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1. INLEDNING 
 
Artikeln har två huvudsyften. För det första att fastställa vilka karriärvägar som fanns under 
tidigmodern tid och vilken betydelse dessa hade för den sociala rekryteringen till officers- och 
underofficerskårerna. Hur blev man officer eller underofficer? Det andra huvudsyftet är att 
bestämma officerarnas och underofficerarnas sociala ursprung under tidigmodern tid. Det 
handlar här om att karaktärisera och jämföra de båda befälskårernas sociala rekrytering. Var 
officerskarriären enbart ett instrument för social reproduktion? Det vill säga, att bli officer, 
var det bara ett sätt att återskapa den sociala klasstillhörighet man var född i? Modern 
forskning tyder på detta (se nedan). Men kan denna bild bekräftas utifrån det i det närmaste 
heltäckande källmaterial som Dalregementets personhistoria utgör? Var 
underofficerskarriären ett hjälpmedel för socialt avancemang, som forskningen visar att den 
var under nittonhundratalet (Guillemot 1990)? Att bli underofficer, var det alltså ett sätt att 
förbättra sin sociala ställning, eller var det så, att även bland underofficerarna så återskapades 
under tidigmodern tid enbart klasstillhörigheten, om än på en lägre nivå. Hit hör också frågan 
om den horisontella sociala rörligheten. I vad mån rekryterades officerare och 
underofficerare ur andra än traditionella militära miljöer? För bägge syftena finns det också en 
kronologisk dimension. I vad mån förändrades de studerade faktorerna över tiden, under olika 
regimer och sociala strukturer i det svenska samhället? 
 
De grundläggande socialhistoriska arbeten som berör den svenska officerskåren har skrivits 
av Sten Carlsson och Kaarlo Wirilander. Nyadlingar och den gamla adelns konsolidering 
gjorde att andelen ofrälse vid de indelta regementena minskade mellan 1684 och 1700 från 50 
% till 35 %. Regementsofficerarna var till övervägande del frälsemän. Under Stora Nordiska 
Kriget gjorde officersförlusterna att officerskårens sociala sammansättning drastiskt 
förändrades. Många av de nya officerarna var befordrade underofficerare med enkel 
bakgrund. 1719 var 66 % av alla officerare och 26 % av regementsofficerarna ofrälse. Krigets 
slut medförde att de ofrälse officerarna tvingades lämna armén. Under frihetstiden (1757) var 
28 % av alla officerare och 11 % av regementsofficerarna ofrälse; 40 % av de senare tillhörde 
den betitlade adeln. Under den gustavianska tiden medförde kungens adelsvänliga politik att 
adelns expansion inom officerskåren fortsatte och endast 23 % av officerskåren var ofrälse 
1780. Enligt Sten Carlsson har adeln aldrig haft en sådan stark ställning i armén. Efter 
kungens brytning med adeln ökade andelen ofrälse officerare och 1793 var 35 % av alla 
officerare ofrälse (Carlsson 1949).  
 
Wirilander visar att de finländska indelta regementenas officerskårer var slutna 
yrkeskorporationer som hölls samman genom äktenskapsallianser och släktskapsförhållanden. 
Utomstående hölls borta från lediga tjänster och yrket gick ofta i arv. Militärsläkterna stärkte 
sin ställning under frihetstiden och under början av den gustavianska tiden. Toppen nåddes 
1778 då 79 % av officerarna hade en militär som far. Därefter började ett stort antal officerare 
rekryteras från med officerarna socialt jämbördiga grupper utanför militären. Endast 
undantagsvis blev borgarsöner officerare och då endast söner till borgmästare eller de rikaste 
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köpmännen. ”Regementsfamiljens” famn innefattade under 1700t-talet även underofficerarna. 
Vid Stora Nordiska Krigets utbrott var 15 % av underofficerarna frälsemän. Under 
frihetstiden och gustavianska tiden steg andelen adliga underofficerare till 37 % 1788. Fram 
till 1809 var andelen sedan ca 25 %. Förekomsten av de adliga underofficerarna berodde på 
att den militära karriären började i underofficerskåren. Den högsta underofficersgraden var 
”den gräns som skiljde officerssläkterna från de övriga” och den punkt där många ofrälses 
karriärer tog slut. Precis som Sten Carlsson betonar Kaarlo Wirilander regementschefens roll i 
den sociala utsorteringen. ”Släktskapens och de inflytelserika förbindelserna” var enligt 
Wirilander den grundläggande principen i den militära karriären (Wirilander 1964). 
 
Den nyare militära socialhistoriska forskningen i Uppsala har fokuserat på social reproduktion 
i Pierre Bourdieus anda. (Larsson 2005). Ackordssystemet har tillmätts stor men okänd 
betydelse av både Sten Carlsson och Kaarlo Wirilander. Enligt Fredrik Thisner fungerade 
ackordsväsendet som en spärr vilken förhindrade olämpliga individer tillträde till 
officerskåren. Under 1700-talet ägde en förskjutning rum där tjänstens ekonomiska betydelse 
avtog alltmer för en allt större del av officerskåren. För ”åtminstone hälften” av officerskåren 
var tjänsten inte längre en nödvändig inkomst. Officerstjänst blev nu ett sätt för förmögna 
män att omvandla ekonomiskt kapital till socialt kapital i form av rang, heder och ära. Det 
betydde dock inte att det sociala ursprunget förlorade i betydelse. Fortfarande gick karriären 
fortare om man var adelsman. Det berodde på att de adliga officerarna i allmänhet hade en 
större förmögenhet och kunde började sin karriär tidigare genom lämpliga förbindelser. 
Härvid spelar goda äktenskap och nära släktskap en viktig roll i de flesta regementen. I 
rangregementena tycks däremot kontakterna med hovet och den personliga förmögenheten ha 
varit viktigare. Faderns militära bakgrund var av mindre roll för sonens officerskarriär än hög 
rang i allmänhet (Thisner 2007). 
 
 
2. KAROLINSKA TIDEN 1661-1699 
 
Klaus-Richard Böhme undersökte officersrekryteringen vid Upplands, Södermanlands och 
Västmanlands regementen 1626-1682. Utgångspunkten för officerskarriären kunde enligt 
Böhme vara som underofficer eller menig, som page i den kungliga familjen eller som student 
vid Uppsala universitet. Bland de blivande officerare som började som underofficer eller 
menig skiljer Böhme vidare mellan de som var utskrivna eller lejda knektar vid de undersökta 
regementena, eller meniga vid de värvade förbanden. De värvade förbanden och framförallt 
Livgardet gav, enligt Böhme, en bättre militär yrkesutbildning än landskapsregementena och 
Livgardet fungerade direkt som en befälsskola för övriga armén. Befordringsgångens förlopp 
berodde på den blivande officerens börd. En adelsman som tog värvning vid Livgardet 
befordrades inom kort till förare eller direkt till fänrik. De ofrälse ”däremot fick passera alla 
underofficersgrader upp till officer”. Adelns företräde förklaras av Böhme genom att adeln 
hade ”ett bildningsförsprång före nästan alla ofrälse” (Böhme 1979). 
 
Under krigen underlättades officersbefordran från de lägre samhällsgrupperna. Under 
fredsperioden 1661-1674 nådde dock ingen som börjat sin karriär vid de värvade förbanden 
kaptensgraden. Några enstaka personer som börjat som utskrivna knektar eller värvade 
meniga nådde dock även under denna tid fänriks- eller löjtnantsgraden. Vid Upplands 
regemente förekom även en direkt befordran till överste- eller överstelöjtnantsgraden för 
kungliga bastarder eller för medlemmar av den allra högsta aristokratin (Böhme 1979). 
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James Cavallie undersökte överstar och högre officerare i armén samt schoutbynachter och 
högre officerare i flottan som var i tjänst 1644, 1672 och 1699. Alla högre arméofficerare var 
adelsmän. Vid den militära karriärens början var ungefär en femtedel av dessa ofrälse. De 
flesta ofrälse födda kom ur ståndspersons- eller högre borgerliga miljöer. Det fanns ett klart 
samband mellan status vid karriärens början och befordringsgångens snabbhet. Grevar, 
friherrar och riksrådsättlingar hade en betydligt snabbare karriär än lågadliga, som i sin tur 
nådde de högre graderna tidigare än ofrälse. Cavallie polemiserar direkt mot Böhme, och 
menar att adelskapets sociala betydelse var avgörande, inte adelsmannens möjligen 
överlägsna bildning (Cavallie 1981). 
 
Björn Asker undersökte den svenska arméofficerskårens rekrytering, karriärfaktorer och 
karriärvägar 1650-1700. Ur bördssynpunkt finner han att de ofrälses andel av 
officersrekryteringen minskar från 72 % till 38 %. Adelns ökade andel faller nästan 
uteslutande på den nya adel som skapades under stormaktstiden. Den professionella miljön 
som den blivande officeren härstammade från var vid periodens början till lika delar en 
officers- och en civil ämbets- och tjänstemannamiljö, med vardera 40 % av officerskåren. 
Mindre 10 % av officerarna kom från underofficers och soldat- eller allmogemiljöer. Vid 
periodens hade officerskårens självrekrytering ökat till 62 %, medan den civila 
ämbetsmannavärldens andel hade gått ned till 26 % och övriga grupper minskat i ännu högre 
grad. Det var då mindre än 2 % av officerarna som kom från underofficers och soldat- eller 
allmogemiljöer (Asker 1983). 
 
Släktskaps- och klientförhållanden hade, enligt Asker, stort inflytande på anställning och 
befordran inom officerskåren. Även högre grader kunde erhållas utan tidigare militär 
erfarenhet. Ekonomisk ställning var också av vikt, då ackordsväsendet började så smått redan 
på 1670-talet. Efter enväldets införande kom dessa faktorer att spela en mindre roll än 
tidigare. Yrkeskompetens hade ”större betydelse, ju lägre socialt ursprung officeren hade”, 
men värderades alltså med tiden högre.  Den som var helt utan tillgångar eller kontakter fick 
dock det svårare. Viktigast i detta sammanhang var regementschefens inflytande, men även 
kompanichefen var av betydelse. Oftast favoriserades de egna sönerna. Karriärfaktorernas 
förändring gynnade enligt Asker militära och civila mellangrupper. Sammanhängande därmed 
är officerarnas ökande teoretiska utbildning. Andelen studenter bland officerskåren ökade 
under perioden från 8 % till 21 %. Böhme har betonat den teoretiska utbildningen, medan 
Cavallie har framhållit börden som karriärfaktor.  Asker drar slutsatsen att börden i förening 
med släktskaps- och klientförhållanden var av större betydelse än yrkeskompetens och 
teoretisk utbildning. När antalet blivande officerare med kontakter och utbildning ökade, 
medförde detta att allt fler adelsmän var tvungna att börja sin militär karriär som meniga eller 
underofficerare, eller att tjänstgöra i utländska arméer för att meritera sig eller att försöka 
köpa en tjänst (Asker 1983). 
 
 
2.1. Officerare anställda 1661-1679 
 
I samband med Dalregementets demobilisering 1661 ordnades de krigstida 
befälsförhållandena upp och nio officerare överfördes på indragningsstat som ”reformerade” 
officerare (Pihlström 1904). Under perioden 1661-1679 anställdes 58 officerare vid 
regementet, dvs. ca. 3 per år. Nästan hälften, eller 28 officerare, anställdes under krigen 1675-
1679. Femton av de nya officerarna var underofficerare vid regementet som befordrats efter 
mycket lång tjänstgöringstid; i medeltal 23 tjänsteår. De kom från allmogen och de flesta 
slutade sin militära karriär som fänrikar. Ingen blev högre än löjtnant. Elva var 
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underofficerare vid regementet med kort tjänstgöringstid; i medeltal fem tjänsteår. Deras 
sociala ursprung var mycket olika. Lukas Pihl var son till en mönsterskrivare vid regementet 
och den med sämsta sociala förutsättningar; Johan Kruuse af Verchou var son till en friherre 
och regementets chef och den med de bästa sociala förutsättningarna: bägge slutade dock som 
kaptener. Den högsta grad som uppnåddes i denna kategori var major, den lägsta fänrik. 
Tretton fick direkt officersfullmakter vid regementet utan föregående militär tjänstgöring. 
Som grupp var deras sociala ställning klart bättre än de officerare som började som 
underofficerare med kort tjänstgöringstid. Alla var söner till adelsmän. Den med bästa sociala 
förutsättningar var Axel Creutz, son till friherren och riksrådet Ernst Johan Creutz; han dog 
som ryttmästare i arresten i Viborg. Den högsta grad som uppnåddes i denna kategori var 
överstelöjtnant, den lägsta löjtnant.  
 
Femton officerare fick transport eller befordran till Dalregementet från något annat 
regemente. Oberoende av om de direkt fått en officersfullmakt eller tjänstgjort några år som 
underofficerare först, var det den kategori som hade den bästa karriären. Den högsta grad som 
uppnåddes var generalmajor, den lägsta löjtnant. Tio nådde högre grad än kapten, av dem blev 
fem överstar. Till sin sociala status skiljde de sig inte från dem som fick sin första fullmakt 
vid Dalregementet, det var dock färre adelssöner och fler officerssöner. Det fanns också fyra 
officerare som värvades till sin grad. Uppgifterna om dessa har dock alltför stora luckor för att 
några slutsatser skall kunna dras om denna kategori. 
 
Tabell 1: Officerare anställda vid Dalregementet 1661-1679 (n = 58) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänst-
göringstid 

innan 
officers-

befordran 
(medeltal) 

 

Slutgrad 
Median 

Socialt 
skikt 

(medeltal) 

Adelssöner Militärsöner Släkt vid 
regementet 

Under-
officerare vid 
regementet 
med lång 
tjänstgöring 
 

15 26 % 23 år Fänrik 5 0 % 0 % 13 % 

Under-
officerare vid 
regementet 
med kort 
tjänstgöring 
 

11 19 % 5 år Kapten-
löjtnant 

2,5 27 % 36 % 9 % 

Bestallning 
vid regementet  
 

13 22 % 0 år Kapten 1,5 93 % 23 % 15 % 

Transport eller 
befordran till 
regementet 
 

15 26 % .. Överste-
löjtnant 

1,5 60 % 33 % 20 % 

Värvade 
officerare vid 
regementet 
 

4 7 % .. Fänrik .. 25 % .. 25 % 

Källa: Dalregementets personhistoria I, 1542-1699, Falun 1984. 
 
 
2.2. Underofficerare anställda 1661-1679 
 
I samband med demobiliseringen 1661 överfördes 14 underofficerare på indragningsstat som 
”reformerade” underofficerare. Under perioden 1661-1679 anställdes 102 underofficerare 
vid regementet, dvs. ca. 5 per år. Av dem anställdes 76, eller 75 %, under krigen 1675-1679. 
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Tjugotvå av underofficerarna blir så småningom officerare och analyseras i detalj först vid sin 
officersbefordran. Man kan dock lägga märke till den högre andelen frälsemän i denna 
kategori. Av de övriga 80 var 75 befordrade inom och fem värvade till regementet. Av de 75 
befordrade inom regementet som förblir underofficerare är det 73 som har lång 
tjänstgöringstid innan de blir underofficerare; i medeltal 16 år. 71 av de 73 har med all 
sannolikhet en bakgrund i allmogen. Av de två med längre tjänstgöringstid som inte hade en 
allmogebakgrund var furiren Johan Pollack student och son till kyrkoherden i Norberg, medan 
fältväbel Johan Bohm var son till en löjtnant vid regementet. Två av de underofficerare som 
är befordrade inom regementet har kort tjänstgöringstid; i medeltal 1,5 år. Bägge sergeanterna 
Carl Andh och Hans Krake var söner till officerare vid regementet. Det handlar här om 
officersämnen som aldrig blev befordrade därför att de dog kort tid efter sin 
underofficersutnämning. Om de fem värvade underofficerarna saknas data om social 
bakgrund. 
 
Tabell 2: Underofficerare anställda vid Dalregementet 1661-1679 (n = 102) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänstgörings-
tid innan 

underofficers-
befordran 
(medeltal) 

 

Socialt skikt 
(medeltal) 

 

Adelssöner Militärsöner Släkt vid 
regementet 

Soldater med 
lång 
tjänstgöring, 
som inte blir 
off 
 

73 72 % 16 år 5 0 % 0 % < 1 % 

Soldater och 
likställda samt 
mönsterskriva
re med kort 
tjänstgöring, 
som inte blir 
off 
 

2 2 % 1,5 år 2,5 0 % 100 % 100 % 

Värvade 
under-
officerare, 
som inte blir 
off 
 

5 5 % .. .. 0 % .. 0 % 

Under-
officerare som 
blir officerare 

22 22 % .. .. 18 % 13 % 23 % 

Källa: Dalregementets personhistoria I, 1542-1699, Falun 1984. 
 
 
2.3. Officerare anställda 1680-1699 
 
Under perioden 1680-1699 anställdes 39 officerare vid Dalregementet, dvs. ca. 2 per år. 12 
av dem var underofficerare vid regementet med lång tjänstgöringstid; i medeltal 13 tjänsteår. 
Hälften var allmogesöner, men resten adels- och ståndspersonssöner. En tredjedel var 
adelsmän och nästan hälften militärsöner. De flesta nådde högre grad än fänrik. Ingen blev 
dock högre än kapten. Sju var underofficerare vid regementet med kort tjänstgöringstid; något 
medeltal kan inte räknas fram pga bortfall av data. De hade alla en högre social ställning. Två 
tredjedelar var adliga militärsöner. Den högsta grad som uppnåddes i denna kategori var 
överste, den lägsta löjtnant i Royal Suédois. Fyra fick direkt officersfullmakter vid regementet 
utan föregående militär tjänstgöring. De hade alla en hög social ställning. Tre fjärdedelar var 
adliga militärsöner; tre fjärdedelar kungliga pager. Trots de goda sociala förutsättningar som 
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rådde i denna kategori var den högsta grad som nåddes kapten. Det beror på att alla fyra dog 
innan de nått kulmen på sin karriär.  
 
Tretton officerare fick transport eller befordran till Dalregementet från något annat regemente. 
Oberoende av om de direkt fått en officersfullmakt eller tjänstgjort några år som 
underofficerare först, var det den kategori som hade den bästa karriären. Den högsta grad som 
uppnåddes var general, den lägsta löjtnant. Fyra blev kaptener, fem nådde högre grad, varav 
en generallöjtnant och en general. Till sin sociala status var de något sämre lottade än de som 
fick en direkt fullmakt vid Dalregementet. Adelssönerna var ungefär lika många, men 
militärsönerna var färre. General Bernhard von Liewen var son till en friherre och 
generalmajor, medan generallöjtnant Jakob Grundel, som själv blev upphöjd i friherrligt 
stånd, var son till en borgmästare i Stockholm. Den förres generalsbefordran skedde dock 
under Karl XII, den senares under den tidiga Frihetstiden.  
 
Det fanns också tre officerare som värvades till sin grad. Deras fäders sociala status var inte 
sämre än de som fick transport eller befordran till Dalregementet, men det fanns inga 
adelsmän eller militärsöner i kategorin. Ingen nådde högre grad än kapten. Det Stora nordiska 
kriget gör det dock vanskligt att dra några slutsatser om karriärutvecklingen för olika 
kategorier, eftersom nästan alla som blev officerare under denna period dog före eller under 
detta krig. 
 
Tabell 3: Officerare anställda vid Dalregementet 1680-1699 (n = 39) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänst-
göringstid 

innan 
officers-

befordran 
(medeltal) 

 

Slutgrad 
Median 

Socialt 
skikt 

(medeltal) 

Adelssöner Militärsöner Släkt vid 
regementet 

Under-
officerare vid 
regementet 
med lång 
tjänstgöring 
 

12 31 % 13 år Kapten-
löjtnant 

3,5 33 % 42 % 17 % 

Under-
officerare vid 
regementet 
med kort 
tjänstgöring 
 

7 18 % .. Major 2 63 % 63 % 43 % 

Bestallning 
vid regementet  
 

4 10 % 0 år Kapten 1,5 75 % 75 % 0 % 

Transport eller 
befordran till 
regementet 
 

13 33 % .. Kapten 2 71 % 36 % 8 % 

Värvade 
officerare vid 
regementet 
 

3 8 % .. Löjtnant 2 0 % 0 % 0 % 

Källa: Dalregementets personhistoria I, 1542-1699, Falun 1984. 
 
