undersökts för att se skillnader 

samt likheter mellan dem.       

 Den tidigare forskningen framför att de flesta äktenskapen under denna tid 

skedde mellan människor ur samma stånd och att inom de adliga äktenskapen var det män 

som gifte sig med adliga kvinnor och det motsatta skedde inte ofta. Angående 

äktenskapsmönster konstaterar den tidigare forskningen att i de flesta fall ingicks äktenskapet 

baserat på den reduktiva teorin.    

 Denna undersökning påvisar att de flesta äktenskapen som ingicks under denna 

period ingicks med någon från samma socialgrupp. Dock påvisar undersökning också att det 

fanns många fall där män gifte upp sig i den sociala gruppen. Gällande yrkeskategori visar 

undersökningen att huvudpersonerna främst ingick i äktenskap med kvinnor där svärfadern 

var verksam inom sociala ämbeten och inte inom militären. Fortsättningsvis förtäljer denna 

undersökning att huvudpersonerna på Dalregementet främst gifte sig expansivt. Slutligen 

påvisar undersökningen att de adliga äktenskapen främst ingick mellan den adliga 

huvudpersonen samt en ofrälse hustru.  
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