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Abstract
My study concerns the social recruitment of infantry soldiers in the Swedish stan
ding army ( indelta armén). The 19th century Swedish army was composed of three 
parts : hired troops , the conscripts and above all the ”indelta armén” . Indelta ar
mén was unique in the world because of its organizational form. It consisted of 
infantry soldiers, naval men and cavalry soldiers, which were supported by the 
landowning farmers. Normally two farmers had the responsibility to find an infant
ry soldier, to pay him an annual wage and to give him a small-crofters holding; at 
least this was intended when the system was first organized in the 1680s. The fa
mous author Vilhelm Moberg has written a well-known novel ”Raskens” about one 
of these soldiers portraying also the whole system as well as the surrounding pea
sant society. All of the 20000 concerned soldiers lived in the Swedish countryside 
among the rest of the population. They all got special names,( for example meaning 
Quick, Prompt, Faithful) still existing as family names of Sweden today. The study 
concentrates on the question of the social importance of this system in a period of 
rapid transformation of Swedish society, i.e the end of the 19th century. The most 
important questions dealt with are: the ones concerning social and geographical 
recruitment of soldiers (i.e. those ôf the indelta armén), the means of support and 
education given to these soldiers in special army training schools. One part of the 
book concerns social mobility among ex-soldiers and a minor study treats their fa
mily structure.
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soldiers, social mobility, family structure, military education, 19th century Sweden.
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Förord
Docent Kerstin Strömberg-Back har varit min handledare alltsedan jag 
började mina studier på forskarutbildningsnivå. Hennes ständiga upp
muntran och stöd har varit av oskattbart värde. Med outtröttlig energi har 
hon läst mina avhandlingsavsnitt och kommit med uppslagsrik och välgö
rande kritik. Vid sidan av Kerstin Strömberg-Back har docent David 
Gaunt varit min handledare. Han har i flera omgångar läst mitt manuskript 
och kommit med givande synpunkter. Det har varit en stor förmån att få 
ta del av hans kreativa förslag och konstruktiva kritik.

Professor Sune Åkerman har visat stort intresse för min avhandling och 
har kommit med värdefulla synpunkter på manuskriptet inte minst under 
det intensiva slutskedet i avhandlingsarbetet.

Under min tid som doktorand har jag haft förmånen att få ha professo
rerna Göran Rystad och Sven Lundkvist som lärare.

Docent Tom Ericsson har inte sparat sig någon möda när det gällt att 
hjälpa mig med små och stora problem i avhandlingsarbetets slutskede. 
Han har också läst delar av mitt manus och kommit med givande påpekan
den. FD Anders Brändströms datortekniska kunskaper har varit ovärder
liga.

Avhandlingen har genomförts inom ramen för projektet ”Studier av den 
militära sektorns roll i den sociala omvandlingen i Sverige 1815-1945” , där 
docent Kerstin Strömberg-Back varit projektledare. Ekonomiskt stöd har 
erhållits av Riksbankens Jubileumsfond och Delegationen för militärhisto- 
risk forskning.

Till seminariekamraterna vid högre seminariet riktas ett särskilt tack lik
som till all personal vid institutionen som helhjärtat ställt upp under den 
sista arbetskrävande tiden.

Ett tack också till projektledarna för Soldatprojektet i Skara, Arne 
Sträng och Björn Lippold. De har generöst låtit mig få tillgång till excerp- 
ter rörande Skaraborgssoldaterna.

Personalen vid Krigsarkivet vill jag också tacka. Under årens lopp har 
många paket med arkivalier packats och skickats till Umeå. Personalen vid 
Umeå universitetsbibliotek har genom vänligt tillmötesgående underlättat 
min forskning.

Slutligen vill jag också tacka min man Lars Mörtberg och våra barn Lud
vig, Josefin och Matilda. De har -  särskilt under slutskedet -  ställt upp för 
att sköta hus och hem och hund. Utan deras insatser hade avhandlingen 
definitivt inte blivit klar i tid.

Umeå i april 1986

Agneta Guillemot
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I Bakgrund och 
forskningsöversikt
Inledning

Bland de samhällsklasser, som utgöra vårt lands befolkning, finnes det en, som, 
fastän utgången från och fortfarande räknad såsom tillhörande den egentliga 
allmogen eller landtbefolkningen, dock i mer än ett hänseende framstår såsom 
ganska egendomlig och tilltvingar sig en aktningsfull uppmärksamhet av den 
som tagit sig för att något nogare giva akt på honom, där han lever och har sin 
verksamhet på ett av det sociala livets längre ned belägna områden: jag menar 
den svenske indelte soldaten. Han utgör, denne jordbrukande krigsman, en så 
fullkomligt äkta svensk typ, till vilken intet annat land kan framvisa något mot
svarande, att det redan härigenom kan vara av intresse för var och en, som har 
sinne för det nationellt egendomliga, att en stund stanna framför hans bild, för 
att taga honom något närmare i ögonsikte och söka uppfånga några spridda, 
men betecknande drag ur hans liv ...1