 
2.4. Underofficerare anställda 1680-1699 
 
Under perioden 1680-1699 anställdes 88 underofficerare vid Dalregementet, dvs. ca. 4,5 per 
år. Inte mindre än 43 av dem blir så småningom officerare och analyseras i detalj först vid sin 
officersbefordran. Man kan dock lägga märke till den högre andelen adelsmän och 
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militärsöner i denna kategori. Det är naturligtvis ersättningen för det Stora nordiska krigets 
stora officersförluster som är orsaken till denna höga befordringsandel. Nästan alla 
underofficerare som blivit anställda under denna period och inte blir befordrade till officerare 
har dött eller lämnat tjänsten innan krigets början eller i dess inledningsskede.  
 
Av de 45 underofficerare som inte blev officerare, var 36 befordrade inom och nio värvade till 
regementet. Av de 36 befordrade inom regementet som förblir underofficerare är det 28 som 
har mer än fem års tjänstgöringstid innan de blir underofficerare; i medeltal 13 år. 25 av de 28 
har med all sannolikhet en bakgrund i allmogen. Som ett exempel kan nämnas fältväbeln Carl 
Jonsson Skalck vilken började som knekt 1677, blev korpral 1685, förare 1689, sergeant 1700 
och fältväbel 1704. För de andra tre är data oklara; Furiren Johan Lang hade varit student, 
fältväbeln Gabriel Chorberg började sin militära bana som mönsterskrivare och föraren 
Michel Fahlström kom som korpral från Jämtlands regemente och dog som sergeant vid 
Livgardet.  
 
Åtta av de underofficerare som är befordrade inom regementet har kort tjänstgöringstid; i 
medeltal tre år. De är av allmogebakgrund och dör eller tar avsked före Stora nordiska krigets 
början. Om de nio värvade underofficerarna är data knapphändiga. Furiren Gustaf Nortman 
hade dock varit student och var son till kyrkoherden i Stora Skedvi.  
 
 
Tabell 4: Underofficerare anställda vid Dalregementet 1680-1699 (n = 88) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänstgöringst
id innan 

underofficers-
befordran 
(medeltal) 

 

Socialt skikt 
(medeltal) 

 

Adelssöner Militärsöner Släkt vid 
regementet 

Soldater med 
lång 
tjänstgöring, 
som inte blir 
off 
 

28 34 % 13 år 5 0 % 0 % 0 % 

Soldater och 
likställda samt 
mönsterskriva
re med kort 
tjänstgöring, 
som inte blir 
off 
 

8 10 % 3 år 5 0 % 0 % 0 % 

Värvade 
under-
officerare, 
som inte blir 
off 
 

9 10 % .. 5 0 % 0 % 22 % 

Under-
officerare som 
blir officerare 

43 46 % - - 28 % 38 % 12 % 

Källa: Dalregementets personhistoria I, 1542-1699, Falun 1984. 
 
 
3. STORA NORDISKA KRIGET 1700-1720 
 
Vid mobiliseringen 1700 övergick Dalregementet från en fredstida organisation om två 
bataljoner och åtta kompanier till en krigstida om tre bataljoner och tolv kompanier. För att 
utfylla befälskadern anställdes på värvad fot åtta officerare och 20 underofficerare. Därutöver 
värvades en kapten för vart och ett av de tre stabskompanierna. Regementet återgick till en 
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tvåbataljonersorganisation redan 1701. Varje kompani tilldelades nu utöver det indelta befälet 
tre sekundofficerare och tre sekundunderofficerare som fördubblingsbefäl på värvad stat. Vid 
nyuppsättningen av regementet efter Poltava dröjde det till 1712 innan fördubblingsbefäl 
anställdes. Vid nyuppsättningen efter Tönningen värvades tre kaptener för stabskompanierna, 
men annars dröjde det till 1716 innan fördubblingsbefäl anställdes. Då tillkom även en 
sekundöverste och en sekundmajor. 1718 anställdes också på värvad stat tre officerare och 
fyra underofficerare för det nyorganiserade grenadjärkompaniet. Efter Karl XII:s död 
reducerades befälsstaterna till det indelta befälet och stabskompaniernas tre värvade kaptener. 
De officerare som anställdes som ersättning för indelta officerare som levde men var i 
krigsfångenskap fick inte indelta tjänster utan blev interimsofficerare, med lägre inkomster 
och osäkrare anställningsförhållanden (Pihlström 1906). 
 
3.1. Officerare anställda 1700-1709 
  
Under perioden 1700-1709 anställdes 106 officerare vid Dalregementet, dvs. ca. 10 per år. 
Det stora antalet nyanställda berodde naturligtvis på de stora officersförlusterna under kriget. 
Redan under denna period av kriget förelåg det svårigheter med officersrekryteringen och 
regementschefen var tvungen att vända sig till andra än de traditionella officersklasserna för 
att fylla befälsbehovet. Prästsöner, köpmanssöner och andra borgarsöner var särskilt attraktiva 
och de utlovades officersbefordran efter en tid som direktutnämnda (värvade) underofficerare 
(Pihlström 1906). Trettiotre av de nyanställda officerarna var tidigare underofficerare vid 
regementet med lång tjänstgöring, i medeltal 15 år innan officersbefordran. Bland dessa var i 
vart fall hälften allmogesöner. Det skulle kunna vara fler, men över en tredjedel av dessa 
officerare återfinns inte i kyrkböckerna eller kommer inte från orten. Några skulle kunna vara 
bondsöner från andra landskap, men det kan inte beläggas och det kan lika gärna vara söner 
till lägre ståndspersoner eller andra i mellanskiktet mellan över- och underklass. En femtedel 
var militärsöner och ingen tillhörde frälset. Flertalet slutade som fänrikar, den högsta grad 
som nåddes var sekundkapten. Under vintervilan i Polen 1704 mönstrades regementet och 
fälttjänstoduglig personal fick avsked (Pihlström 1906). Sex av officerarna i denna kategori 
fick då åka hem. Två fick också avsked 1708. För de flesta stäcktes dock den militära 
karriären av död eller krigsfångenskap. 
 
Bland officerare med lång tjänstgöring som underofficerare återfinns tre bröder Pommerin, 
som var bondsöner från Rättvik (Schultz 1992). Olof blev trumslagare 1696, furir 1702, 
sekundfänrik 1705 och fick avsked med kaptens karaktär och pension vid 46 års ålder 1722. 
Isac blev trossdräng 1700, furir 1704, sekundfänrik 1708 och fick avsked som fänrik vid 50 
års ålder 1732. Daniel började som trumslagare 1697, blev rustmästare 1702, sekundfänrik 
1706 och dog som sekundlöjtnant i rysk fångenskap vid 49 års ålder 1719. Olof och Isac var 
ryska krigsfångar 1709-22. I den andra änden på den sociala statusskalan återfinns tre 
majorssöner, också från Rättvik. Tomas von Möhlen värvades som förare 1689, blev fänrik 
1700 och stupade som löjtnant vid Warszawa 1705 vid 36 års ålder. Petter blev pikenerare 
1689, rustmästare 1698, fänrik 1701 och stupade som sekundkapten vid Poltava 1709 vid 38 
års ålder. Johan blev pikenerare 1693, rustmästare 1699, sekundfänrik 1701 och stupade som 
löjtnant vid Malatitze 1708 vid 34 års ålder. De hade även en bror som blev officer efter att ha 
varit värvad underofficer. Han överlevde kriget! 
 
Lika många, eller 33, av de nyanställda officerarna var underofficerare med kort tjänstgöring, 
i medeltal tre år innan officersbefordran. De hade som grupp en högre social ställning än de 
officerare som varit underofficerare med lång tjänstgöring. Hälften var adelssöner och nästan 
hälften militärsöner. I toppen på den sociala rangskalan stod en generalguvernörsson och en 
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landshövdingeson. I botten fanns några som kom från det allra lägsta ståndspersonskiktet; en 
far var mönsterskrivare, en annan gästgivare, en tredje bergsman i Falun. Det var bara två som 
hade börjat sin militära bana som meniga soldater. Tre började som mönsterskrivare, men 
övergick sedan till stridande befattningar. Inte mindre än åtta hade börjat som volontärer; 
under tidigare perioder hade det funnits en eller annan volontär, men det var vid denna tid 
som volontärinstitutionen började få genomslag i befälsrekryteringen. Flest var dock de som 
hade värvats som underofficerare, det var 18 personer i alla grader från rustmästare till 
fältväbel. Två fick avsked, fem fick transport eller befordran till andra regementen, men de 
flesta dog eller hamnade i krigsfångenskap. Det var bara fänriken Henrik Greiffenschütz som 
undgick Poltava, eftersom han höll sig undan i Preussen efter att ha skjutit ihjäl en 
officerskamrat. Han återkom 1710, överlevde kriget och slutade som kapten.  
 
De stora krigsförlusterna gjorde att karriärutvecklingen även i rekryteringskategorin officerare 
befordrade från underofficerare med kort tjänstgöring var föga imponerande. Två av tre blev 
högst löjtnanter. Största militära framgång hade greve Jacob Torstensson vilken började sin 
karriär som förare vid Dalregementet 1700 och stupade som chef för Östra skånska 
infanteriregementet femton år senare. Han var dock ett undantag, för övriga officerare var 
överlevnad i krigsfångenskapen grundförutsättningen för att nå högre grad. Demobiliseringen 
efter kriget, indragningar och konkurrens om officerstjänster medförde att få nådde högre 
grader och ännu färre fick åtnjuta gradens lön. Ett ganska typiskt exempel är Philip Christian 
von der Osten. Han började som volontär och gick i krigsfångenskap som fänrik. Efter 
återkomsten till hemlandet placerades han som fänrik med löjtnants karaktär och fick några år 
senare avsked med kaptens karaktär.  
 
Trettien officerare fick transport eller befordran till Dalregementet. Det var den kategori som 
hade bäst karriärutveckling. Det beror på att många fick transport eller befordran efter att 
redan ha nått högre grader vid andra regementet. Officersförlusterna i högre befattningar 
ersattes på detta sätt med erfarna officerare från andra förband. Gustaf von Siegroth kom som 
kapten från Livgardet och stupade som överste och chef för Dalregementet vid Poltava. 
Livgardets roll som officersutbildningsanstalt för armén framträder tydligt. Åtta befäl från 
Livgardet befordrades till högre grad i Dalregementet. Bland dem inte mindre än tre fältväblar 
som befordrades direkt till sekundkaptener. Även Livdragonregementet fungerade som 
officersreserv; tre underofficerare kom därifrån till Dalregementet som löjtnanter, en som 
fänrik. Även fortifikationen var av betydelse för officersrekryteringen. Tre officerare i denna 
kategori hade börjat sin bana som fortifikationsvolontärer. 
 
Socialt stod denna kategori högst. Sju av tio var adelssöner och nästan hälften militärsöner. 
Riksråd, riksamiral, kungliga råd, generalguvernör, generalmajor, landshövding och överste 
toppar den sociala skalan. I andra ändan finns småtullsinspektör, kavallerikorpral och 
regementspräst. Tolv av officerarna i denna kategori vann sedan befordran vid andra 
regementet. Det gäller allt från greve Magnus Stenbock som fick transport som överste vid 
Kalmar regemente till överste vid Dalregementet och dog som fältmarskalk i dansk 
fångenskap, över Anders Torstensson, bror till greve Jacob (se ovan), som stupade som 
överste och chef för Nylands kavalleri 1707, till kapten Daniel Clisendorff som fick transport 
från Kronobergs regemente till Dalregementet och stupade vid Narva. Bland dem fanns även 
tre officerare som övergick till Stenbocks dragoner. Övriga dog, blev saknade eller hamnade i 
krigsfångenskap 1709.  
 
Det fanns också nio officerare som värvades i sin grad. De flesta var officerare i utländsk 
tjänst. Det finns inte så många uppgifter om denna kategori, men en femtedel var adelsmän. 
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De nådde inte så höga grader eftersom de flesta dog eller blev saknade. Ett undantag var 
Lorentz von Numers. Han var löjtnant vid Sparres regemente i fransk tjänst och blev 
sekundlöjtnant vid Dalregementet 1701. Redan året därpå övergick han i holsteinsk tjänst och 
undgick därmed det ryska fälttågets fasor. Han återkom i svensk tjänst 1711 och slutade som 
överste och chef för Kalmar regemente 1734. 
 
Tabell 5: Officerare anställda vid Dalregementet 1700-1709 (n = 106) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänst-
göringstid 

innan 
officers-

befordran 
(medeltal) 

 

Slutgrad 
Median 

Socialt 
skikt 

(medeltal) 

Adelssöner Militärsöner Släkt vid 
regementet 

Under-
officerare vid 
regementet 
med lång 
tjänstgöring 
 

33 31 % 15 år Fänrik  4,1  0 % 23 % 24 % 

Under-
officerare vid 
regementet 
med kort 
tjänstgöring 
 

33 31 % 3 år Löjtnant 2,5 50 % 40 % 15 % 

Bestallning 
vid regementet  
 

0 0 % - - - - - - 

Transport eller 
befordran till 
regementet 
 

31 29 % .. Kapten 2 68 % 42 % 3 % 

Värvade 
officerare vid 
regementet 
 

9 8 % .. Löjtnant .. 22 % .. 11 % 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989. 
 
 
3.2. Underofficerare anställda 1700-1709 
 
Under perioden 1700-1709 anställdes 174 underofficerare vid Dalregementet, dvs. ca. 17 per 
år. Av dem blir så småningom 55 officerare och analyseras i detalj först vid sin 
officersbefordran. Man kan dock lägga märke till den högre andelen adliga i denna kategori. 
Det skall nämnas att åtta av dem blev officerare vid Stenbocks dragoner och en vid 
Delagardies regemente, varför de inte kommer att ingå i den senare analysen. 
 
Det var 81 soldater med lång tjänstgöring som blev underofficerare; de hade i medeltal 17 års 
tjänst innan underofficersbefordran. De allra flesta var allmogesöner, men det fanns även 
några andra. Sergeanten Petter Berg var son till hospitalspredikanten i Falun, furiren Abraham 
Tollet var son till befallningsmannen i Ovansiljan, fältväbel Halvar Berg var son till en 
sergeant vid regementet, sergeanten Erik Qvist var son till en fänrik och rustmästaren Petter 
Hjort var son till en f.d. sergeant vid regementet, sedermera bergsman och glasmästare i 
Falun. Förutom underofficerssönerna fanns det också några soldatsöner, vilket visar att 
indelningsverket nu fått rot i landskapet. Nästan hälften eller 47 % av dessa underofficerare 
dog eller saknades i fält, 35 % tog avsked eller avgick på annat sätt, medan resterande 18 % 
blev krigsfångar vid Poltava. 
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De 21 underofficerare med kort tjänstgöringstid innan sin underofficersbefordran hade i 
medeltal tre års tjänstgöring. Elva hade börjat sin militära bana som meniga soldater eller 
spel, sju som mönsterskrivare eller hautboister för att sedan övergå i stridande 
underofficersbefattningar och slutligen hade tre varit underofficerare vid några 
männingsregementen innan de kom till Dalregementet. Det saknas data om många av dessa 
underofficerares sociala bakgrund. Det som finns pekar mot ofrälse ståndspersonsöner av 
blygsam bakgrund. De fanns åtta som hade börjat sin bana som volontärer, dvs. med den från 
början uttalade ambitionen att uppnå högre grader. Bland dem framträder en tydligare bild av 
en högre samhällshierarkisk nivå, med ett större inslag av militärsöner och adelsmän. Av 
underofficerare med kort tjänstgöring var det 38 % som dog eller saknades i fält, 24 % som 
avgick på annat sätt och 38 % som blev krigsfångar vid Poltava. För volontärerna var det 25 
%, 25 % respektive 50 %. 
 
Data är knapphändiga om de värvade underofficerarna. En var adelsson, tre militärsöner. 
Lustigt nog finns i denna lilla grupp två biskopssöner adlade på grund av faderns förtjänster. 
Sekundsergeanten Johan Cederstierna var son till biskopen i Växjö Samuel Wiraenius och 
föraren Mathias Iserhielm var son till biskopen i Västerås Matthias Iser. Man får anta att alla 
de värvade underofficerarna hade potential att nå officersgraderna under Stora Nordiska 
kriget. De nio som inte blev officerare dog i fält, avgick på annat sätt eller blev krigsfångar 
vid Poltava. 
 
Tabell 6: Underofficerare anställda vid Dalregementet 1700-1709 (n = 174) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänstgörings
tid innan 

underofficers-
befordran 
(medeltal) 

 

Socialt skikt 
(medeltal) 

 

Adelssöner Militärsöner Släkt vid 
regementet 

Soldater med 
lång 
tjänstgöring, 
som inte blir 
off 
 

81 47 % 16 år 4,7 0 %  1 % < 1 % 

Soldater och 
likställda 
samt 
mönsterskriva
re med kort 
tjänstgöring, 
som inte blir 
off 
 

21 17 % 3 år 3,7 0 % 1 % 10 % 

Volontärer 
som inte blir 
off 
 

8 5 % 3 år 2,8 25 % 25 % 25 % 

Värvade 
under-
officerare, 
som inte blir 
off 
 

9 1 % .. .. 11 % 22 % 11 % 

Under-
officerare 
som blir 
officerare 
 

55 32 % 3 år - 30 % 16 % < 1 % 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989. 
 
 
3.3. Officerare anställda 1709-1713 
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När Dalregementet återuppsattes på hösten 1709 vållade befälsrekryteringen inga svårigheter 
(Pihlström 1906). Under hela perioden 1709-1713 anställdes 53 officerare vid 
Dalregementet, dvs. ca 10 per år. Nyuppsättningen av regementet på kort tid gjorde att 
fördelningen mellan olika rekryteringskategorier såg helt annorlunda ut än under de första 
krigsåren. Nästan alla underofficerare med lång tjänstgöring hade dött under kriget eller blivit 
krigsfångar vid Poltava. Av denna kategori fick därför bara fyra officersbefordran. 
Uppgifterna om social bakgrund är inte heltäckande, men en dem var son till en bonde i 
Malung och en annan till en ryttmästare vid Livregementet. Det var också bara sju 
underofficerare med kort tjänstgöring som blev befordrade till officer. Alla utom en volontär 
hade direktanställts som underofficer och alla vann officersbefordran inom några år efter 
inträdet i krigstjänsten. Tre fäder var adliga officerare, för de andra saknas data.  
 
Den gamla metoden med direktrekrytering av officerare återupptogs också. Även om 
personuppgifter inte föreligger för alla, så ser man här en tydlig tendens mot en högre social 
bakgrund, med många adels- och militärsöner, och även i några fall en låg ålder på de nya 
officerarna. Jacob Douglas var bara 16 år när han fick sin fänriksfullmakt, men hans far var 
greve och landshövding i Västerbotten. Fredrik Stenbock var 15 år och inte bara son till en 
greve och överstelöjtnant utan även brorson till regementschefen, Magnus Stenbock. Två fick 
löjtnantsfullmakter direkt, förmodligen beroende på personliga kvalifikationer. Claes 
Anckarström var son till en nyadlad brukspatron vilket inte borde ha gett honom något 
företräde, men han var också en 21 år gammal student. Anders Norrdahl var son till en ofrälse 
häradshövding, men själv en 27 år gammal lantmätare i Pommern.  
 
Många officerare rekryterades i Stockholm bland befäl som flytt från Finland och Livland 
(Pihlström 1906). De återfinns bland de 26 transporterade och befordrade till Dalregementet 
vilka utgjorde nästan hälften av de nya officerarna. Andra kom från svenska kårer, där 
Livgardet och Fortifikationen framträder. Några kom även från garnisonsregementen i de 
tyska provinserna. Den sociala bakgrunden är lika hög som bland de bestallade officerarna, 
men det militära och adliga inslaget är lägre. Åtta officerare värvades direkt till regementet 
bland svenskar i utländsk tjänst eller tjänstelösa personer med tidigare militär erfarenhet. 
Bland dessa var regementets nye chef, översten i fransk tjänst, greve Magnus Julius de la 
Gardie den mest framträdande. Fem hade tidigare fått avsked från svenska regementen och i 
vart fall några av dem var säkert ganska till åren komna.  
 
De flesta av de officerare som anställdes under denna period gick ett lika bistert öde tillmötes 
som sina kamrater från den förra perioden. Pesten 1710-11, slaget vid Gadebusch och 
belägringen av Tönningen krävde sina offer. De flesta som överlevde blev danska fångar vid 
Tönningens kapitulation 1713. Några återkom ganska snart, då det var lättare att fly från 
Danmark än från Sibirien, men det var förvisso inte alla.  
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Tabell 7: Officerare anställda vid Dalregementet 1709-1713 (n = 53 ) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänst-
göringstid 

innan 
officers-

befordran 
(medeltal) 

 

Slutgrad 
Median 

Socialt 
skikt 

(medeltal) 

Adelssöner Militär-
söner 

Släkt vid 
regementet 

Under-
officerare vid 
regementet 
med lång 
tjänstgöring 
 

4 8 % 11 år Fänrik-
Löjtnant 

.. 0 % 25 % 0 % 

Under-
officerare vid 
regementet 
med kort 
tjänstgöring 
 

7 13 % 2 år Löjtnant .. 43 % 43 % 43 % 

Bestallning 
vid regementet  
 

8 15 % 0 år Löjtnant 2,3 50 % 25 % 38 % 

Transport eller 
befordran till 
regementet 
 

26 49 % 4 år Kapten 2,3 27 % 15 % 8 % 

Värvade 
officerare vid 
regementet 
 

8 15 % .. Kapten-
löjtnant-
Kapten 

.. 63 % 25 % 0 % 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989. 
 
 
3.4. Underofficerare anställda 1709-1713 
 
Under perioden 1709-1713 anställdes 82 underofficerare vid Dalregementet, dvs. ca. 8 per 
år. Av dem blir så småningom 14 officerare och analyseras i detalj först vid sin 
officersbefordran. Man kan dock lägga märke till den högre andelen adelsmän och 
militärsöner i denna kategori. Nyuppsättningen av regementet gjorde att andra kategorier än 
under tidigare perioder dominerade underofficersanställningarna. De soldater med lång 
tjänstgöring som överlevt kriget hade nästan fullständigt hamnat i krigsfångenskap 1709. Av 
denna kategori blev därför bara två underofficerare under perioden. Mats Skalck hade fått 
avsked som korpral 1707 och återanställdes i graden efter Poltava, befordrades till 
underofficer 1712 och fick avsked året därpå. Han var då 50 år gammal. Hans kamrat blev 
befordrad under krigsfångenskapen efter Tönningen.  
 
Det var 20 som blev underofficerare efter kort tjänstgöring, i medeltal 2,5 år. Av dem var det 
bara sju som hade börjat som meniga soldater. Sex var först anställda som mönsterskrivare, 
men gick senare över till stridande befattning. Sex andra var direktrekryterade som korpraler 
och en hade fått transport till Dalregementet från ett värvat regemente. Inga volontärer 
återfinns bland underofficerarna. Data om den sociala bakgrunden har många luckor. Tre av 
dem som började som meniga soldater var i alla fall allmogesöner, en son till en före detta 
fältväbel vid regementet. En mönsterskrivare hade en far som hade varit handlande och 
bergsman i Falun, men nu var död; en annans far hade varit postkontrollör i Riga. Den 
underofficer som fått transport till Dalregementet hade en far som hade varit löjtnant vid 
Västmanlands regemente.  
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Det största antalet nyanställda – 46 stycken - underofficerare var värvade. Personuppgifterna 
om dessa är sparsamma. Många måste ha kommit från andra landskap. Kanske hade de 
tidigare tjänstgjort som befäl vid andra förband, kanske var de ståndspersonsöner. Den sociala 
bakgrunden är oklar utom för några ståndspersonsöner från landskapet. Två var 
kyrkoherdesöner och två var officerssöner. Av de sistnämnda var en bara 15 år gammal.  
 
De flesta av de underofficerare som anställdes under denna period dog under belägringen av 
Tönningen eller kom i krigsfångenskap efter fästningens kapitulation 1713.  
 
Tabell 8: Underofficerare anställda vid Dalregementet 1709-1713 (n = 82) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänstgörings
tid innan 

underofficers-
befordran 
(medeltal) 

 

Socialt skikt 
(medeltal) 

 

Adelssöner Militärsöner Släkt vid 
regementet 

Soldater med 
lång 
tjänstgöring, 
som inte blir 
off 
 

2 < 1 % 18 år 5 0 % 0 % 0 % 

Soldater  och 
korpraler 
samt 
mönsterskriva
re med kort 
tjänstgöring, 
som inte blir 
off 
 

20 24 % 2,5 år .. 0 % 10 % 5 % 

Volontärer 
som inte blir 
off 
 
 

0 0 % - - - - - 

Värvade 
under-
officerare, 
som inte blir 
off 
 

46 56 % .. .. < 1 % < 1 % 4 % 

Under-
officerare 
som blir 
officerare 
 

14 17 % 1 år  .. 25 % 25 % 21 % 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989. 
 
 
3.5. Officerare anställda 1713-1720 
 
Dalregementet återuppsattes igen efter Tönningen. Återuppsättningen gick denna gång 
långsammare än efter Poltava. Officerstjänsterna var lätta att besätta efter en energisk 
rekrytering utanför landskapet. Men enligt regementschefen var det svårt att få dugliga 
fänrikar, eftersom blivande officerare tog anställning som underofficerare vid Livgardet och 
sedan inte nöjde sig med lägre än löjtnants grad vid landskapsregementena. När regementet 
skulle kompletteras efter det norska fälttåget 1716 gick det trögare och många officerstjänster 
var obesatta. Återigen var det fänrikar som var mest eftertraktade och regementschefen 
efterlyste fysiskt starka unga män med förnämligare bakgrund. Vid reduceringen av 
befälsstaterna efter Karl XII:s död fick övertaliga officerare avsked 1719 (Pihlström 1906). 
Under perioden 1713-1720 anställdes 42 officerare vid Dalregementet, dvs. ca 6 per år. Det 
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fanns bättre tillgång på underofficerare som kunde befordras än efter Poltava. En del hade 
undgått Tönningen av olika skäl, andra kunde rymma från fångenskapen i Danmark. Åtta 
underofficerare med lång tjänstgöring blev befordrade till officerare. Persondata är dock 
knappa om de flesta och det går inte att säga något om de deras sociala ursprung. Det fanns 
dock inga adelsmän eller militärsöner bland dem. De flesta slutade som fänrikar, den högsta 
grad som nåddes var stabskapten, men det var trettio år efter krigets slut. Vid 
demobiliseringen efter kriget blev fem kvar vid regementet, en fick transport till Wrangels 
bataljon och två fick avsked. 
 
Två av de befordrade underofficerarna var födda i landskapet. Anders Terméen var son till en 
sedan länge död kaplan i Vika och hade varit underofficer i Livland innan han kom till 
Dalregementet. Han blev löjtnant men fick efter kriget avsked, ”för sitt fylleris skull”. Erik 
Dahlgrens liv är mycket väl dokumenterat, framförallt för den dagbok som han förde under 
soldatnamnet Smepust (Karolinska krigares dagböcker 3). Han var bondson från Mora, hade 
varit soldat vid Upplands tremänningar, korpral vid Livgardet, rymt från rysk fångenskap och 
sedan kommit till Dalregementet som underofficer efter sammanlagt 14 års tjänst. Han 
stupade vid Villmanstrand 1741 som sextioårig löjtnant.  
 
Det var också åtta underofficerare med kort tjänstgöring som blev befordrade till officerare. 
Deras sociala ursprung var högt och hälften var adelsmän och militärsöner. De flesta slutade 
som löjtnanter, den högsta graden som nåddes var överstelöjtnant, men det var över fyrtio år 
efter krigets slut. Fem hade börjat sin bana som volontärer, två började direkt som 
underofficerare och en ”vid fortifikationen”. Den sistnämnde var Henrik Aulaevill, son till 
handelsborgmästaren i Stockholm. Två var bara 17 år vid officersbefordran och en var 18 år 
gammal. Gustaf Tegensköld var halvbror till regementschefen, vilket borde underlättat hans 
befordringsgång men han fick ändå avsked som fänrik vid demobiliseringen. En de övriga 
hade en dött innan krigets slut, fänrik Aulaevill fick transport till artilleriet och fyra blev kvar 
vid regementet.  
 
De flesta eller närmare två tredjedelar av dem som blev officerare under denna period hade 
fått transport eller befordran till Dalregementet. Den viktigaste källan för de transporterade 
var Upplands tremänningar med fem officerare; den viktigaste källan för de befordrade var 
Livgardet med åtta underofficerare som blev officerare. Det sociala ursprunget var högt och 
två tredjedelar var adelsmän och nästan hälften militärsöner. Sex hade varit studenter och två 
hovpager. De flesta slutade som kaptener eller högre. Carl Fredrik Tegensköld nådde högst. 
Han kom som överstelöjtnant från Upplands regemente och blev sekundöverste vid 
Dalregementet. Han slutade som generalmajor och friherre under frihetstiden. Vid 
demobiliseringen efter kriget blev bara tre kvar vid regementet, två hade dött innan krigets 
slut, tre hade fått återtransport till Upplands tremänningar, sju fick transport till andra förband 
och åtta fick avsked.  
 
En enda officer värvades till regementet. Trots att Gustaf Adolf Frölich var en adlig 
översteson, fick han mycket dåliga vitsord och dömdes vid krigets slut till straffarbete för våld 
mot regementsadjutanten.  
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Tabell 9: Officerare anställda vid Dalregementet 1713-1720 (n = 42) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänst-
göringstid 

innan 
officers-

befordran 
(medeltal) 

 

Slutgrad 
Median 

Socialt 
skikt 

(medeltal) 

Adelssöner Militär-
söner 

Släkt vid 
regementet 

Under-
officerare vid 
regementet 
med lång 
tjänstgöring 
 

8 19 % 8,5 år Fänrik .. 0 % 0 % 13 % 

Under-
officerare vid 
regementet 
med kort 
tjänstgöring 
 

8 19 % 3 år Löjtnant 2 50 % 50 % 38 % 

Bestallning 
vid regementet  
 

0 - - - - - - - 

Transport eller 
befordran till 
regementet 
 

25 60 % 4 år Kapten 2,2 64 % 40 % 
 

8 % 

Värvade 
officerare vid 
regementet 

1 < 1 % .. Fänrik 1 100 % 100 % 0 % 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989 
 
 
3.6 Underofficerare anställda 1713-1720 
 
Under perioden 1713-1720 anställdes 74 underofficerare vid Dalregementet, dvs. ca 10 per 
år. Det var svårt att finna lämpliga underofficerare och till skillnad från officerstjänsterna stod 
underofficerstjänsterna länge vakanta (Pihlström 1906). Av dem blev så småningom 13 
officerare och analyseras i detalj först vid sin officersbefordran. Man kan dock lägga märke 
till den högre andelen adelsmän och militärsöner i denna kategori. Återigen är det andra 
kategorier än före 1709 som blir underofficerare. Det är bara åtta soldater med lång 
tjänstgöring som blev underofficerare. Det var karlar som anställt vid nyuppsättningen 1709 
och som av någon anledning undgått Tönningen. De flesta var födda i Dalarna, kom från 
allmogen och hade i medeltal tjänstgjort nio år i ledet innan de vann underofficersbefordran. 
De överlevde alla kriget och fick avsked åren 1718-1721. Till denna kategori hörde Anders 
Malmsten, född i Orsa socken 1687. Hans far var en rotesoldat som dog 1708, året efter blev 
sonen soldat vid Dalregementets första nyuppsättning efter Poltava. Han blev befordrad från 
korpral till furir 1718 och fick avsked två år senare, då han var sårad i bägge benen. 
 
Det var 21 personer, eller en knapp tredjedel av alla nya underofficerare, som blev befordrade 
efter kort tjänstgöring, i medeltal 3 år. Det var den största andelen av denna kategori som 
ditintills hade vunnit underofficersbefordran. Sex av dem var mönsterskrivare som övergick i 
stridande befattning. Det fanns också fem volontärer som inte blev officerare. Endast en 
tredjedel av båda dessa kategorier kom från Dalarna, resten från andra delar av landet, 
Finland, de tyska provinserna eller Tyskland i övrigt. Det adliga och militära inslaget i var i 
det närmaste obefintligt i denna kategori. Persondata är därför knapphändiga. Bara två av dem 
stupade, i Norge 1716, vilket visar hur krigets karaktär förändrades och två försvann ur 
rullorna av andra skäl. Femton fick avsked i krigets slutskede eller strax efter och 7 blev kvar 
vid regementet. Av de sistnämnda var några ännu i tjänst under hattarnas ryska krig och två av 
dessa karoliner stupade som fältväblar vid Villmanstrand 1741. Två av underofficerarna var 
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inte äldre än 15 år. Anders Hökeflycht var adelsman och son till en löjtnant vid 
Dalregementet; han började som rotesoldat, men blev rustmästare inom året och fick avsked 
1719 som sekundförare. Abraham Grot var son till borgmästaren i Säter; han började som 
volontär, blev förare samma år och fick avsked 1726 som sergeant. 
 
Medan en stor del av underofficersbefattningarna efter Poltava besattes med värvade 
underofficerare så är detta inslag mycket litet efter Tönningen. Förmodligen fanns det inte 
särskilt många med tidigare militär erfarenhet som inte redan var i tjänst någonstans. Det går 
inte att säga särskilt mycket om denna kategori, då utförliga persondata saknas för de flesta. 
De flesta av dem fick avsked kring krigsslutet. Vad som istället användes för att fylla 
underofficerskårens luckor var, förutom ur manskaps- och mönsterskrivarleden, var transport 
eller befordran från andra förband. Tidigare år har det funnits enstaka personer i denna 
kategori, som jag inte särredovisat. Men nu är det nästan en tredjedel av de nya 
underofficerarna som tillhör denna kategori. Ganska många befordrades från Livregementet 
till häst eller från Livgardet. En tredjedel kom från Upplands tremänningar, det 
tremänningsregemente som Dalarna tillhörde. En något lägre andel var födda i landskapet. 
Det fanns ett visst inslag av frälse och militärsöner. De flesta från Upplands tremänningar 
återgick dit efter en kort tid, några av de övriga dog, flera fick avsked, två blev avsatta genom 
krigsrättsdomar och en degraderades till menig. 
 
Tabell 10: Underofficerare anställda vid Dalregementet 1713-1720 (n = 74) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänstgöringst
id innan 

underofficers-
befordran 
(medeltal) 

 

Socialt skikt 
(medeltal) 

 

Adelssöner Militärsöner Släkt vid 
regementet 

Soldater med 
lång tjänstgöring, 
som inte blir off 
 

8 11 % 9 år 5 0 % 13 % 13 % 

Soldater  och 
korpraler samt 
mönsterskrivare 
med kort 
tjänstgöring, som 
inte blir off 
 

21 28 % 3 år ..  5 % 5 % 5 % 

Volontärer som 
inte blir off 
 

5 7 % 1,5 år .. 0 % 0 % 0 % 

Värvade 
underofficerare, 
som inte blir off 
 

6 8 % .. .. 0 % 17 % 
 

17 % 

Underofficerare 
som får transport 
eller befordran 
till regementet, 
som inte blir off 
 

21 28 % .. .. 5 % 10 % 0 % 

Underofficerare 
som blir 
officerare 
 

13 18 % 2,5 år 
 

2,75 42 % 42 % 15 % 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989 
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4. FRIHETSTIDEN 1721-1771 
 
Volontärinstitutionen upprättades officiellt genom en förordning 1736, som stadgade att 
”vackra ynglingar av adelsståndet och ståndspersoner” skulle kunna antas som volontärer. 
Enligt regementshistorien tillämpades förordningen vid Dalregementet så att det i första hand 
var minderåriga officerssöner som anställdes som volontärer och 1767 beordrade 
regementschefen att endast officerssöner skulle få tillhöra denna kategori, övriga skulle vara 
soldater. Det var också under frihetstiden som ackordssystemet blev dominerande. Vid 
Dalregementet slog det igenom i början på 1730-talet. Det sanktionerades officiellt i hela 
armén 1757 (Pihlström 1910).  
 
Gunnar Artéus har undersökt den svenska officersrekryteringen under frihetstiden. Artéus 
visar att de högre samhällsklassernas andel av officersrekryteringen var oförändrad under 
denna period. Undantagen utgjordes av krigen, då de lägre samhällsklassernas utökade sin 
andel av officerskåren. Som förklaring menar Artéus att överklassen var för liten för att kunna 
möta krigsmaktens officersbehov i krig samt att civila ämbeten utövade en ökande grad av 
lockelse redan före krigen. Rekryteringsmönstret var dock inte likartat vid alla delar av 
krigsmakten. Vid de indelta regementena rekryterades officerskåren under fredsperioderna 
”till växande del” från dessa klasser. Vid de värvade regementena sjönk andelen 
nyrekryterade officerare ur de högre samhällsklasserna efter 1764. Orsaken var, enligt Artéus, 
penninglönernas värdeminskning på grund av inflationen efter det pommerska kriget. Vad 
gäller börden, så var alla nyrekryterade officerarna vid Livgardet adelsmän. Vid kavalleriet 
och det värvade infanteriet var över 4/5, vid det indelta infanteriet 2/3 och vid örlogsflottan 
och vid fortifikationen hälften adliga (Artéus 1982). 
 
Artéus undersökte också i vad mån de nya officerarna rekryterades ur andra än militära 
miljöer. Vid såväl det indelta som det värvade infanteriet nyrekryterades huvuddelen av 
officerskåren från militärfamiljer. De civila överklassmiljöer som levererade söner till 
krigsmakten var de traditionella civila officersrekryteringsmiljöerna hovet och ämbetsverken. 
Bland de undersökta regementena fanns dock Västerbottens regemente en växande grupp av 
officerare som härstammade från icke-traditionella officersrekryteringsmiljöer som 
prästerskapet, magistraten och borgarståndet (Artéus 1982). 
 
Artéus dryftar även den av Wirilander framförda tesen om regementet som en 
familjeangelägenhet och kommer fram till, att nästan alla indelta regementen kan betraktas 
som familjeregementen, dvs. en kår där vissa släkter dominerade. Av de undersökta 
regementena kunde dock Västmanlands regemente inte anses som ett familjeregemente. 
Artéus menar vidare, att ackordssystemet inte annat än undantagsvis utgjorde något hinder för 
befordran. För de flesta blivande officerare borde det, enligt honom, ha varit möjligt att låna 
upp den ackordssumma som krävdes för befordran. Sammanfattningsvis menar Artéus, att 
villkoren för en framgångsrik officerskarriär i den indelta armén i fredstid förutsatte adelskap 
samt släktskap eller andra förbindelser med högre officerare eller ämbetsmän (Artéus 1982). 
 
Lars Otto Berg har studerat befälsrekryteringen vid Upplands regemente under 
sjuttonhundratalet. Han ser under århundradet en utveckling med minskande 
befordringsmöjligheter och minskad ståndscirkulation för soldater och korpraler. Förklaringen 
är volontärsystemet, vilket enligt Berg fungerade både som utbildningsväg för blivande 
officerare och underofficerare och ”som försörjningsinrättning för fattiga officerares söner”. 
Mot slutet av seklet hade nästan alla underofficerare varit volontärer och 
befordringsmöjligheter ovan korpralsgraden hade i stort sett upphört för vanliga rotesoldater. 
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En liknande utveckling ägde rum inom underofficerskåren då den ofrälse underofficerens 
befordringsmöjligheter kraftigt inskränktes. I början av seklet var det övertaliga officerare 
som efter Stora Nordiska kriget placerats på underofficerslöner som i första hand blev 
befordrade, under slutet av århundradet var det de adliga underofficerarna (Berg 1982). 
 
Hans Norman har summerat officerarnas karriärvägarna vid de indelta regementena. De flesta 
blivande officerare började som volontärer, medan några kunde bli direkt anställda i de lägre 
underofficersgraderna. Med goda kontakter kunde vederbörande i bägge fallen antas redan 
som minderårig. En del av volontärerna var avlönade som rotesoldater, andra var lönlösa. 
Även efter befordran till underofficer var några utan lön. Inte alla volontärer blev 
underofficerare, men för de som lyckades var målet att snabbt passera underofficersgraderna 
för att uppnå kompetens till officersbefordran. Sedan Karlberg grundats 1792 var en 
kadettutbildning där en alternativ väg för den blivande officeren. Enligt Norman var dock 
kadetterna ofta missgynnade vid officersutnämningar, därför att regementscheferna föredrog 
de som börjat som volontärer eller underofficerare och därför var välkända på regementena 
(Norman 1997). 
 
 
4.1. Officerare anställda 1721-1743 
 
Vid övergång till fredsorganisationen efter Stora nordiska kriget uppordnades under stora 
svårigheter de komplicerade tjänsteförhållandena och befälet inplacerades på indelt stat efter 
tjänsteålder och tjänstemeriter. Sedan det befäl som överlevt rysk fångenskap kommit hem 
1722, fastställdes en slutlig inplacering av en ständerkommission året därpå. Många fick då 
avsked. Samtidigt placerades ett antal tjänstlösa officerare från andra regementet vid 
Dalregementet som lönlösa expektansofficerare, vilka skulle ha företräde till nya tjänster. 
Under hattarnas ryska krig 1741-1743 anställdes ett antal sekundofficerare, huvudsakligen 
fänrikar (Pihlström 1910). Under perioden 1721-1743 anställdes 39 officerare vid 
Dalregementet, dvs. ca. 1,5 per år. Över hälften, eller 21, av dessa officerare anställdes under 
ryska kriget. Det visar på den långsamma befordringsgången och det faktum att många 
tjänster fortfarande var besatta med de officerare som placerats på dem efter demobiliseringen 
efter Stora Nordiska kriget. Det var först kriget, med förluster, avskedstaganden av icke-
fältduglig personal och anställandet av sekundofficerare som öppnade upp tjänster för 
nyrekrytering. Som framgår av de slutgrader som de flesta uppnådde var resultatet av denna 
stagnation att befordringsutsikterna var mycket dåliga under denna period. 
 