Vem var han då ”denne jordbrukande krigsman”? Vi påminns om hans 
existens genom de gamla soldatnamnen - Rask, Resolut, Trogen, Björk, 
Sträng, Tiger och många, många andra -  vilka ännu lever kvar som familje
namn och som erinrar om den tid då det i vårt land i snart sagt varje by 
fanns en rotesoldat. Indelta armén var i fredstid förlagd på landsbygden i 
de socknar, där de olika regementenas rotar var belägna. I större byar, 
särskilt i de norra delarna av landet, kunde det förekomma att det fanns 
ända upp emot åtta soldater, men i de flesta fall var de betydligt färre.2 
Dessa hade sin dagliga verksamhet mitt bland den befolkning som de åtagit 
sig att försvara. Befälet och soldaterna kom därför aldrig att utgöra en sär
skild ”kast” , utan blev en naturlig del av det svenska jordbrukssamhället: 
de uppfattades både som medborgare och militärer. Detta gav indelta ar
mén en särställning som torde vara unik i världen.

Kanske just detta förhållande medverkat till att forma ett uttalande, som 
för det projekt vari jag medarbetar, kan stå som ett slags motto: ” En krigs
makt opererar ju inte i ett vakuum utan är, i krig som i fred, en del av 
ett samhälle och den inverkar på och påverkas av det samhälle, vari den 
existerar” .3 Utifrån en sådan uppfattning om det militäras roll arbetar det 
projekt ”Studier av den militära sektorns roll i den sociala utvecklingen i 
Sverige 1815 -  1945” , till vilket jag är knuten. Projektet leds av docent 
Kerstin Strömberg-Back. Projektet utgår från två grundantaganden: Det
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ena är att utbildningsfaktorn är avgörande eller väsentlig för social rörlig
het och den kan också vara ett viktigt led i socialisationsprocessen. Den har 
därmed stor betydelse både för ett samhälles struktur och för den enskilde 
medborgaren. Om detta påstående är riktigt, följer, att en viktig del av 
utforskandet av en periods historia borde innebära försök att besvara frå
gor av följande slag: vilka typer av utbildning fanns i det givna samhället? 
Vilka grupper hade tillgång till de olika utbildningsformerna? Hur var ut
bildningen i fråga uppbyggd?

Det andra grundantagandet är, att krigsmaktens roll i ett samhälle är i 
allmänhet större ju mindre resursrikt samhället är. Om nämligen, såsom 
ofta varit och är fallet, de makthavande satsar en stor resursmängd på 
krigsmakten, så blir det, eftersom resurserna i sin helhet är knappa, föga 
kvar till övrig verksamhet. Men krigsmakten är kostsam inte bara genom 
behov av materiel och manskap, utan också därför att den kräver utbild
ning. Om det är så, att civil utbildning -  i vart fall utöver en relativt låg 
nivå -  är svåråtkomlig för det stora flertalet i samhället, men krigsmakten 
samtidigt kan erbjuda en (vidare-)utbildning, då får det militära ett utbild- 
ningsmonopol, som gäller alla eftersatta grupper i samhället.

Projektet hade startat med några studier rörande det enligt 1901 års här
ordning fast anställda manskapet och därför koncentrerats på utbildning
ens betydelse för dessa korttidsanställda militärers liv och verksamhet efter 
militärtjänsten. I viss mån färgade denna målsättning av sig, då projektet 
vidgades till att omfatta även 1800-talet. Men intresset för utbildningen 
hade nu vidgats till att gälla också de meniga knektarna. Det framstod dock 
allt klarare, att indelningsverket under 1800-talet inte hade sin sociala 
funktion enbart eller ens främst som utbildningsbefrämjare. Det var nöd
vändigt att lägga ett mycket bredare perspektiv på de indelta knektarnas 
sociala roll.4

Jag har alltså koncentrerat mig på frågan om indelningsverkets ( och där 
framförallt knektehållets -  se definitionerna nedan!) sociala betydelse i 
1800-talets agrarsamhälle -  ett samhälle, som under århundradets lopp ge
nomgick en rad sociala och ekonomiska förändringar, men som ännu inte 
vid seklets slut omvandlats till ett fullständigt industrisamhälle. En studie 
av de indelta soldaternas liv och arbete kastar ljus över en stor och säregen 
grupps villkor i detta samhälle; kanske kan vi därmed också bidraga till 
förståelsen av denna väldiga omvandlingsprocess i vår historia. Följande 
frågor blir framförallt av intresse: de som rör den sociala och geografiska 
rekryteringen, försörjningssättet och utbildningen.

Men dessförinnan en kort presentation av några termer och begrepp, 
som det är nödvändigt att känna till för att kunna följa de inledande reso
nemangen. Manskapet, som tjänstgjorde inom de indelta infanterirege
mentena, benämnes i allmänhet ”indelta soldater” . Att ”indela” eller 
”anslå” betydde emellertid ursprungligen något helt annat än att sätta upp
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infanteriregementen. Vad som avsågs var, att bestämda räntor eller tion
de, som skulle betalas i skatt till kronan, avsattes för ett särskilt ändamål, 
t ex avlöning av en ämbetsman eller av en officer. De indelta räntorna an
vändes också för att sätta upp och avlöna kavalleriet genom rusthållsinrätt- 
ningen.