Nio underofficerare med lång tjänstgöring befordrades till officerare. De hade i medeltal 19 
års tjänst innan officersbefordran. Till antalet var de inte många, men till andelen utgjorde de 
nästan en fjärdedel av alla officersbefordringar. Karaktäristiskt är dock att fem av dessa 
befordringar ägde rum under kriget. Trots den långa tjänstgöringstiden innan 
officersbefordran så kom de flesta från högre sociala nivåer. Militärsönerna utgjorde hälften 
och deras fäder var alla kaptener eller högre. Olof Bång avvek från mönstret då hans far var 
trädgårdsmästare i Stockholm. Han började som soldat redan 1709 och blev efter 33 års tjänst 
befordrad från fältväbel till sekundlöjtnant under ryska kriget och tar inom två år avsked som 
löjtnant. Avviker gör också Erik Tranborg, son till kaplanen i Östervåla. Han blev volontär 
vid Livregementet vid 29 års ålder och underofficer vid Dalregementet två år senare. Efter 
bara fyra år som underofficer blir han sekundfänrik under ryska kriget. Annars hade de flesta 
blivit militärer vid 14-15 års ålder, inom mindre än två år nått underofficersgraden, men sedan 
drabbats av en stagnerad befordringsgång. Den som nådde högst var Johan Vilhelm 
Grönhagen, son till en nyadlad kapten, rustmästare vid 16 års ålder, fänrik vid 25 års ålder och 
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slutligen överste vid Björneborgs regemente och generaladjutant med generalmajors avsked 
1775.  
 
Åtta underofficerare med kort tjänstgöring blev befordrade till officerare. Det var en femtedel 
av alla officersbefordringar under perioden. De hade i medeltal tre års tjänst innan 
officersbefordran. Sju av dessa befordringar ägde rum under ryska kriget, fem av dem hade 
också blivit befordrade till underofficerare under samma krig. Socialt stod denna kategori 
högre än de underofficerare med lång tjänstgöring som blev officerare, även om dessa också 
kom från de högre samhällsnivåerna. De flesta var adelsmän, några högadliga, och 
militärsöner där fäderna var majorer eller högre. Många hade släkt vid regementet. 
Befordringsmässigt gick det dock inte bättre för denna kategori. Många började sin militära 
bana vid 14-16 års ålder, blev inom några år underofficerare och inom bara ytterliga några år 
officerare. Men sen gick inte befordran särskilt snabbt. Den som det går sämst för 
befordringsmässigt, är Olof af Malmsten, som var son till regementets auditör. Han slutar som 
regementsadjutant och tar avsked vid 29 års ålder med löjtnants karaktär. Generalssonen 
friherre Vilhelm Armfelt når högst och slutar som överstelöjtnant och kommendant i 
Kristianstad 1760. 
 
En officer direktutnämns till regementet. Majorssonen friherre Otto Vilhelm von Rosen var 
både student och hovpage. Hans hovförbindelser förklarar säkert hans bestallning som fänrik 
vid Dalregementet 1732. Han slutar som chef för Kronobergs regemente och generalmajor 
1776.  
 
Sexton officerare får befordran och fem får transport till Dalregementet från något annat 
förband. Det är denna kategori som har högsta sociala bakgrunden och flest adelsmän i sina 
led. Militärsönerna och de med släkt vid regementet är många, men inte så många som bland 
de underofficerare med kort tjänstgöring som blir officerare. Nio av befordringarna sker under 
ryska kriget. Inte mindre än sex underofficerare vid Livgardet får officersbefordran till 
Dalregementet, vilket visar på gardets fortsatta betydelse som officersutbildningsanstalt. Elva 
av officerarna i denna kategori blir inte högre än löjtnanter, men av de övriga tio blir inte 
mindre än sju majorer eller högre. Två före detta underofficerare vid Livgardet får illustrera 
de olika befordringschanserna. Den adlige livdrabantsonen Anders Sneckenberg blir 
befordrad från sergeant vid Livgardet till adjutant vid Dalregementet 1742. Han tar avsked 
som sekundlöjtnant 1749 med kaptens karaktär. Överhovjägmästarsonen och studenten greve 
Gabriel Spens, blir befordrad från förare vid Livgardet till fänrik vid Dalregementet 1732. När 
han tar avsked 1779 är han fältmarskalk och chef för Närke-Värmlands regemente. 
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Tabell 11: Officerare anställda vid Dalregementet 1721-1743 (n = 39) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänst-
göringstid 

innan 
officers-

befordran 
(medeltal) 

 

Ålder vid krigs-
tjänstens 

anträdande 
(medeltal) 

Slutgrad 
Median 

Socialt 
skikt 

(mede-
ltal) 

Adels-
söner 

Militär-
söner 

Släkt vid 
regementet 

Under-
officerare vid 
regementet 
med lång 
tjänstgöring 
 

9 23 % 16,5 år 18 år Löjtnant 2,7 22 % 56 % 22 % 

Under-
officerare vid 
regementet 
med kort 
tjänstgöring 
 

8 21 % 3 år 15,5 år Löjtnant 1,71 88 % 88 % 38 % 

Bestallning vid 
regementet  
 

1 < 1 % 0 år 21 år General-
major 

2 100 % 100 % 0 % 

Transport eller 
befordran till 
regementet 
 

21 54 % 6 år 16 år Löjtnant 1,6 90 % 57 % 29 % 

Värvade 
officerare vid 
regementet 
 

0 0 % - - - - - - - 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989 
 
 
4.2 Underofficerare anställda 1721-1743 
 
Under perioden 1721-1743 anställdes 102 underofficerare vid Dalregementet, dvs. ca. 4,5 
per år. Nästan hälften, eller 45, av dessa underofficerare anställdes under hattarnas ryska krig 
1741-1743. Nästan hälften av dessa i sin tur, eller 21, tillhörde kategorin underofficerare som 
blir officerare. Totalt är det 32 underofficerare som blir befordrade till officerare och 
analyseras i detalj först vid sin officersbefordran. Man kan dock lägga märke till den högre 
sociala bakgrunden, den relativt höga andelen adelsmän, militärsöner och personer med släkt 
vid regementet i denna kategori. Bland dem finns också sex underofficerare som blir 
officerare vid andra förband och därför inte kommer att analyseras som officerare. 
 
En femtedel, eller 22 underofficerare, hade mer än fem års tjänst som soldat, korpral eller 
mönsterskrivare (två personer) innan de nådde underofficersgraden. Medeltalet var 13,5 års 
tjänst. Sex av dem blev befordrade under ryska kriget. Till sin sociala bakgrund var det en 
disparat grupp. Persondata är otillräckliga för elva av dem. Bland dem vars fäder är kända, 
finns snarast två grupperingar; dels fyra allmogesöner, dels sju ståndspersonsöner. Petter 
Morins far var bonde i Grangärde. Efter 17 år som korpral blev han rustmästare 1739 och tar 
avsked två år senare. Adelsmannen Carl Fechtenberg var son till en major som dött i rysk 
fångenskap. Han blev rustmästare 1740 efter sju år som soldat och korpral. Han blev snart 
sergeant, men aldrig officer, och tog avsked efter 18 år som underofficer. 
 
Det var också 22 underofficerare som hade mindre än fem års tjänst innan 
underofficersbefordran; i medeltal 2,5 år. Sex började som mönsterskrivare. Nio blev 
befordrade under kriget. Deras sociala bakgrund var inte mycket bättre än de som blev 
underofficerare efter lång tjänstgöring. Här saknas också data om fäderna till elva 
underofficerare. Bland de kända fäderna var nio ståndspersoner och två tillhörde allmogen. 
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Anders Gyllenspetz var son till en deklasserad adelsman som hade tjänstgjort som rotesoldat 
vid regementet. Han blir rustmästare efter fyra års tjänst som soldat och korpral och tar 
avsked efter två år. Överstelöjtnantssonen Adolf Akerstein började som mönsterskrivare, 
övergick sedan till en stridande befattning som förare, blev efter 13 år som underofficer 
sergeant och efter 30 år fältväbel för att vid 60 års ålder ta avsked.  
 
Fjorton volontärer blev inte officerare. Sju av dem blev befordrade under ryska kriget. Deras 
sociala bakgrund var högre än de underofficerare som började som soldater, korpraler eller 
mönsterskrivare. Andelen adelssöner var dock lågt, medan en femtedel var militärsöner med 
släkt vid regementet. För sju av dessa underofficerare saknas personhistoriska data om 
fäderna. För de övriga underofficerarna hade två fäder som var kaptener, en som var löjtnant, 
en var kyrkoherde, två var rådmän och slutligen fanns det en som var klädesvävare i Falun. 
Nio tog avsked, en rymde, två saknades efter slaget vid Villmanstrand 1741 och en 
drunknade. Carl Gustaf Grönhagen blev efter avskedet officer i Royal Suédois, men de övriga 
återkom inte till det militära.  
 
Tolv underofficerare som värvades direkt i en underofficersgrad. Åtta anställdes före 1733 
och bara två av under ryska kriget. För de flesta är de personhistoriska uppgifterna mycket 
knapphändiga. Många hade förmodligen tidigare varit underofficerare under Stora nordiska 
kriget. Johan Westlin var bondson från Västmanland och hade en bror som var rådman i 
Falun. Lars Brandell var jägare hos regementschefen när han blev anställd som rustmästare.  
 
Arton personer befordrade till underofficerare vid Dalregementet från andra förband. Jag har 
valt att inte särredovisa dem, utan de har inordnats i respektive rekryteringskategori. Tio var 
volontärer och andra som fick befordran till underofficer vid Dalregementet för att senare bli 
officerare. Åtta var diverse militärer av manskapsgrad, inklusive några volontärer, som blev 
inte blev officerare. Sex av dessa blev befordrade efter kort tjänstgöring.  
 
Tabell 12: Underofficerare anställda vid Dalregementet 1721-1743 (n = 102) 
Rekryteringskategori 
 

Antal Andel Tjänstgöringstid 
innan underofficers-

befordran 
(medeltal) 

 

Ålder vid 
krigs-

tjänstens 
anträdande 
(medeltal) 

 

Socialt 
skikt 

(medeltal) 
 

Adels-
söner 

Militär-
söner 

Släkt vid 
regementet 

Soldater och korpraler samt 
mönsterskrivare med lång 
tjänstgöring, som inte blir off 
 

22 22 % 13,5 år 22 år 3,7 9 % 18 % 9 % 

Soldater  och korpraler samt 
mönsterskrivare med kort 
tjänstgöring, som inte blir off 
 

22 22 % 2,5 år 21 år 3,5 14 %  25 % 5 % 

Vontärer som inte blir off 
 

14 14 % 2 år .. 3 7 % 21 % 21 % 

Värvade underofficerare, som 
inte blir off 
 

12 12 % .. .. .. 0 % .. 0 % 

Underofficerare som blir 
officerare 
 

32 31 % 1 år 18 år 2,1 47 % 81 % 41 % 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989 
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4.3. Officerare anställda 1744-1771 
 
Under perioden 1744-1771 anställdes 80 officerare vid Dalregementet, dvs. ca 3 per år. 
Nästan hälften, 40 % eller 32 officerare, anställdes under pommerska kriget 1757-1762. 
Under denna period genomfick befälsstaterna vissa förändringar och ett antal nya 
officerstjänster tillkom. En kaptenstjänst omvandlades till en sekundmajorstjänst och det 
tillkom fyra stabskaptenstjänster. Den vid krigsslutet indragna regementsadjutanstjänsten 
återinfördes 1735 och tjugotvå år senare tillkom en sekundadjutantstjänst. Innehavarna av 
bägge dessa tjänster räknades som subalternofficerare. Även under pommerska kriget 
anställdes ett antal sekundofficerare (Pihlström 1910). 
 
Trettiotvå underofficerare med lång tjänstgöring befordrades till officerare. De hade i 
medeltal 11 års tjänst innan de fick officersfullmakt. Men då många skrevs in i rullorna vid 
unga eller mycket unga år, så kan inte tjänsteålder längre användas för att skilja de erfarna 
underofficerarna från gradpasserarna. Det går att fastställa åldern för militärtjänstens början 
för 27 officerare ur denna rekryteringskategori. Tio var under 15 år gamla, sju var 15-17 år 
gamla, medan tio var 18-24 år gamla. Följaktligen nådde de också underofficersgraderna i 
unga år, 13 blev underofficerare innan de fyllt 18 år. Man kom från högre sociala nivåer, 
inslaget av adelsmän och framförallt militärsöner var mycket högt och hälften hade släktingar 
vid regementet. Sju av dessa officerare blev aldrig högre än fänrikar, medan majorsgraden var 
den högsta som uppnåddes. Jakob Queckfelt, en adlig majorsson, blev volontär vid 
Jönköpings regemente när han var 17 månader gammal och rustmästare vid Dalregementet 
när han var tio år! Han gjorde förmodligen ingen verklig tjänst innan han blev sergeant 16 år 
gammal. Trots den tidiga starten på hans militära karriär nådde han inte högre grad på stat än 
kapten och kompanichef. 
 
Fjorton underofficerare med kort tjänstgöring befordrades till officerare. De avvek inte 
särskilt mycket från de underofficerare med lång tjänstgöring som befordrades. Den 
grundläggande skillnaden var att de var äldre vid militärtjänstens början. I medeltal var de 3,5 
år äldre; sju var 15-17 år gamla, medan de sju andra var 18-30 år. Man kom från högre 
samhällshierarkiska nivåer; inslaget av adelsmän var mycket högt och hälften hade släktingar 
vid regementet. Inslaget av militärsöner var dock markant lägre än den första 
rekryteringskategorin. Mediangraden för kategorin var stabskapten, precis som den första 
rekryteringskategorin. Två officerare blev överstelöjtnanter. 
 
Fjorton officerare fick transport till och 20 officerare eller underofficerare fick befordran som 
officer till Dalregementet från andra förband. Andelen adliga och militärsöner var högt, men 
det var inte så många som hade släktingar vid regementet. Tio var under 15 år gamla när de 
börjad sin militära bana, tio var 15-17 år gamla, medan 12 var 18-28 år gamla (och en vet vi 
inte hur gammal han var). Anmärkningsvärt nog kom man i medeltal från klart lägre sociala 
nivåer än de två tidigare rekryteringskategorierna. Trots det blev karriären i allmänhet något 
bättre. Inte mindre än nio officerare blev majorer eller högre; två av dessa generaler. Gustaf 
Henrik Mannerheim var son till en nyadlad godsförvaltare, en person i det lägsta skiktet av 
ståndspersoner, och började inte sin militära bana förrän vid 21 års ålder efter att ha varit 
student i Uppsala och inskriven som kanslist vid riksarkivet. Han slutade som friherre, 
generalmajor och chef för Jämtlands regemente. Friherre Jonas Cronstedt, vars far var general 
och president i krigskollegium, blev heller inte militär förrän vid 20 års ålder och slutade som 
generallöjtnant och chef för Nylands regemente.  
 



Historikermötet i Lund 2008 

2008-02-28/rkt 24 

Två officerare som kan betraktas som genuina ”långvägare” eller erfarna underofficerare 
återfinns också i denna kategori. Daniel Grip var löjtnantsson, började sin militära karriär som 
nittonårig underofficer vid Jämtlands regemente och blev efter 18 års tjänst befordrad till 
fänrik. Under pommerska kriget var han löjtnant och fick transport till Dalregementet som 
krigstida befälsförstärkning. Han slutade som kapten vid fortifikationen. Israel Trellman var 
smålänning, men hans far är tyvärr okänd. Han började vid 16 års ålder som volontär vid ett 
värvat regementet, blev underofficer efter sex års tjänst huvudsakligen som mönsterskrivare 
och officer efter ytterligare nio år. Han befordrades under pommerska kriget från adjutant vid 
Kronprinsens regemente till fänrik vid Dalregementet och slutade stabskapten. 
 
Johan Jakob von Dalheim, en pommersk adelsman och f.d. förare vid Drottningens 
Livregemente värvades som fänrik på extra stat vid Dalregementet under pommerska kriget. 
Han slutade som stabslöjtnant vid Södermanlands regemente.  
 
Tabell 13: Officerare anställda vid Dalregementet 1744-1771 (N = 80) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänst-
göringstid 

innan 
officers-

befordran 
(medeltal) 

 

Ålder vid krigs-
tjänstens 

anträdande 
(medeltal) 

Slutgrad 
Median 

Socialt 
skikt 

(medeltal) 

Adels-
söner 

Militär-
söner 

Släkt vid 
regementet 

Under-
officerare vid 
regementet 
med lång 
tjänstgöring 
 

32 40 % 11 år 15 år 
 

Stabs-
kapten 

2,4 59 % 84 %  50 % 

Under-
officerare vid 
regementet 
med kort 
tjänstgöring 
 

14 18 % 2,5 år 18,5 år 
 

Stabs-
kapten 

2,2 64 % 36 % 50 % 

Bestallning vid 
regementet  
 

0 0 % - - - - - - - 

Transport eller 
befordran till 
regementet 
 

33 41 % 7 år 16 år Kapten 3,3 73 % 58 % 15 % 

Värvade 
officerare vid 
regementet 
 

1 < 1 % .. .. Löjtnant 3 100 % 100 % 0 % 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989 
 
 
4.4. Underofficerare anställda 1744-1771 
 
Under perioden 1744-1771 anställdes 120 underofficerare vid Dalregementet, dvs. ca 4 per 
år. En dryg fjärdedel, 28 % eller 33 underofficerare, anställdes under pommerska kriget 1757-
1762. Det var nio volontärer vid andra förband som befordrades till underofficerare vid 
Dalregementet. Jag har valt att inte särredovisa dem som transporterade; alla blev befordrade 
till officerare och har inplacerats i motsvarande rekryteringskategori. Nästan fyra av tio 
underofficerare, eller 46 av 120 blir officerare, men det betyder inte att de lägre sociala 
skikten har fått ökat tillträde till officerskåren utan på att underofficersvägen blir en allt 
vanligare väg till officersfullmakten. Denna rekryteringskategori avviker därför i sina 
karaktäristika från övriga underofficerskategorier. De är yngre, kommer från en markant 
högre social nivå; de flesta är adelsmän och militärsöner och mer än hälften har släkt vid 
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regementet. De kommer att analyseras ytterliga den period de blir officerare, men det kan 
anmärkas att sex av dem blir officerare vid andra förband och därför inte kommer att ingå i 
denna analys. 
 
Mindre än en femtedel, eller 18 underofficerare, hade mer än fem års tjänst som soldat eller 
korpral innan underofficersbefordran; medeltalet var 15 års tjänst. Medelåldern vid 
militärtjänstens början var 20 år; den yngste var inte yngre än 15 år medan den äldste var så 
gammal som 36 år. De flesta kom från allmogen eller det allra lägsta ståndspersonsskiktet, det 
fanns inga adelsmän och bara ett litet fåtal militärsöner och sådana med släkt vid regementet. 
Som ganska typisk för allmogesönerna kan Erik Andersson Morström från Mora socken 
anföras. Han blev rotesoldat vid 27 års ålder, korpral efter sju års tjänst och underofficer efter 
17 år. Han slutade sin militära karriär i den lägsta underofficersgraden. Ur det lägre 
ståndspersonsskiktet kom Erik Lindgren, kaplansson från Älvdalen. Han blev rotesoldat vid 
25 års ålder och underofficer efter nio års tjänst. Även han slutade som rustmästare. 
 
Det var bara sex soldater med kortare tjänstgöring än fem år som blev underofficerare. 
Medelåldern vid militärtjänstens början var 22 år; den yngste var inte yngre än 17 år medan 
den äldste var 33 år gammal. Två var fänrikssöner, en gästgivarson, en bondson och för resten 
saknas dessa data. Det fanns alltså en spridning från ofrälse ståndspersoner till allmogen bland 
dem. Adeln lyste med sin frånvaro, men det militär inslaget var relativt stort. Några typiska 
representanter för denna kategori fanns väl inte och eftersom gruppen var så liten, lämnar jag 
inga exempel. 
 
Det var inte mindre än 35 volontärer som inte blev officerare. Medelåldern vid första militära 
anställning var 17,5 år, men den yngste var sju år och den äldste 41 år gammal. Betecknande 
är att alla de nio som var under 18 år när de blev volontärer hade fäder vid regementet. Denna 
kategori tjänstgjorde i medeltal tre år som volontärer innan de blev underofficerare. Frälset 
saknar representanter, men fyra av tio var militärsöner med släkt vid regementet. De flesta 
hade sitt sociala ursprung bland ofrälse ståndspersoner och lägsta skiktet av ståndspersoner. 
Några kom från allmogen och några kom från högre samhällshierarkiska nivåer. Friherre 
Johan Christoffer von Rosen var son till en generalmajor, hade två bröder vid regementet, 
blev volontär vid 10 års ålder och underofficer vid 13, och var säkert predestinerad för en 
högre militär grad, men han avled innan han fyllt 16. I den andra änden på den sociala 
rangskalan möter vi Johan Wallin, bondson från Ovanåker i Gästrikland, volontär och 
underofficer vid 23 års ålder, sergeant vid 25, fältväbel vid 31 och bataljonsadjutant vid 54 års 
ålder och till sin död tio år senare. Det var dock inte bara de som kom ur de lägre 
samhällshierarkiska nivåerna som hade ett helt liv som underofficer framför sig. Jacob 
Grönstedt var son till en avliden major vid regementet, började som volontär men blev inte 
underofficer förrän vid 29 års ålder. Åtta år senare blev han mönsterskrivare och förblev i 
denna befattning till han tog avsked vid 72 års ålder.  
 
Under framförallt pommerska kriget värvades 15 underofficerare vid Dalregementet. Den 
yngste var 13 och den äldste 39 år gammal. Det saknas för mycket data för att kunna säga 
något generellt om den sociala härkomsten, men två var adelsmän, tre militärsöner av vilka 
två hade fäder vid regementet. Augustin Mannerheim hade den ovannämnde Gustaf Henrik 
Mannerheim som far och anställdes direkt som sergeant vid 13 års ålder när denne var chef 
för Dalregementet; en förtidig död stäckte dock hans vidare avancemang. Anders Nordström 
var bondson från Lillhärdal i Härjedalen och anställdes vid 31 års ålder som underofficer vid 
Dalregementet under pommerska kriget. Efter 15 år blev han sergeant för att ta avsked som 
sådan vid 55 års ålder. 
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Tabell 14: Underofficerare anställda vid Dalregementet 1744-1771 (n = 120) 
Rekryteringskategori 
 

Antal Andel Tjänstgöringstid 
innan underofficers-

befordran 
(medeltal) 

 

Ålder vid 
krigs-

tjänstens 
anträdande 
(medeltal) 

 

Socialt 
skikt 

(medeltal) 
 

Adels-
söner 

Militär-
söner 

Släkt vid 
regementet 

Soldater  och korpraler  
med lång tjänstgöring, som 
inte blir off 
 

18 15 % 15 år 20 år 
 

4,5 0 % 6 % 6 % 

Soldater  med kort 
tjänstgöring, som inte blir 
off 
 

6 5 % 2,5 år 22 år 
 

3,75 0 % 33 % 16 % 

Volontärer som inte blir off 
 

35 29 % 3 år 17,5 år 
 

3,5 0 % 40 % 40 % 

Värvade underofficerare, 
som inte blir off 
 

15 13 % .. 22,5 år 
 

.. 13 % 20 % 13 % 

Underofficerare som blir 
officerare 
 

46 38 % 2,5 år 14 år 
  

2,1 74 % 63 % 54 % 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989 
 
 
5. GUSTAVIANSKA TIDEN 1772-1809 
 
Esbjörn Larsson har undersökt socialt ursprung, senare karriärer och äktenskap för kadetter 
antagna vid Karlberg 1792-1809 (och senare). Kadetterna var till övervägande del adels- och 
officerssöner. Även inom denna socialt homogena grupp var det sociala ursprunget av stor 
betydelse för en ”framgångsrik karriär och möjligheten till ett gott gifte”. De högre 
samhällsklassernas övre skikt kan kontrasteras mot den vanlige kadetten, där fadern typiskt 
var en kapten ur lågadeln och sönerna blev officerare vid infanteriet. Det var dock ingalunda 
så att alla söner lyckades reproducera faderns sociala ställning. I det övre skiktet var det 
ungefär hälften och i det vanliga skiktet en fjärdedel. Slutligen fanns det de kadetter som blev 
officerare vid ”genivapnen”. Där var det ofrälse inslaget störst, även om det var mindre bland 
kadetterna än bland vapnens officerare. Det fanns även en liten grupp borgerliga kadetter, vars 
fäder var handlande eller brukspatroner. Larsson poängterar i sina slutsatser ”det sociala 
arvets betydelse” (Larsson 2005). 
 
 
5.1. Officerare anställda 1772-1792 
 
Under perioden 1772-1792 anställdes 79 officerare vid Dalregementet, dvs. ca. 3,5 per år. 
Det var bara fem officerare som anställdes under krigsåren 1788-90. Ackordssystemet 
inskränktes genom att rätten att kräva ackordsavgift 1774 begränsades till dem som i tjänsten 
sårats eller invalidiserats, eller tjänstgjort 25 år. Utestående ackord skulle inlösas av arméns 
pensionskassa (Pihlström 1911). 
 
Tjugofyra underofficerare med lång tjänstgöring befordrades till officerare. Fyra av dessa 
hade fått befordran som underofficer till Dalregementet. Denna rekryteringskategori hade i 
medeltal tolv års tjänst innan officersbefordran. Men då militärtjänsten i medeltal börjades vid 
7,5 års ålder, var den verkliga tjänstgöringen betydligt lägre. Det var bara tre som började som 
vuxna män, vid 20 eller 21 års ålder. Det förvånar därför inte att 18 nådde 
underofficersgraden före 18 års ålder. Trots att karriären tog sin början mycket tidigt ägde inte 
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alltid officersbefordran rum vid unga år. De som tillhörde denna rekryteringskategori blev 
officerare vid i medeltal 19,5 års ålder, men i verkligheten fanns det en mycket stor spridning 
mellan de som fick epåletter redan som skolgossar och de som blev det efter många år som 
underofficer. Fem blev officerare före femton års ålder; sju vid 15-17 års ålder; fem vid 18-24 
års ålder; sju vid 25-35 års ålder. Generellt kom officerarna i denna rekryteringskategori från 
ståndspersonsklassen, var adelsmän och med släktingar vid regementet. Alla utom tre av dem 
som började som underåriga hade släkt vid regementet. Två av de tre som började som vuxna 
män tillhörde det allra lägsta ståndspersonsskiktet (för den tredje saknas uppgift om faderns 
yrke). Alla började som volontärer, utom häradsskrivarsonen Per Morae, som började som 
rotesoldat vid 20 års ålder, men blev underofficer efter några månader. 
 
En av de allra yngsta i denna rekryteringskategori var Carl Ferdinand von Kruus som blev 
volontär i vaggan, rustmästare i koltåldern och sekundadjutant vid elva års ålder. Men så var 
hans far också överstelöjtnant vid regementet. Trots denna raketstart på karriären nådde han 
inte särskilt högt. Han deltog som underårig i finska kriget och tjänstgjorde med fadern vid ett 
lasarett i Ekenäs och fick sedan transport till artilleriet, där han slutade som löjtnant på stat 
och kapten i armén. Den allra äldste var länsmanssonen Petter Myrmark, som blev fänrik vid 
35 års ålder efter 13 års tjänstgöring som underofficer. Den som nådde högst var Lars Jacob 
von Knorring, som var son till en överstelöjtnant vid Dalregementet och överste i armén. Han 
blev stabsfänrik vid 16 års ålder och slutade som generalmajor och chef för Västerbottens 
regemente. Generalmajor och regementschef blev också landshövdingesonen, friherre Carl 
Bunge.  
 
Tjugofem underofficerare med kort tjänstgöring befordrades till officerare. De var något 
äldre, men fortfarande barn, när de påbörjade sin militära karriär. I gengäld nådde de 
officersgraden i medeltal före 14 års ålder. Även i denna rekryteringskategori var den 
åldersmässiga spridningen ganska stor i verkligheten. Elva blev officerare före 15 års ålder; 
sex vid 15-17 års ålder; fem vid 18-24 års ålder; två vid 25-28 års ålder. Generellt kom denna 
rekryteringskategori från en obetydligt högre socialt skikt, där andelen adelsmän, militärsöner 
och sådana med släkt vid regementet var lägre. Det fanns ingen som kom från det allra lägsta 
ståndspersonskiktet.  
 
Krigsrådssonen Axel Stiernfelt blev stabsfänrik vid fyra års ålder och deltog som minderårig 
inte i ryska kriget. Inte heller för honom ledde den tidiga karriärstarten till en lysande militär 
bana. Han slutade som premiärlöjtnant vid Norra Skånska regementet och kapten i armén. 
Kyrkoherdesonen Fredrik Wollén blev förare vid 26 års ålder och stabsfänrik fyra år senare. 
Han tog avsked som 44-årig löjtnant. Carl Pontus Gahn af Colquhoun gjorde den bästa 
karriären. Hans far var brukspatron och lanträntmästare och själv blev han stabsfänrik vid 15 
års ålder. Han slutade som generalmajor och chef för Dalregementet. 
 
22 officerare fick transport och 8 underofficerare fick befordran till Dalregementet. Över 
hälften var adelsmän, fast frälsets andel var lägre i denna rekryteringskategori. Markant lägre 
var andelen militärsöner och officerare med släkt vid regementet. I medeltal kom man från ett 
obetydligt lägre socialt skikt, trots att karriären blev något bättre än i de två andra 
rekryteringskategorierna. Många av officerarna fick transport i högre grader och vid äldre år. 
Det sistnämnda betyder att de började sin karriär under tidigare perioder och under 
förhållanden som inte nödvändigtvis är direkt jämförbara. Den lägsta ålder för 
officersbefordran var 15 år. En av dem som blev officer vid denna ålder fick också den bästa 
karriärutvecklingen. Majorssonen greve Gustaf Wachtmeister gjorde en lysande karriär i den 
gustavianska kungamaktens skugga. Han blev fänrik vid Kronobergs regemente 1772, fick 
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transport som överadjutant hos Konungen till överstelöjtnant vid Dalregementet vid 24 års 
ålder, generalmajor på slagfältet i Finland vid 33 och chef för Södermanlands regemente och 
generallöjtnant två år senare, för att sluta som general av infanteriet 1809. Den som var äldst 
när han blev officer, var landsekreterarsonen Hans Gustaf Hiort af Ornäs. Han var auskultant 
vid Svea hovrätt och blev fänrik vid Dalfrikåren 1788, fänrik vid Dalvargeringsregementet 
året därpå och fick sedan samma år transport som fänrik till Dalregementet. Han tog avsked 
som stabslöjtnant vid 50 års ålder. Han var en av tre officerare som hade börjat sin karriär vid 
Dalfrikåren och sedan övergått till Dalregementet som yrkesofficer.  
 
Tabell 15: Officerare anställda vid Dalregementet 1772-1792 (N = 79) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänst-
göringstid 

innan 
officers-

befordran 
(medeltal) 

 

Ålder vid krigs-
tjänstens 

anträdande 
(medeltal) 

Slutgrad 
Median 

Socialt 
skikt 

(medeltal) 

Adels-
söner 

Militär-
söner 

Släkt vid 
regementet 

Under-
officerare vid 
regementet 
med lång 
tjänstgöring 
 

24 30 % 12 år 7,5 år Löjtnant 2 71 % 75 % 75 % 

Under-
officerare vid 
regementet 
med kort 
tjänstgöring 
 

25 32 % 
 
 

2,25 år 11,5 år Löjtnant-
Stabskapten 

1,8 64 % 44 % 32 % 

Bestallning vid 
regementet  
 

0 
 

0 % - - - - - - - 

Transport eller 
befordran till 
regementet 
 

30 38 % 5 år 14,5 år Kapten 2,1 60 % 37 % 30 % 

Värvade 
officerare vid 
regementet 
 

0 0 % - - - - - - - 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989 
 
 
5.2. Underofficerare anställda 1772-1792 
 
Under perioden 1772-1792 anställdes 103 underofficerare vid Dalregementet, dvs. ca 5 per 
år. Under hela den gustavianska tiden, och ända fram till 1811, anställde man vid behov extra 
befäl på värvad stat (Pihlström 1911).  Det var dock bara tolv av underofficerarna eller 11 % 
som anställdes under krigsåren 1788-90. Sammanlagt var det sex volontärer som fick 
befordran till underofficer vid Dalregementet från andra förband; fem underofficerare som 
fick transport till Dalregementet och 19 som värvades direkt i underofficersgrad. Jag 
särredovisar endast de åtta värvade underofficerare som inte blir officerare. Alla övriga utom 
en tillhör kategorin underofficerare som blir officerare och har inplacerats där utan 
kommentarer. Under denna period inrättades två befattningar som bataljonsadjutanter. Till 
innehavare av dessa befattningar förordnades fältväblar (Pihlström 1911). 
 
Hälften av underofficerarna blir officerare, men än mindre än under föregående tidsperiod är 
detta en indikation på ökad social rörlighet, snarare tvärtom. De flesta har fäder som kommer 
ur högre samhällshierarkiska nivåer. Det fanns inga allmogesöner och de enda som kom från 
det allra lägsta ståndspersonskiktet var de ovannämnda officerarna, löjtnant Petter Myrmark 
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som hade en länsman till far och fänrik Per Morae som var son till en häradsskrivare. För de 
blivande officerarna i denna kategori var underofficersgraderna något som man genomgick i 
unga år; de börjar sin militärtjänst vid nio års ålder och blir underofficerare vid i medeltal 12 
år. Det handlar alltså inte om någon verkligt tjänstgöring som underofficer. Friherre Hans 
Hierta (under namnet Hans Järta känd som en av fäderna till 1809 års regeringsform) blev 
volontär innan han fyllt ett år, underofficer vid tre års ålder och fänrik vid fem! Men så var 
hans far generalmajor och nyss avträdd chef för Dalregementet. Han var heller inte den ende 
som blev volontär innan ettårsdagen. Det är de med civila fäder som är äldre när de börjar sin 
militära bana. Den äldste var kyrkoherdesonen Per Holmqvist som blev volontär vid 23 års 
ålder. De minderåriga är militärsöner; de flesta av de mycket unga har fäder vid regementet. 
Två tredjedelar är adels- och militärsöner; hälften har släkt vid regementet. Andelen 
adelssöner har minskat något jämfört med perioden före, men det beror på den markant ökade 
andelen underåriga officerare. De flesta började som volontärer, men 14 var direktutnämnda 
(värvade) underofficerare. Det var bara den ovannämnde Per Morea som började som 
rotesoldat, vid 20 års ålder. Han blev dock underofficer innan han fyllt 21. 
 
Bara en tiondel, eller tolv underofficerare, hade mer än fem års tjänst som soldat eller korpral 
innan underofficersbefordran; medeltalet var 14 år. Medelåldern vid militärtjänstens början 
var 19,5 år; den yngste var 18 den äldste 21. De flesta kom från allmogen, det var bara två 
som kom från det allra lägsta ståndspersonsskiktet. Tre var soldatsöner vilket visar att även 
bland manskapet det nu utvecklats militära familjetraditioner. Det var endast tre soldater med 
kortare tjänstgöring än fem år som blev underofficerare. Furirsonen Carl Berggren blev 
rotesoldat vid 35 års ålder, varför medelåldern i denna rekryteringskategori blir missvisande; 
hans två kamrater blev soldater vid 17 respektive 19 års ålder. Två var underofficerssöner, en 
son till en kronolänsman. Alla hade släkt vid regementet. Bland de värvade underofficerarna 
var både några direktrekryterade ungdomar ur högreståndsfamiljer som var predestinerade för 
officersepåletterna men som av olika skäl tog tidigt avsked, men även några verkligt värvade 
underofficerare under Gustav III:s ryska krig; som vanligt saknas utförligare persondata om 
dessa. 
 
En fjärdedel eller 28 underofficerare var volontärer som inte blev officerare. Denna 
rekryteringskategori hade nu utvecklat sig till att bli den normala rekryteringsvägen för 
underofficerskåren. De som tillhör denna kategori blir underofficerare vid i medeltal 20 års 
ålder, vilket är en ålder som utan tvivel betyder verkligt tjänstgöring. Räknar man bort de sju 
som tog avsked före 25 års ålder, tjänstgjorde de övriga i medeltal över 20 år som 
underofficerare. De flesta var ståndspersonsöner. Undantagen utgörs av sergeant Anders 
Lundström som hade en bergsman till far, sergeant Elias Björk som var bondson och sergeant 
Anders Ljusdahl vars far var gruvsmed. Bland övriga civila fäderna återfinns en bruksägare, 
en rådman i Falun, två kyrkoherdar från Venjan (ett mycket svagt pastorat), en 
bataljonspredikant och en adelsman som levde utan tjänst. Nästan hälften var militärsöner och 
två tredjedelar hade släktingar vid regementet. Bland militärsönerna var det sju som hade 
underofficerare och sex som hade officerare till fäder.  
 
Nu kan man se början på några underofficerssläkter vid Dalregementet. Tre bröder Grönstedt 
var sergeantsöner. Föraren Nils Grönstedt blev far till två underofficerare och farfar till en. 
Carl Jacob Grönstedt gick den långa vägen och blev officer 1809. Han hade två söner som 
slutade som fanjunkare och en sonson som blev underofficer. Fältväbelssonen, fanjunkare 
Jacob Conrad Dragman blev far till en fanjunkare och farfar till en annan. Några av 
underofficerssläkterna var sprungna ur officerssläkter. Fanjunkare Vilhelm von Knorring kom 
från en välkänd officerssläkt vid Dalregementet; hans far, tre farbröder och en morbror hade 
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tjänstgjort vid regementet. Han blev far till två och farfar till fyra underofficerare. Den siste 
underofficeren i rakt nedstigande led från Vilhelm von Knorring slutade avgick med pension 
från Dalregementet 1964 (Dalregementets personhistoria IV, 1900-1949). Fem bröder 
Theander kom också från en officerssläkt vid regementet. Lorentz, Carl Henrik och Jacob 
blev underofficerare under denna period; Wilhelm och Johan hade blivit det under perioden 
före: Johan blev fänrik, men först vid 34 års ålder och nådde aldrig någon högre grad. Det var 
bara Johan och Jacob som hade barn, de tre andra bröderna dog i en smittkoppsepidemi 1790 
(Hanspers 1958). Av Johans barn nådde bara en dotter vuxen ålder; hon gifte sig med en 
sergeant. Jacob hade tre söner; alla blev underofficerare vid regementet (Dalregementets 
personhistoria III, 1800-1899, Falun 1993). 
 
En annan social utveckling tog den släkt som Johan Abraham Wallin tillhörde. Släktens 
sociala framsteg tog sin början med fadern, den ovan omtalade fältväbeln och 
bataljonsadjutanten Johan Wallin, bondsonen från Gästrikland. Johan Abraham blev själv 
fanjunkare och bataljonsadjutant, fänrik i regementet, löjtnant i armén och fick avsked med 
kaptens karaktär. Han hade alltså en underofficerstjänst men belönades med officers rang. 
Denna dubbla ställning mellan befälskårerna kan sägas symbolisera hans sociala liv som i 
ständig penningförlägenhet levdes på gränsen mellan det nedersta ståndspersonsskiktet och de 
högre stånden (Hanspers 1958). Carl Widich, den yngre av hans bägge söner, slutade som 
sekundkapten vid regementet. Men det är den äldste, ärkebiskopen Johan Olof Wallin, som 
kröner ståndscirkulationen med sin yttersta framgång.  
 
Tabell 16: Underofficerare anställda vid Dalregementet 1772-1792 (n = 103) 
Rekryteringskategori 
 

Antal Andel Tjänstgöringstid 
innan underofficers-

befordran 
(medeltal) 

 

Ålder vid 
krigs-

tjänstens 
anträdande 
(medeltal) 

 

Socialt 
skikt 

(medeltal) 
 

Adels-
söner 

Militär-
söner 

Släkt vid 
regementet 

Soldater  och korpraler  
med lång tjänstgöring, som 
inte blir off 
 

12 12 % 14 år 19,5 år 4,7 0 % 25 % 25 % 

Soldater  med kort 
tjänstgöring, som inte blir 
off 
 

3 3 % 3 år 24 år 4 0 % 66 % 100 % 

Volontärer som inte blir off 
 

28 27 % 6 år 14 år 3,4 11 % 46 % 61 % 

Värvade underofficerare, 
som inte blir off 
 

8 8 % .. .. 3,5 11 % 25 % 38 % 

Underofficerare som blir 
officerare 
 

52 51 % 3 år 9 år 2,1 61 % 60 % 50 % 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989 
 
 
5.3. Officerare anställda vid Dalregementet 1793-1809 
 
Under perioden 1793-1809 anställdes 50 officerare vid Dalregementet, dvs. ca 2,5 per år. 
Nitton av dessa, eller 38 %, anställdes under krigsåren 1805-1809. De rotar som var anslagna 
till minderåriga volontärer indrogs 1792, men redan året därpå tillät regeringen att två rotar 
per kompani skulle få användas ”till fattiga officerares och underofficerares barn till hjälp vid 
deras uppfostran” (Pihlström 1911). Det är osäkert om de 1774 stadgade inskränkningarna i 
ackordssystemet fick något praktisk genomslag. Ackorden återinfördes dock officiellt 1793, 
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men med i ett särskilt ackordsreglemente fastställda avgifter (Pihlström 1911). De praktiska 
konsekvenserna av detta reglemente är dock okänt. 
 
Fem underofficerare med lång tjänstgöring befordrades till officerare; alla under krigsåren och 
alla vid relativt mogen ålder: mellan 26 och 52 års ålder. De hade börjat som volontärer eller 
direkt som underofficerare som unga män, men det tog i medeltal 18 år som underofficer 
innan de nådde officersgraderna. Till sitt sociala ursprung tillhörde de det allra lägsta 
ståndspersonskiktet. Tre av de fem var underofficerssöner vid regementet och en av dem hade 
två bröder i underofficerskåren. Det här är genuina underofficerare som gått den långa vägen 
till officersepåletterna och förmodligen aldrig nått dit utan krigen. Ett typiskt exempel i denna 
kategori utgör den ovan nämnde sekundkaptenen Carl Widich Wallin, ärkebiskopens yngre 
bror. Mot bakgrund av socialt ursprung och befordringsgång är det militära avancemanget 
jämförelsevis gynnsamt; den lägsta slutgraden är löjtnant, den högsta kapten.  
 
Sex underofficerare med kort tjänstgöring befordrades till officerare; bara en under krigsåren. 
Fem av sex följde samma mönster; de började som underofficerare vid 17-19 års ålder och 
fick inom året officersbefordran. Tre hade släkt vid regementet, två var adelssöner, en var son 
till en lantmätare, en till en landskamrer, en till en ryttmästare och en till en kontraktsprost, 
medan det saknas personhistoriska uppgifter om Fredrik Georgii, han var dock 
hovrättsauskultant när han blev sergeant vid 19 års ålder. Josias von Müller avviker från 
mönstret såtillvida att han började som korpral vid 27 års ålder och att det tog två år innan han 
blev officer. Tyvärr är hans personhistoriska data mycket sporadiska. Karriärutvecklingen i 
denna kategori var bra. Müller tog avsked som fänrik efter några år, en annan fänrik dog efter 
fyra års krigsfångenskap hos fransmännen, medan de övriga tre slutade som respektive major, 
överstelöjtnant och överste. 
 
Åtta officerare blev direktutnämnda vid regementet vid 15-24 års ålder. Hälften var 
adelssöner, två tredjedelar militärsöner och hälften hade släkt vid regementet. Alla fäderna 
utom två tillhörde en högre samhällshierarkisk nivå; en furir och en kakelugnsmakare i 
Stockholm tillhörde dock det allra lägsta ståndspersonsskiktet. Hovpredikanten och prosten i 
Stora Tuna, Nathanael Thenstedt, hade tre söner som blev officerare; Carl Vilhelm blev 
bestallad som fänrik vid 15 års ålder 1797 och Johan Adolf konstituerades till fänrik vid 22 
års ålder 1808 och tillhörde därför denna rekryteringskategori. Benjamin, som befordrades 
från rustmästare till fänrik vid 18 års ålder 1808, tillhörde den närmast ovan anförda 
kategorin. Att prosten Thenstedts far hade varit fältväbel vid regementet underlättade nog inte 
sönernas karriär, det var snarare faderns kontakter vid hovet som banade vägen. 
Karriärutvecklingen i denna kategori var sämre än i de bägge som tidigare behandlats; den 
högsta uppnådda graden var kapten.  
 
De flesta som blev officerare vid Dalregementet under denna period fick transport eller 
befordran till regementet. En kadett och tolv underofficerare vid andra förband befordrades 
till officerare vid Dalregementet; fem officerare vid andra regementen befordrades till högre 
grad vid Dalregementet och 13 officerare vid andra regementet fick transport i samma grad 
till Dalregementet. Som man förstår, så är denna rekryteringskategori disparat. Det handlar 
om befordran till alla grader från sekundadjutant till överste och regementschef och transport i 
alla grader från fänrik till överste och regementschef. Dessa officerares militära karriär 
påbörjades därför under flera olika tidsperioder och under skiftande förutsättningar. Inte 
mindre än 17 började som underofficerare, fem som volontärer, tre som officerare, tre som 
kadetter i Karlskrona eller Haapaniemi och för tre saknas uppgifter. Likaså varierade åldern 
när den militära karriären påbörjades från 2 till 26 år. Åldern för officersbefordran varierade 
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från 5 till 44 år. Officerarna i denna kategori kom generellt från en högre samhällshierarkisk 
nivå; undantaget utgjordes av sönerna till en bruksförvaltare, glasblåsare och musikdirektör. 
Fäder ur den allra högsta samhällshierarkin var dock vanligare, här återfinner vi tre överstar, 
två generalspersoner, två landshövdingar och en hovmarskalk. Trots att det fanns flera i högre 
grader som fick transport eller befordran till regementet, var inte karriärutvecklingen generellt 
särskilt lysande i denna kategori; den avviker generellt inte positivt från övriga kategorier. 
Friherre Conrad Teodor von Schulzenheim fick transport som överadjutant hos Konungen till 
regementsadjutant vid Dalregementet och slutade som generallöjtnant 1825. Två officerare 
slutade som överstar och regementschefer vid Dalregementet; den ene fick transport som 
generaladjutant, den andre som chef för Västerbottens regemente.  
 
Slutligen var det en enda officer som kan betraktas som värvad. Pehr Gustaf Engström var son 
till provinsialläkaren i länet, hade fått avsked som löjtnant vid Upplands regemente 1795, 
återanställdes vid Dalregementet 1808 och blev norsk krigsfånge samma år. Sen försvinner 
han ur rullorna men inte ur kyrkböckerna, vilket betyder att han bara tjänstgjorde under kriget. 
Han hade en svåger som var officer vid regementet. 
 
Tabell 17: Officerare anställda vid Dalregementet 1793-1809 (N = 51 ) 
Rekryterings-
kategori 
 

Antal Andel Tjänst-
göringstid 

innan 
officers-

befordran 
(medeltal) 

 

Ålder vid krigs-
tjänstens 

anträdande 
(medeltal) 

Slutgrad 
Median 

Socialt 
skikt 

(medeltal) 

Adels-
söner 

Militär-
söner 

Släkt vid 
regementet 

Under-
officerare vid 
regementet 
med lång 
tjänstgöring 
 

6 11 % 18 år  17,5 år Sekund-
kapten 

4 0 % 60 % 60 % 

Under-
officerare vid 
regementet 
med kort 
tjänstgöring 
 

5 10 % 7 mån 20 år Kapten-
Major  

2,25 40 % 17 % 60 % 

Bestallning vid 
regementet  
 

8 16 % 0 år 20 år 
 
 

Löjtnant-
Stabskapten 

2,6  33 % 60 % 50 % 
 

Transport eller 
befordran till 
regementet 
 

31 61 % 5 år 14 år Stabskapten 2 45 % 35 % 16 %  

Värvade 
officerare vid 
regementet 
 

1 2 % .. 19 år Löjtnant 3 0 % 0 % 100 % 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989; Dalregementets 
personhistoria III, 1800-1899, Falun 1993. 
 
 
5.4. Underofficerare anställda 1793-1809 
 
Under perioden 1793-1809 anställdes 54 underofficerare vid Dalregementet, dvs. 3 per år. 
Tjugo eller 37 % av dessa anställdes under krigen. Sammanlagt var det bara en volontär som 
fick befordran och en underofficer som fick transport från annat förband till Dalregementet 
och 27 som värvades direkt i underofficersgrad. Jag särredovisar endast de 19 värvade 
underofficerare som inte blir officerare, de övriga ingår i kategorin underofficerare som blir 
officerare. Arton underofficerare hade börjat som volontärer vid regementet, av dem blev tre 
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officerare och redovisas också i denna kategori; de övriga särredovisas. Under denna period 
inrättades en ny högsta tjänstegrad, fanjunkare, för två kunniga underofficerare på varje 
bataljon (Pihlström 1811). 
 
En femtedel av underofficerarna blir officerare. De börjar sin militära karriär vid unga år; från 
3 till 19 års ålder: endast en börjar den vid den mogna åldern av 27 år. Inte mindre än sju blir 
direkt underofficerare, de övriga börjar som volontärer och för dem varierar tjänstgöringstiden 
från ett till 15 år. De flesta kommer från de högre sociala skikten; undantaget utgörs av två 
underofficerssöner. Hälften är adelssöner, närmare två tredjedelar militärsöner och två 
tredjedelar har släkt vid regementet. En blir officer vid Björneborgs regemente och fem blir 
officerare efter undersökningsperiodens slut. Övriga har närmare behandlats bland officerare 
anställda 1793-1809.  
 
Det är fem soldater eller korpraler med lång tjänstgöring som blir underofficerare. Till denna 
kategori har jag också räknat en trumslagare som övergick från spel i nummer till underofficer 
i trupptjänst. De börjar sin militärtjänstgöring vid 17-127 års ålder och det tar nio till 27 år 
innan de blir underofficerare. Två av fäderna var bönder, två kom ur det lägsta 
ståndspersonsskiktet och för en saknas närmare data. Ingen hade släkt vid regementet. Som ett 
exempel kan trumslagaren anföras. Carl Gustaf Elfström var son till organisten i Stora Tuna, 
blev trumslagare vid 17 års ålder 1791, blir furir vid 26 års ålder och fanjunkare vid 34 års 
ålder och dör i lungsot vid 43 års ålder 1817. 
 
Det är en trumslagare och en soldat som blir underofficerare efter kort tjänstgöring; fyra 
respektive fem år. Trumslagare Hjortman har en kronolänsman till far och en bror som är 
underofficer. Han anställs vid 17 års ålder och blir underofficer när han fyllt 22. Han slutar 
snart för att själv bli länsman, men två av hans söner blir underofficerare. Rotesoldaten 
Gropman blir knekt vid 19 års ålder, underofficer vid 23 års ålder (och byter namn till 
Dahlström), dör som fanjunkare vid 44 års ålder. Fyra av hans söner blir underofficerare. 
 
Det är femton volontärer vid regementet som inte blir officerare. Denna rekryteringskategori 
framträder återigen som den normala rekryteringsvägen för underofficerare. För sju av dem 
finns det inga uppgifter om när de blir volontärer, därför går det inte att säga något generellt 
om tjänstgöringstid och ålder i denna kategori. Bland dem som man vet något om, så blev 
man volontär mellan 13 och 34 års ålder och det tog från noll till fyra år att bli underofficer. 
De kom generellt från det lägsta ståndspersonskiktet, hälften var militärsöner och en tredjedel 
hade släkt vid regementet. Sju var underofficerssöner, av vilka fyra hade fäder vid 
regementet. Bland de övriga återfinns sönerna till en frälseinspektor, en gårdsinspektor och en 
gästgivare. Tre kom från det lägre klasserna; sönerna till en trädgårdsmästare, en bonde och 
en rotesoldat i Hälsingland. Som exempel kan anföras Adolf Klingius. Han hade en far och en 
morfar som var underofficerare och en bror som blev officer. Han började sin militära karriär 
som trettonårig volontär, blev rustmästare med indelning vid 15 års ålder och stupade i 
Pommern innan han fyllt 20. Det var bara en volontär som avviker från detta mönster. 
Fänriken vid Skaraborgs regemente hade två söner vid Dalregementet, Carl Jakob blev officer 
medan Johan var en volontär som blev underofficer, men tog avsked som sådan när han fyllt 
22. 
 
Andelen värvade underofficerare är anmärkningsvärd stor under denna tidsperiod. Det är 19 
underofficerare som blir anställda direkt i graden, hälften av dem under krigsåren. Typiskt för 
denna kategori är att de personhistoriska data är sporadiska och bortfall av åldersuppgifter och 
information av socialt ursprung gör att det blir svårt att generalisera. Bland de nio som 
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rekryterades före krigen kan kanske man förmoda att återfinna många som var predestinerade 
för officersepåletterna, men av olika skäl kom att avbryta sin militära karriär. Men så är inte 
fallet; det är egentligen bara en vars sociala ursprung pekar mot en officerskarriär. 
Hovkamrerare Morströms son Johan Adolf blir sergeant vid 21 års ålder 1803 och tar avsked 
efter fem års tjänst. I stället framträder värvning eller direktutnämning till underofficer som 
ett komplement till volontärinstitutionen som rekryteringsväg för underofficerskåren. Förutom 
för två underofficerare vars fäder respektive kaplan i Mora och häradsbokhållare, dvs. 
tillhörde det lägsta ståndspersonskiktet, saknas uppgifter om fädernas namn och yrken. Det är 
signifikant därför att ju högre en familj är placerad i samhällshierarkin, desto lättare är det för 
forskaren att återfinna den. Just avsaknaden av data tyder därför på en lägre samhällsställning. 
För två av underofficerarna där data om härkomst saknas, finns det dock uppgifter om deras 
egen status; den ena var fabriksvävare och den andre handlande, vilket återigen pekar mot den 
lägre ståndspersonklassen.  
 
Krigsårens värvade underofficerare ingår i ett mönster som vi känner igen från Stora nordiska 
kriget och Pommerska kriget; krigets befälsbrist skapar behov av snabbrekryterat befäl som 
tas var det kan finnas. Av de tio som värvades under kriget finns det närmare personhistoriska 
data om hälften. En var bondson och en var son till en livdragon; alltså från det lägsta sociala 
skiktet. En var skepparson från Söderhamn och kan räknas till det lägsta ståndspersonskiktet, 
medan två kom från högre skikt; en fader var kyrkoherde i Årsunda och en annan revisor i 
Stockholm. Många tog avsked ganska snart, men revisorssonen och en kamrat blev kvar tills 
de fyllt femtio.  
 
Tabell 18: Underofficerare anställda vid Dalregementet 1793-1809 (n = 54) 
Rekryteringskategori 
 

Antal Andel Tjänstgöringstid 
innan underofficers-

befordran 
(medeltal) 

 

Ålder vid 
krigs-

tjänstens 
anträdande 
(medeltal) 

 

Socialt 
skikt 

(medeltal) 
 

Adels-
söner 

Militär-
söner 

Släkt vid 
regementet 

Soldater och korpraler med 
lång tjänstgöring, som inte 
blir off 
 

5 9 % 22,5 år 21 år 4,5 0 % 0 % 0 % 

Soldater med kort 
tjänstgöring, som inte blir 
off 
 

2 4 % 4,5 år 18 år 4,5 0 % 0 % 50 % 

Volontärer som inte blir off 
 

16 30 % .. .. 4,1 6 % 53 % 33 % 

Värvade underofficerare, 
som inte blir off 
 

19 35 % .. .. 3,75 11 % 15 % 0,56 % 

Underofficerare som blir 
officerare 
 

12 22 % 2,5 år 13 år 2,6 50 % 58 % 66 % 

Källa: Dalregementets personhistoria II, 1700-1799, Falun 1989; Dalregementets 
personhistoria III, 1800-1899, Falun 1993. 
 
 
6. ANALYS 
 
De analytiska kategorierna är baserade på de rekryteringskategorier som framträder i det 
personhistoriska källmaterialet och som presenterats ovan, men jag försöker nå bortom 
materialets och presentationens begränsningar för att få grepp om historiska verkligheten.  
Utgångspunkten för analysen är förhållandena under den äldre karolinska tiden. 
Officerskåren rekryterades då i ungefär lika hög grad med ”direktutnämnda” (bestallade), 
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”gradpasserare”, ”långvägare” och ”transporterade och befordrade”. Officerskåren utfylldes 
också vid behov av ”värvade”, direkt i officersgrad anställda, förmodligen framförallt av 
sådana som hade befälserfarenhet från andra förband; de skiljde sig från de bestallade genom 
anställningens mera tillfälliga natur. De ”direktutnämnda” var generellt adelsmän från det 
högre eller den högsta samhällshierarkiska nivån. ”Gradpasserarna” var ofrälse från den högre 
sociala nivån eller från mellannivån som hade lärt sig officersyrket genom praktisk erfarenhet 
som soldat och underofficer, där en tredjedel var militärsöner. ”Långvägarna” var 
underofficerare med lång tjänstgöring som blev officerare efter över tjugo år i ledet och under 
korsgeväret. De som fick transport i samma grad eller befordran till högre grad i 
Dalregementet från något annat regemente kom generellt från samma sociala bakgrund som 
de direktutnämnda. Inslaget av adelsmän var dock mindre och inslaget av militärsöner var 
större.  
 
Karriärutvecklingen följde den sociala bakgrunden. Direktutnämnda hade generellt en bättre 
karriär än gradpasserarna, vilka hade en bättre karriär än långvägarna, som i allmänhet inte 
kom över fänriks grad. Detta stämmer med vad Claus-Richard Böhme och James Cavallie 
anför, men i tillägg till deras betoning av börden, bör man lägga den samhällshierarkiska 
ställningen i allmänhet. Bäst karriärutveckling hade de som fått transport eller befordran till 
regementet. Regementet utgör dock ingen lämplig ram för att studera denna kategoris militära 
karriärer, då de kom och gick och inte tillbringade hela sina karriärer inom den begränsning 
som denna studies källmaterial utgör. Det är dock uppenbart att man i här återfinner de som 
var mest framgångsrika och att sålunda de som nådde högst inte nöjde sig med att förbli vid 
ett regemente. Det personhistoriska materialet ger i sig inget annat än mycket svaga ledtrådar 
till varför så var fallet. I överensstämmelse med Björn Askers forskning kan man förmoda att 
släktskaps- och klientförhållanden, eventuellt även ekonomiska förhållanden, var av 
avgörande betydelse, medan börden i sig var av mindre betydelse. Den som hade släktingar 
eller patroner i betydande positioner kunde alltså nå en framgångsrik karriär genom att flytta 
från regementet till regemente när lediga tjänster i högre grader blev lediga.  
 
Huvuddelen av underofficerarna rekryterades bland manskapet med mycket lång tjänstgöring, 
över femton år i ledet. De hade alla sitt sociala ursprung i allmogen. Bland underofficerarna 
fanns också ett antal gradpasserare på väg mot officersbefordran. Tillsammans med 
långvägarna utgör de en femtedel av underofficerskåren. De blivande officerarnas sociala 
bakgrund är svår att bestämma, men en femtedel är adelsmän. Även underofficerskåren 
uppfylldes vid behov med värvning direkt i underofficersgrad. 
 
Efter det karolinska enväldets införande minskar de direktutnämndas andel av de 
nyrekryterade officerarna med hälften. De var fortfarande generellt adelsmän från det högre 
eller den högsta sociala nivån. Gradpasserarnas andel ökade. Andelen av dem som passerade 
graderna inom fem år var lika stor som tidigare. Därtill kom en svårberäknad grupp med 
gradpasserare som tog längre tid på sig. De som tillhörde den första gruppen kom generellt ur 
den högre samhällshierarin, där inte mindre än två tredjedelar var adliga och militärsöner. Den 
andra gruppen är svår att särskilja från de rena långvägarna och det finns en glidande skala i 
tjänstgöringstid, socialt ursprung och släktskap vid regementet mellan genuina gradpasserare 
och genuina långvägare. Allmogesönerna utgör dock bara en tredjedel av långvägarna och det 
är de som har den längsta tjänstgöringstiden innan officersbefordran. Men det finns också 
officerssöner som måste tjäna under korsgeväret mycket länge innan de får officersbefordran. 
De transporterades och befordrades andel ökar till en tredjedel av alla nya officerare. De var 
generellt adelsmän ur den högre sociala nivån. Andelen militärsöner var dock betydligt 
mindre än bland de direktutnämnda och bland gradpasserarna. Genuina långvägare kom från 
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underofficerare med lång tids tjänstgöring i ledet som kom från allmogen. Värvade officerare 
förekommer också. I deras bakgrund fanns inga adelsmän eller militärer. Det är svårt att säga 
något generellt om karriärutvecklingen då de som var i tjänst vid Stora nordiska krigets 
utbrott inom kort tid kunde nå höga grader. Det förefaller dock som skillnaderna mellan de 
olika kategorierna utjämnats, vilket skulle kunna tyda på yrkeskompetensens ökade betydelse 
enligt Asker. Långvägarnas relativt goda karriärutveckling får dock tillskrivas krigsåren. 
 
Askers forskning förklarar den utveckling vi ser under enväldet. Allt fler adelsmän var 
tvungna att börja sin karriär i ledet därför att konkurrensen om tjänsterna blev hårdare när 
antalet nyadlade ätter stiger. Officerskårens självrekrytering och rekryteringen bland de 
nyadlade återspeglas också i materialet från Dalregementet. Huvuddelen av underofficerarna 
rekryterades fortfarande bland manskap med mycket lång erfarenhet, som kom från allmogen. 
Men då andelen gradpasserare i officerskåren ökar, ökar den också i underofficerskåren. Då 
allt fler måste passera underofficersgraderna för att bli officer, blir det allt fler underofficerare 
som har ett högre socialt ursprung. Adelsmän och officerssöner är inte längre sällsynta under 
korsgeväret. På grund av det Stora nordiska krigets officersförluster blir närmare hälften av de 
underofficerare som anställs under denna period officerare. En tredjedel av dessa är adelsmän 
och två femtedelar militärsöner. 
 
Med det Stora nordiska kriget kommer befälsrekryteringen att domineras av en enda faktor; 
behovet av att ersätta de stora förlusterna i döda och tillfångatagna officerare och 
underofficerare. Nyrekryteringsbehovet ligger på det dubbla till det femfaldiga av det 
fredstida. Före Poltava klarar man, trots det mycket större antalet officerare som skall 
anskaffas, av nyrekryteringen inom ramen för de gamla strukturerna. De direktutnämnda 
försvinner fullständigt, vilket kan ha att göra med krigets krav på ökad yrkeskompetens. I 
stället ökar andelen gradpasserare, där vi nu för första gången i större utsträckning kan se 
volontärer, unga män som istället för att ta anställning som soldat, utmärker sin sociala 
ställning genom volontärstitel och den därmed förenade ambitionen att nå officersgraderna. 
Efter ökningen av antalet gradpasserare rekryteras officerskåren till ungefär lika stor andel 
med gradpasserare, långvägare och transporterade och befordrade. En komplettering sker 
genom värvade officerare, men inte i större utsträckning än i fredstid. Det sociala ursprunget 
förändras något genom en förskjutning mot lägre sociala skikt i respektive kategori. Det blir 
fler gradpasserare från mellannivån och något färre adelsmän och militärsöner. Bland 
långvägarna förekommer inte längre några adelsmän och åtminstone hälften kommer från 
allmogen. Däremot ökar andelen militärsöner tydligt. De transporterade och befordrade 
rekryteras fortfarande från den högre samhällshierarkiska nivån, men andelen adelsmän och 
militärsöner minskar något. I denna rekryteringskategori återfinns såväl erfarna officerare som 
får täcka officersförluster i de högre graderna, som yngre officerare som får täcka förlusterna i 
de lägre graderna. Forskningens bild av Livgardet som befälsutbildningsanstalt bekräftas, då 
många gardesunderofficerare blir officerare vid Dalregementet. 
 
Huvuddelen av underofficerarna rekryterades fortfarande bland manskap med mycket lång 
erfarenhet, som kom från allmogen, men andelen underofficerare som kommer från manskap 
med kort tjänstgöring ökar markant, till följd av nyrekryteringsbehovet efter underofficerare 
som dör eller befordras till officerare. Dessa underofficerare kommer från en bättre social 
bakgrund, generellt från den lägsta ståndspersonskategorin eller högre. Gradpasserare utgör 
en betydande andel av underofficerskåren. Blivande officerare utgör en tredjedel av 
underofficerskåren, bland dem är en tredjedel adelsmän. För både officerare och 
underofficerare gäller att karriärutvecklingen bestäms av förmågan att hålla sig vid liv och 
undvika krigsfångenskap. Det är faktorer som inte har med social bakgrund eller 
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yrkeskompetens att göra och karriärutvecklingen i de olika kategorierna blir därför 
slumpartad. 
 
Mellan Poltava och Tönningen förändras officersrekryteringen. Den fullständiga 
nyuppsättning som Dalregementet genomför tillsammans med andra svenska regementen 
skapar en stor efterfrågan på befäl och medför svårigheter att rekrytera kompetenta personer, 
framförallt som underofficerare. Direktutnämning av officerare återkommer, bland dessa finns 
ett markerat inslag av högre samhällsnivåer, adelssöner och även militärsöner; en del är 
underåriga. Gradpasserarna är nästan lika många som de direktutnämnda, bortfallet av 
personhistoriska data är för stort för att kunna bestämma den sociala skiktningen, men 
adelsmännen är lika många som bland de direktutnämnda och militärsönerna är fler. 
Databortfallet beror på att denna kategori i stor utsträckning har sitt geografiska ursprung 
utanför landskapet och utanför mer kända miljöer. Både de direktutnämnda och 
gradpasserarna har ett stort inslag av personer med släkt vid regementet. Långvägare 
förekommer fortfarande, men de spelar en allt mindre roll, därför att erfarna underofficerare 
som kunde befordras blev allt sällsyntare på grund av krigsförlusterna. De värvade får 
däremot större betydelse, här är adelsinslaget störst. Direktutnämnda, gradpasserare och 
värvade utgör vardera ungefär en sjättedel av den nyrekryterade officerskåren, medan 
långvägarna är hälften så många. Hälften av alla nya officerare rekryteras dock genom 
transport och befordran från andra förband. Det är framförallt officerare från upplösta förband 
i de baltiska provinserna som nu får tjänst vid Dalregementet. Bland dessa finns ett markerat 
inslag av högre samhällshierarkiska nivåer, medan däremot andelen adelsmän och 
militärsöner är mindre.  
 
Huvuddelen av underofficerarna rekryteras nu genom värvning. Det är personer med tidigare 
erfarenhet från andra förband som nu anställs som underofficerare vid Dalregementet. Det går 
inte att säga något om deras sociala skiktning, men det finns inga adelsmän och inga 
militärsöner bland dem. Soldater med kort tjänstgöring är den näst största 
underofficerskategorin. Inte heller här finns några adelsmän och bara mycket få militärsöner 
och ännu färre med släkt vid regementet. De flesta hade inte börjat som meniga soldater, 
många var mönsterskrivare som övergick i stridande befattningar, många andra hade blivit 
direktanställda som korpraler. Gradpasserare återfinns även nu i underofficerskåren. Blivande 
officerare utgör ca en femtedel av underofficerskåren, ungefär en fjärdedel av dessa var 
adelsmän och militärsöner. För både officerare och underofficerare gäller fortfarande att 
karriärutvecklingen bestäms av förmågan att överleva pesten och kriget.  
 
Efter Tönningen återuppsätts Dalregementet en tredje gång. Återuppsättningen gick 
långsammare än efter Poltava. Officerstjänsterna var lätta att besätta genom rekrytering 
utanför landskapet. Det fanns också bättre tillgångar på underofficerare. Ingen blev nu 
direktutnämnd till officer. Gradpasserare och långvägare utgjorde vardera en femtedel av de 
nya officerarna. De kom från klart åtskilda sociala miljöer. Gradpasserarna kom från de högre 
samhällshierarkiska nivåerna, hälften var adelsmän och militärsöner och nästan hälften hade 
släkt vid regementet. Långvägarnas sociala tillhörighet är svårare att bestämma, inslaget av 
adelsmän och militärsöner var dock obefintligt och bara ett fåtal hade släkt vid regementet. 
Två tredjedelar av dem som blev officerare under denna period kom från andra förband. 
Bland dem som fick transport i samma grad dominerade Upplands tremänningsregemente, det 
tremänningsregemente dit Dalarna hörde, bland de befordrade dominerade underofficerare 
från Livgardet. De kom från högre sociala skikt, två tredjedelar adelsmän och hälften 
militärsöner. En fjärdedel hade särskilda personliga kvalifikationer som hovpager eller 
studenter.  
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Ingen särskild kategori dominerade nu underofficersrekryteringen. En tredjedel vardera av de 
nya underofficerarna kom från soldater med kort tjänstgöring respektive transporterade och 
befordrade från andra regementen. Tidigare hade enstaka underofficerare rekryterats på det 
sistnämnda sättet, men det blir nu en av de viktigaste rekryteringskällorna. Bland de med kort 
tjänstgöring återfinns en hel del mönsterskrivare som övergår i stridande befattningar. 
Persondata är bristfälliga men nästan ingen i de bägge kategorierna var adelsmän eller 
militärsöner och få hade släkt vid regementet. Volontärer som inte blir officerare och värvade 
underofficerare är två andra rekryteringskategorier. Dessa volontärer kännetecknas av att det 
adliga inslaget och militärinslaget saknas, medan för de värvade är förekommer det ett visst 
inslag av militärsöner med släkt vid regementet. En femtedel av underofficerarna är blivande 
officerare, både långvägare och gradpasserare. Här är det adliga och militära inslaget markant, 
två femtedelar är adelsmän och militärsöner. För både officerare och underofficerare gällde 
det nu först och främst att överleva kriget, sedan att få stanna kvar vid regementet efter krigets 
slut för att kunna få en bra karriär. 
 
Efter Stora nordiska krigets slut demobiliseras armén och ur krigsfångenskapen 
återvändande befäl får tampas med senare utnämnda om befälstjänsterna. Många får avsked 
vid demobiliseringen och under fredsåren stagnerar befordringsgången; alla klamrar sig fast 
vid de tjänster man haft och mycket få befäl nyanställs. Före hattarnas ryska krig anställs 
hälften så många officerare och två tredjedelar så många underofficerare som under fredsåren 
före Stora nordiska kriget. Den långsamma befordringsgången påverkar karriärutvecklingen 
som är blygsam för alla kategorier av officerare och underofficerare. Ungefär hälften av alla 
befäl som anställs från Stora nordiska krigets slut till slutet av ryska kriget anställs under 
krigsåren 1741-1743.  
 
Trots fredsårens stagnation äger ingen förskjutning rum mellan olika rekryteringskategorier 
jämfört med krigsåren efter Tönningen. Ungefär en femtedel av alla nya officerare kommer 
fortfarande från respektive gradpasserare och långvägare, medan närmare två tredjedelar är 
transporterade eller befordrade från andra förband. Det har däremot skett en tydlig 
förskjutning mot en bättre social bakgrund. Inslaget av den högsta samhällshierarkiska nivån 
har tydligt ökat bland gradpasserare och transporterade och befordrade. Adelsmännen utgör 
nu också nio tiondelar i bägge kategorierna, liksom militärsönerna bland gradpasserarna, där 
de allra flesta även har släkt vid regementet. Bland långvägarna dominerar nu de högre 
skikten, adelsmännen är relativt fåtaliga medan militärsönerna utgör hälften. I övrigt 
kännetecknas officersrekryteringen nu av att den militära karriären börjar vid allt yngre år.  
 
Den allmänna förskjutningen mot en bättre social bakgrund märks även bland 
underofficerarna. Transport eller befordran av underofficerare från andra förband har i det 
närmaste upphört. Soldater med lång respektive kort tjänstgöring samt volontärer som inte blir 
officerare svarar för tre nästan lika stora rekryteringskategorier för underofficerskåren. 
Värvade underofficerare anställs också. Närmare en tredjedel av underofficerskåren blir så 
småningom officerare; många av dem är gradpasserare, medan andra är långvägare. Till sitt 
sociala ursprung kom underofficerarna med lång tjänstgöring i ledet från två olika grupper, 
dels allmogesöner, dels ståndspersonsöner (den absoluta majoriteten); en tiondel var adelsmän 
och en femtedel militärsöner. De som blev underofficerare efter kort tjänstgöring i ledet kom 
inte från högre sociala skikt än de med lång tjänst, däremot var inslaget av adelsmän och 
militärsöner högre. Relativt många hade börjat som mönsterskrivare och flera fick sin 
befordran under ryska kriget. Inslaget av allmogesöner saknas bland dem som började som 
volontärer, men i övrigt kan man inte säga att de hade en bättre social bakgrund än de som 
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varit vanliga soldater eller mönsterskrivare. De underofficerare som så småningom blev 
officerare kännetecknas av en markant högre social bakgrund med nio tiondelar adelsmän. 
 
Under fredsåren efter hattarnas ryska krig motsvarar nyanställningen av officerare och 
underofficerare den som rådde under fredsåren före Stora nordiska kriget, dvs. vad man kan 
anta vara en normal fredstida befordringsgång inträder. Under pommerska kriget sker sedan 
en stor nyanställning av både officerare och underofficerare. Tre femtedelar av officerskåren 
rekryterades genom befordran från underofficerskåren, två femtedelar från transporterade och 
befordrade från andra förband. Avgränsningen mellan verkliga långvägare och gradpasserare 
blir alltmer svår att fastställa på grund av de blivande officerarna blir allt yngre när de börjar 
sin militär anställning. De flesta av de underofficerare som har en nominellt lång tjänstgöring 
i ledet är gradpasserare som börjat unga och tagit lite längre tid på sig att nå officersgraden. 
De som befordrades från underofficerskåren kom generellt från en högre samhällshierarkisk 
nivå och bestod till två tredjedelar av adelsmän; hälften hade släkt vid regementet. Det som 
skiljer dem med kort eller lång tjänstgöring åt, är inte bara att de med lång tjänstgöring var 
yngre utan att åtta tiondedelar hade militära fäder. De transporterade och befordrade hade ett 
större inslag av samhällshierarkisk mellannivå, sju tiondelar var adelsmän och två tredjedelar 
militärsöner. Det var dock bara en femtedel som hade släkt vid regementet.  
 
Volontärinstitutionen har nu blivit den viktigaste rekryteringsvägen både för blivande 
officerare och blivande underofficerare. Två femtedelar av de underofficerare som anställs 
under denna period blir officerare och nästan alla har börjat som volontärer, medan en 
tredjedel av underofficerarna är volontärer som förblir i kåren efter sin 
underofficersbefordran. Formellt har de haft samma början på sin militära karriär, men det är 
tydliga sociala skillnader mellan de som blir officerare och de som förblir underofficerare. De 
blivande officerarna kommer från högre samhällsnivåer och består till sju tiondelar av 
adelsmän och till sex tiondelar av militärsöner, hälften har släkt vid regementet. De som 
förblir underofficerare hade i huvudsak fäder som var ståndspersoner på mellannivå  eller 
tillhörde det lägsta skiktet av ståndspersoner; det fanns inga adelsmän men två femtedelar var 
militärsöner med släkt vid regementet. Det måste ha stått klart för alla, att det sociala 
ursprunget, och inte minst den adliga börden, utgjorde den stora skiljelinjen även bland dem 
som delade volontärtiteln.  
 
Soldater med lång tjänstgöring innan underofficersbefordran utgör en sjundedel av alla nya 
underofficerare och kommer från allmogen eller det allra lägsta ståndspersonskiktet. Soldater 
med kort tjänstgöring utgör bara en tjugondel av alla nya underofficerare och innehåller såväl 
de som hade sitt ursprung bland ofrälse ståndspersoner och det allra lägsta ståndspersonskiktet 
som bland allmogen. En sjundedel av de nya underofficerarna är värvade, de flesta under 
pommerska kriget, för tillfälliga befälskompletteringar i fält. Som vanligt under sådana 
förhållanden är de personhistoriska data sporadiska, men det förekommer både adelssöner och 
militärsöner.  
 
Karriärutvecklingen för de transporterade och befordrade officerarna var något bättre än för 
regementets egna gradpasserare. Det beror självfallet på att i denna kategori återfinns även de 
som fått transport eller befordran i högre grader. Precis som före det Stora nordiska kriget är 
det uppenbart att man i här återfinner de som var mest framgångsrika och att sålunda de som 
nådde högst inte nöjde sig med att förbli vid ett regemente. I överensstämmelse med Fredrik 
Thisners forskning kan man förmoda att vilja och förmåga att utnyttja ackordssystemet och 
använda de egna ekonomiska resurserna för att göra karriär genom att flytta från regementet 
till regemente när lediga tjänster i högre grader blev lediga här spelade in. Att ackordsavgiften 
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är av betydelse för karriärutvecklingen framgår av att i underofficerskåren finns enstaka 
personer som uppfyller alla sociala krav på officersbefordran – officerssöner med släkt vid 
regementet – utom adelskap. Bördens roll får dock heller inte undervärderas. 
 
Under Gustav III:s tid anställs fler officerare och underofficerare än under fredsåren före 
Stora nordiska kriget och mycket fler än under frihetstiden. Gustav III:s ryska krig påverkar 
endast marginellt nyanställningarna. Proportionerna mellan de båda rekryteringsvägarna är 
ungefär dessa som under frihetstiden efter hattarnas ryska krig. Två tredjedelar av 
officerskåren rekryterades genom befordran från underofficerskåren, något mindre än två 
femtedelar från transporterade och befordrade från andra förband. Nästan alla som kommer 
från underofficerskåren är gradpasserare. Gradpasserare med lång nominell tjänstgöring har 
formellt börjat sin militärtjänstgöring som småbarn, gradpasserare med kort tjänstgöring som 
skolgossar. Till det sociala ursprunget är de lika, sju tiondelar adelsmän och från det högre 
eller den allra högsta samhällsnivån. Det som skiljer gradpasserarna åt är, precis som under 
frihetstiden, att de med lång tjänstgöring till åtta tiondedelar hade militära fäder. Andelen med 
släkt vid regementet har ökat från hälften till åtta tiondelar. För gradpasserarna med kort 
tjänstgöring har andelen militära fäder ökat från en tredjedel till hälften. Den snabba 
befordran för den sistnämnda gruppen gör att de i medeltal blir officerare som underåriga, 
dvs. före femton års ålder. De transporterade och befordrade kommer från ungefär samma 
sociala bakgrund, sex tiondelar var adelsmän och en tredjedelar militärsöner. Precis som för 
gradpasserarna hade en tredjedel släkt vid regementet.  
 
Hälften av alla underofficerare som anställs under denna period blir officerare. De är barn när 
de anställs och blir underofficerare som skolgossar. De kommer ur det högre sociala skiktet, 
med sex tiondelar adelssöner och militärsöner; hälften har släkt vid regementet. De flesta 
börjar som volontärer men det förekommer att några blir direktutnämnda till underofficerare. 
Även de volontärer som inte blir officerare börjar i unga år, som tonåringar. De kommer från 
en bakgrund av ofrälse ståndspersoner eller det allra lägsta ståndspersonskiktet, nästan hälften 
är militärsöner, med fäder både i officers- och underofficerskårerna, och två tredjedelar har 
släkt vid regementet. Soldater med lång tjänstgöring som blir underofficerare kommer 
huvudsakligen från allmogen, men även här finns det några militärsöner eftersom fäderna är 
indelta soldater. Av de tre soldater med kort tjänstgöring som blir underofficerare har två 
underofficersfäder och alla släkt i underofficerskåren. Några värvade underofficerare 
kompletterar övriga rekryteringskällor. 
 
Karriärutvecklingen för de transporterade och befordrade officerarna var fortfarande något 
bättre än för regementets egna gradpasserare. Ackordets än mer ökade betydelse framgår av 
att andelen militärsöner i den nyssnämnda kategori sjunkit från två tredjedelar till en tredjedel, 
vilket skulle betyda att förmågan att erlägga ackordssumman var viktigare än kontakter inom 
det militära. Ett antal ofrälse officerssöner förblir också hela sin aktiva tjänstgöringstid i 
underofficerskåren. Volontärinstitutionen förblir den viktigaste rekryteringsvägen även för de 
permanenta underofficerarna.  
 
Efter Gustav III: s död anställs, trots krigsåren 1805-1809, färre officerare och 
underofficerare än under Gustav III: s tid. Ja, man får gå tillbaka till den första delen av 
frihetstiden för att få se en sådan långsam befordringsgång, framförallt bland 
underofficerarna. För underofficerarna beror stagnationen på att nu bara en femtedel av 
officerskåren rekryteras genom befordran från underofficerskåren, medan två tredjedelar 
kommer från transporterade och befordrade från andra förband. Därtill är ungefär en 
sjundedel direktutnämnda till officerare, ett aristokratiskt befordringssätt som, med undantag 
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för Stora nordiska krigets nödläge, man får gå tillbaka till slutet av sextonhundratalet för att 
finna några paralleller till. För de officerare som rekryterats från den egna underofficerskåren 
var hälften gradpasserare, som i medeltal började sin militära karriär i vaggan, medan den 
andra hälften var verkliga långvägare som befordrades under krigsåren efter närmare arton års 
aktiv tjänst. Den sociala bakgrunden i de bägge grupperna skiljer sig därför föga förvånande 
markant från varandra. Gradpasserarna kom från en högre samhällshierarkisk nivå, var till två 
femtedelar adelsmän och till en femtedel militärsöner; hälften hade släkt vid regementet. 
Långvägarna kom från det allra lägsta ståndspersonskiktet, var till två tredjedelar 
underofficerssöner med släkt vid regementet. De transporterade och befordrade hade ungefär 
samma sociala bakgrund som regementets gradpasserare, men betydligt färre hade släkt vid 
Dalregementet. De flesta direktutnämnda kom från en högre samhällshierarkisk nivå men med 
en lägre andel adelsmän och en högre andel militärsöner. Det fanns dock några som kom från 
det allra lägsta ståndspersonskiktet; vilka kontakter som gav dem en officersfullmakt 
förefaller svårförklarligt. Volontärinstitutionen har upphört att vara den dominerande 
rekryteringsvägen för både officerare och underofficerare. De flesta som blir officerare har 
börjat sin militära karriär direkt i underofficersgraden, ofta i unga eller mycket unga år. 
 
I kontrast med tidigare perioder är det bara en femtedel av alla underofficerare som anställs 
under denna period som blir officerare. Dessa gradpasserare har en högre social bakgrund, där 
hälften är adelsmän och två tredjedelar militärsöner med släkt vid regementet. Över hälften 
har blivit direkt utnämnda till underofficerare. En tredjedel vardera av de nya underofficerarna 
är respektive befordrade volontärer och personer som anställts direkt i underofficersgraden. 
En mindre andel består av befordrade soldater och korpraler. Bland volontärerna finns många 
underofficerssöner och i övrigt nästan enbart personer från det allra lägsta 
ståndspersonsskiktet, med fäder i samma sociala omständigheter som en underofficer. Bland 
de direkt utnämnda finns två grupper, dels sådana som var predestinerade för 
officersepåletterna, men av någon anledning var tvungen att avbryta sin militära karriär, dels 
underofficerare som värvades under ryska kriget. De befordrade soldaterna och korpralerna 
kom antingen från allmogen eller från det allra lägsta ståndspersonskiktet.  
 
Karriärutvecklingen var, i kontrast till alla tidigare perioder, generellt bäst bland regementets 
egna gradpasserare. Långvägarna visar också en ovanligt god karriärutveckling; nästan lika 
god som de transporterade. De direktutnämnda officerarna ligger något efter övriga 
kategorier. 
 
 
7. SLUTSATSER 
 
7.1. Karriärvägar för officerare 
 
Bestallning eller direkt utnämning till officer av någon utan tidigare militär erfarenhet eller 
anställning var en karriärväg som logiskt sett bör ha krävt goda kontakter med regeringen, 
kungamakten eller kungen personligen. Under äldre karolinsk tid, vilken till större delen 
sammanfaller med förmyndarregeringen för Karl XI, var detta den mest aristokratiska av alla 
karriärvägar. Det är fortfarande så under Karl XI: s envälde, men denna karriärväg blir då av 
mycket mindre betydelse för den totala officersrekryteringen. Under Stora nordiska kriget 
försvinner denna karriärväg till att börja med, men återkommer vid nyrekryteringarna efter 
Poltava. Den framstår då inte som särskilt aristokratisk i jämförelse med tidigare perioder, 
även om hälften av de bestallade är adelsmän. Vid nyrekryteringen efter Tönningen sker 
ingen bestallning och denna karriärväg försvinner för att inte återkomma förrän efter Gustav 
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III: s död.  Den är av mindre betydelse för officersrekryteringen och karaktäriseras framförallt 
av många släktingar vid regementet, inte av börd eller hög social ställning. Det framgår inte 
av det personhistoriska materialet vilka kontakter som gav möjlighet till direktutnämning, 
men det förefaller som om goda kontakter med regementschefen, snarare än med regeringen, 
är av betydelse. 
 
Gradpasseraren började sin militära karriär som menig soldat, under frihetstiden oftast som 
volontär och under den gustavianska tiden i allt högre utsträckning som direkt utnämnda 
underofficerare. Siktet var från början inställt på en officersutnämning, med volontärtiteln blir 
det manifest även i yttre mening. Det är en karriärväg som är av betydelse under alla 
tidsperioder, minst vid nyuppsättningarna efter Poltava. Under äldre karolinsk tid var detta en 
karriärväg som dominerades av ofrälse men under Karl XI är de flesta gradpasserare 
adelsmän. Under Stora nordiska kriget minskar adelns andel, periodvis betydligt, men under 
frihetstiden är det denna karriärväg som när bestallningen försvinner blir den mest 
aristokratiska, där nästan alla gradpasserare är adelsmän, officerssöner och har släkt vid 
regementet. Med tiden blir gradpasserarna allt yngre; den som själv är officer vid regementet 
eller har kontakter kan placera sina söner som minderåriga volontärer, för att förbättra deras 
framtida befordringschanser: efter Gustav III: s död blir många officerssöner volontärer redan 
i vaggan.  
 
Långvägaren utnämndes till officer efter lång, och förmodligen välmeriterad, tjänst som 
underofficer. Yrkeskompetensen bör ha varit av större betydelse inom denna karriärväg än 
inom andra, i varje fall i krigstid, men andra faktorers betydelse kan inte uteslutas. Under den 
äldre karolinska tiden kom en fjärdedel av officerskåren från långvägare, som alla var 
sprungna ur allmogen och hade tjänstgjort mycket länge innan de vann officersbefordran. 
Ingen nådde heller över subalternofficersgraderna, vilket kan bero både på den blygsamma 
sociala bakgrunden och på den framskridna åldern.  Under Karl XI: s tid blir det allt färre rena 
långvägare som blir officerare, men under det Stora nordiska kriget ersätts officersförlusterna 
före Poltava i allt större utsträckning av befordrade underofficerare. Vid nyuppsättningen efter 
Poltava är denna karriärväg i det närmaste betydelselös, på grund av bristen på erfarna 
underofficerare. Vid den långsammare nyuppsättningen efter Tönningen blir den återigen 
viktigare. Under frihetstiden ändrar karriärvägen karaktär och de flesta långvägare är 
ståndspersonssöner. Mot slutet av frihetstiden och under gustavianska tiden blir denna 
karriärväg i det närmaste betydelselös. Det finns enstaka genuina långvägare även vid denna 
tid, men i denna artikel gör jag inte en så detaljerad genomgång att dessa kan beräknas; 
enstaka exempel nämns dock ovan.  Efter Gustav III: s död återkommer långvägarna, men det 
är då finska kriget som gör att denna karriärväg åter öppnas. Det är karaktäristiskt att denna 
karriärväg då framförallt är öppen för underofficerssöner och andra ur det lägsta 
ståndspersonsskiktet med släkt vid regementet. 
 
Transporterade officerare anställdes i samma grad vid Dalregementet som de innehade vid det 
förband de kom ifrån, medan befordrade anställdes i en högre grad. I bägge fallen kunde 
anställningen ske i alla grader från fänrik till överste. Karriärvägarna för de transporterade 
och befordrade officerarna kan därför vara mångfacetterade; militärtjänstgöringen kunde ju 
ha tagit sin börja som direktutnämnd officer, direktutnämnd underofficer, volontär eller menig 
soldat under olika perioder och för olika individer: den måste ju också ha sett olika ut för till 
exempel en artonårig sergeant som befordrades till fänrik än för en femtioårig överste som 
fick transport i samma grad.  Som redan nämnts är det personhistoriska materialet från ett 
regemente inte det ideala för att analysera denna kategori.  Men som också nämnts 
karaktäriseras dessa officerare under de flesta perioder av den bästa karriärutvecklingen och 
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själva det faktum att rörligheten befordrade karriären kan göra det lämpligt att karaktärisera 
dem som tillhörande en karriärväg. Under äldre karolinsk tid var detta en av de fyra 
huvudsakliga karriärvägarna. Under Karl XI: s tid blev ökade dess betydelse och denna 
betydelse kvarstod under Stora Nordiska kriget, då officersförlusterna framförallt i de högre 
graderna fylldes genom denna karriärväg. Även under frihetstiden och gustavianska tiden var 
det en mycket betydelsefull karriärväg, som efter Gustav III: s död omfattade två tredjedelar 
av Dalregementets nyanställda officerare.  
 
Värvning av officerare förekom även. Denna karriärväg skiljer sig från bestallningen eller 
direktutnämningen i det att den värvade officeren anställdes på extra stat för att täcka ett mera 
tillfälligt officersbehov, framförallt under krig. De flesta av dessa officerare torde också ha 
haft någon form av militär erfarenhet tidigare, men det är typiskt för denna kategori att de 
personhistoriska data är bristfälliga och förmodanden snarare än fakta ligger till grund för 
denna slutsats. Värvade officerare förekommer till slutet av Stora nordiska kriget, men sedan 
upphör värvningen som anställningsform för officerare. Värvningen är av störst betydelse vid 
nyrekryteringarna efter Poltava. 
 
 
7.2. Karriärvägar för underofficerare 
 
De permanenta underofficerarna rekryterades under äldre karolinsk tid bland manskap 
med lång tjänstgöring, uppemot två decennier som soldater och korpraler. Även under Karl 
XI: s tid och under det Stora nordiska kriget före Poltava bestod den permanenta 
underofficerskåren av soldater och korpraler med lång tjänstgöringstid.  Efter Poltava blir 
denna karriärväg av mindre betydelse för underofficersrekryteringen och under frihetstiden 
och gustavianska tiden behåller den sin blygsamma roll. En del av manskapet nådde dock 
underofficersgraderna efter kortare tjänstgöring och efter Poltava blir det allt fler, som på 
grund av befälsbristen, befordras efter kort tjänstgöring. Till dessa har jag även räknat de 
mönsterskrivare som övergått i stridande befattningar, fastän de som mönsterskrivare var 
underofficerares vederlikar.   
 
Under frihetstiden och gustavianska tiden blir manskap med kort tjänstgöring en nästan 
obefintlig karriärväg för de permanenta underofficerarna. Den viktigaste karriärvägen för 
underofficerarna blir under dessa perioder istället anställning som volontär, dvs. samma 
anställningsform som för blivande officerare. På samma sätt som för gradpasserarna blir 
också dessa volontärer allt yngre vid anställningen. Underofficerare värvades också som 
befäl på extra stat under krigstider.  Värvningen var också den viktigaste karriärvägen för de 
underofficerare som anställdes efter Poltava, men blev sedan av allt mindre betydelse. Efter 
Gustav III: s död direktutnämning till underofficer en allt viktigare karriärväg, inte bara för 
gradpasserare, utan även för den permanenta underofficerskåren. Under Stora nordiska krigets 
slutskede fylldes också en stor del av underofficersbefattningarna genom transport eller 
befordran från andra förband, men detta var ett undantagsfall för underofficerskåren 
förorsakat av krigsårens befälsbrist. 
 
Då gradpassering var en viktig karriärväg för officerskåren bestod underofficerskåren förutom 
av de permanenta underofficerarna av tidvis mellan en tredjedel och till hälften av unga män 
som ville bli officerare. Under karolinsk tid och under Stora nordiska kriget kan man utgå 
ifrån att de gjorde verklig tjänstgöring, men med volontärinstitutionen och de allt yngre 
volontärerna blir en allt större andel av underofficerarna endast nominellt tjänstgörande barn 
och ungdomar.  
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7.3. Officerarnas sociala ursprung och horisontella rörlighet 
 
Sex av tio officerare som anställdes under den äldre karolinska tiden var ofrälse. Bara en 
mindre del, grovt räknat en femtedel, av både de adliga och oadliga officerarna hade fäder 
som var militärer och/eller hade släkt vid regementet. För de flesta officerare utgjorde deras 
militära karriär en reproduktion i stort av fädernas ställning i de övre sociala skikten. Det 
betyder inte varje enskild individ uppnådde samma samhällshierarkiska status som fadern, 
men att de kom att tillhöra samma samhällsklass om än i vissa fall med lägre rang och 
anseende inom klassen. Ett undantag utgör de underofficerare som efter lång tjänstgöring blev 
befordrade till officerare. De uppnådde visserligen endast subalternofficersgraderna, men då 
de alla kom från allmogen, var deras officersfullmakter bekräftelsen på en mycket kraftig 
uppåtgående social mobilitet. 
 
Efter det karolinska enväldets införande var fortfarande sex av tio nyanställda officerare 
ofrälse, medan den karolinska militärstatens konsolidering visas av att fyra av tio hade 
militära fäder. Andelen med släkt vid regementet förblev knappt en femtedel. Andelen 
allmogesöner som blev officerare minskade drastiskt, istället var det oftast lägre 
ståndspersonssöner som tog den långa vägen till officersfullmakten. För den majoritet av 
officerarna som kom ur de högre sociala skikten var den militära karriären en reproduktion av 
faderns klasstillhörighet. För allmogesönerna var den resultatet av en uppåtgående social 
mobilitet, liksom för de flesta som tog den långa vägen till officerskåren. För frälsemännen 
bland långvägarna måste det dock ha känts deklasserande att tjäna sig upp till officer på detta 
sätt. 
 
Under de första tretton åren av Stora nordiska kriget minskade adelns och militärsönernas 
andel av de nyanställda officerarna till en tredjedel respektive en fjärdedel; militärsönerna 
förblev en knapp femtedel. Trots att det ökade inslaget av ofrälse och de med en civil 
bakgrund i officerskåren kom de flesta officerare fortfarande ur de högre samhällsskikten. 
Bland den stora andelen gamla underofficerare som före Poltava befordrades till officerare 
dominerade inte allmogesönerna utan de som kom från det allra lägsta ståndspersonskiktet. 
För dem var officersbefordran uttryck för en klart uppåtgående social rörlighet, fast i vilken 
mån de hann dra någon social fördel av sin förbättrade status innan de mötte döden på 
slagfältet eller i sjuksängen är ett perspektiv som inte anlagts i denna artikel. För övriga 
officerare var deras militära karriär en reproduktion av faderns klasstillhörighet. Mot slutet av 
kriget, efter Tönningen, sker en stark återetablering av adelns ställning i officerskåren på ett 
sätt som skulle förebåda utvecklingen under frihetstiden; hälften av de nyanställda officerarna 
är frälsemän. Även militärsönernas ställning förbättrades markant, om än inte lika kraftigt. 
Det personhistoriska materialet har stora brister rörande de ”långvägare” som blev officerare 
efter Poltava, men då inga adliga tillhör denna kategori får vi anta att för de flesta så var 
officersbefordran ett uttryck för en uppåtgående social rörlighet. 
 
Under frihetstiden, efter Stora nordiska kriget, kommer adeln och officerssönerna att 
behärska nyanställningarna i officerskåren. Nästan åtta tiondelar av alla officerare som 
anställs före och under hattarnas ryska krig var frälsemän, medan två tredjedelar var 
militärsöner. Då adeln var mycket framträdande bland dem som fick behålla sina tjänster vid 
demobiliseringen efter kriget fick ståndet en mycket framträdande ställning i officerskåren. 
Släktskapens och de därmed följande kontakternas betydelse visas av att en tredjedel av de 
nya officerarna hade släkt vid regementet. Adeln och militärsönerna intar en mera blygsam 
ställning bland ”långvägarna”, men även där kommer de flesta från högre samhällsskikt. För 
hela officerskåren kan den militära karriären därför sägas vara ett uttryck för social 
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reproduktion, med undantag för det fåtal officerare som härstammade från lägre 
samhällsnivåer. Måhända kände dock de ofrälse sönerna till civila och kyrkliga 
ämbetsinnehavare det dock ändå som en statushöjning att tillhöra en av adeln så dominerad 
yrkeskår. Adelns och officerssönernas ställning förblir mycket stark även efter hattarna 
ryska krig, även om andelen adelsmän bland de nyanställda minskar till två tredjedelar.  
 
Under Gustav III: s tid behåller adeln sin starka ställning från frihetstiden, men vid 
Dalregementet förstärks inte deras positioner, även om officerssönernas andel av 
nyanställningarna tillfälligt minskar. De flesta nya officerare kommer från högre 
samhällsskikt och deras militära karriär är ett uttryck för social reproduktion. Efter Gustav 
III: s död sker en markant nedgång i andelen nyanställda adliga officerare; även om andelen 
militärsöner och officerare med släkt vid regementet förblir detsamma som under frihetstiden, 
sjunker ståndets andel från två tredjedelar till en tredjedel. Enligt Sten Carlsson var detta ett 
resultat av kungamaktens brytning med adeln, men i ljuset av Fredrik Thisners forskning får 
man kanske istället förmoda att det var de allt högre ackordspriserna som utestängda många 
som i kraft av sin börd och sitt släktskap tidigare självklart hade räknat sig som tillhöriga 
officersklassen. Nu framträder för första gången sedan Stora nordiska kriget åter ”långvägare” 
från lägre sociala skikt i officerskåren, men de härstammar inte nu, som under den karolinska 
tiden, från allmogen, utan från det allra lägsta ståndspersonskiktet; det skikt som dominerar 
underofficerskårens sociala bakgrund. Det är under krigen 1808-1809 som dessa 
underofficerare vinner sin officersbefordran.  
 
 
7.4. Underofficerarnas sociala ursprung och horisontella rörlighet 
 
Såväl under den äldre karolinska tiden som under Karl XI: s tid kom den permanenta 
underofficerskåren uteslutande från allmogen. Då underofficerarna räknades som tillhörande 
det lägsta skiktet av ståndspersoner, var deras militära karriär ett uttryck för uppåtgående 
social mobilitet. Då underofficersbefordran ofta kom efter ett eller två decennier i ledet, när 
de flesta redan ingått äktenskap, är dock frågan vilken social fördel dessa underofficerare drog 
av sin förbättrade status. Kanske var det framförallt deras barn som kunde dra nytta av 
fädernas nya ställning? 
 
Under det Stora nordiska kriget kom fortfarande de flesta permanenta underofficerare ur 
allmogen, men med en ökande andel från andra sociala skikt; frälsemän och officerssöner är 
inte längre okända under korsgeväret. Krigets förluster gjorde dock att omsättningen av befäl 
var hög och de flesta från det högre skiktet som inte blev officerare stoppades av död eller 
sjukdomar från en bättre karriär.   
 
Under frihetstiden kom större delen av underofficerskåren att rekryteras bland 
ståndspersoner; de flesta permanenta underofficerare kom från det allra lägsta 
ståndspersonskiktet, men även i viss mån från högre skikt. För de flesta permanenta 
underofficerare var därför deras militära karriär ett uttryck för social reproduktion, men det 
fanns ett inte obetydligt inslag av nedåtgående social rörlighet, tydligast bland de adelsmän 
som förblev underofficerare hela sin militära karriär. Det var de stagnerade 
befordringsutsikterna i officerskåren efter Stora nordiska kriget som skapade förutsättningar 
för denna nedåtgående sociala rörlighet, men oförmåga att betala ackordet torde ha avgjort 
vilka som förblev underofficerare och vilka som blev befordrade om börd och 
släktförhållanden i övrigt var lika. Släktskapets betydelse blev nästan lika stort som i 
officerskåren. Efter hattarnas ryska krig var det allt färre nyanställda permanenta 
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underofficerare som hade fäder i högre skikt och ett visst mått av uppåtgående social rörlighet 
återkom med underofficerare med allmogebakgrund. 
 
Under den gustavianska tiden kommer fortfarande en mindre del av de nyanställda 
permanenta underofficerarna både från allmogen och från adeln. För dem är den militära 
karriären ett uttryck för uppåtgående respektive nedåtgående social mobilitet. De flesta 
rekryterades dock från det lägsta ståndspersonskiktet och för dem var underofficersgraden ett 
uttryck för social reproduktion. Militära fäder och släkt vid regementet blir nu av större 
betydelse för de permanenta underofficerarna än för officerarna. Efter Gustav III: s död avtar 
betydelsen av militära fäder och släktskap i någon mån även vid nyanställningar av 
permanenta underofficerare.  
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BILAGA: SOCIAL KLASSIFICERING 
(baserat på Carlsson 1949, 1971) 
 

Socialt 
skikt 

 

Samhällshierarkisk nivå  
 

Rangklasser m m 
 

1 Högsta nivån: 
Aristokratins vederlikar 

Rangklass 1-11  
Ned t.o.m. överste 
 

2 Högre nivån: 
Lågadelns vederlikar 
 

Rangklass 12-36 
Ned t.o.m. kapten 
 

3 Mellannivå: 
Ofrälse ståndspersoner 

Rangklass 37-40 
Ned t.o.m. efter fänrik men 
före underofficer 
 

4 Lägsta skiktet av ståndspersoner Underofficerare 
 

5 Allmogen: bönder och lägre klasser Manskap 
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