Sedermera kom dock ordet indelningsverk att användas om hela den stå
ende hären -  utom de värvade trupperna -  och associeras numera kanske 
speciellt med fotfolket. Vi talar om ”indelta soldater” , trots att infanterire
gementenas manskap inte uppsattes genom indelning, utan genom s k rote- 
ring: det var så ”det ständiga knektehållet” tillkom. Roteringen innebar 
att all skatte- och kronojord, som inte var indelt, delades i rotar, bestående 
av ett eller flera hemman. Varje rote hade att rekrytera och underhålla en 
rotesoldat. Speciella regler gällde för frälsejord.51 kapitel II beskrivs för
hållandena utförligare.

En förutsättning för genomförandet av roteringen var den utveckling av 
statsapparaten, som ägt rum under 1600-talet. Den innebar uppkomsten 
av en välorganiserad byråkrati. Genom folkbokföringen, som hade sina 
rötter i kronans krav på kontroll över den manliga befolkningen i och för 
utskrivningar, kunde kronan via präster, mantalskommissarier och rege- 
ment sskri vare ha en noggrann uppsyn över medborgarna.6

Roteringen genomfördes på de flesta håll under de sista årtiondena på 
1600-talet. Problemet med försörjningen i fredstid av den stående armén 
löstes smidigt, då rotebönderna, utöver ansvaret för rekryteringen, även 
fick ta på sig att underhålla soldaten. Som en kompensation utlovades fri
het från de ständigt återkommande utskrivningarna. Organisationen var 
knappast anpassad för ett långvarigt krigstillstånd, eftersom det inte fanns 
några speciellt utsedda reservtrupper. Detta gjorde att utskrivningar trots 
allt fick tillgripas, särskilt under Karl XII:s sista år. En annan svag sida var 
att mobilisering för krig utom rikets gränser var tidsödande då manskapet 
var utspritt på landsbygden.7

På några håll i Europa har det funnits system för underhåll och rekryte
ring av soldater som i viss utsträckning liknat vårt. I Preussen tilldelades 
regementena speciella områden (kantoner) från vilka de skulle hämta rek
ryter, som uttogs bland bönder, hantverkare och arbetare. Undantagen var 
många och tjänstgöringsskyldigheten var på intet sätt allmän. De uttagna 
blev inte yrkessoldater, utan tjänstgjorde precis som de indelta i Sverige 
under ett årligt övningsmöte, som dock varade längre än i vårt land.8 Ös
terrike och Ryssland har också haft snarlika inrättningar i den s k militär
gränsen i Österrike och i militär kolonierna i södra Ryssland. Systemen 
fanns endast i dessa områden och omfattade bara en del av armén. I Öster
rike erhöll bönderna jord mot att de gjorde krigstjänst. I Ryssland svarade 
de för underhållet av soldaterna.9

Det har dock inte funnits något annat land i modern tid som haft ett för
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svar, vilket utgjorts av en stående armé där merparten av de meniga solda
terna och befälen kombinerade civilt arbete, företrädesvis jordbruk, med 
militärt liv.10

Figur 1 nedan visar hur systemet var uppbyggt. Skyldigheten att betala 
till försvaret var alltså knuten till jorden. En ägare av skattejord hade an
svar för rekrytering och underhåll av antingen en ryttare, en båtsman eller 
en infanterisoldat. Samma sak gällde den som brukade kronojord, dock 
med undantag för de kronohemman, vilka användes till officers- och 
underofficersboställen. För frälsejorden var bestämmelserna mer inveck
lade, då det fanns frälsejord av olika sorter. Både ifråga om skatter och 
försvarsbördor gällde olika regler för allmänt, ypperligt och yppersta 
frälse.11

Ägare av allmänt frälse deltog i roteringen, men bördan var för dem 
lindrigare än för ägare av skatte- eller kronojord. Ägare av s k ypperligt 
frälse slapp däremot rustnings- och roteringsbesvären. Till denna kategori 
frälse räknades säterier, rå- och rörshemman, kungsgårdar och 
kungsladugårdar.121 samband med reduktionen kunde vissa innehavare av 
säterier, som annars hade indragits, få behålla dessa, om de satte upp rytt
are. På det sättet uppkom s k berustade säterier.13 En parallell var de rå- 
och rörshemman, som först varit frälse, sedan dragits in till kronan och ro
terats och därefter åter blivit frälse, fast med bibehållen rotering.14

Det bör i sammanhanget påpekas, att från och med 1809 fick alla med
borgare, inte bara adelsmän, rätt att äga all slags frälsejord. Från denna 
tid härrör också bestämmelsen att ägare av ypperligt frälse måste delta i 
extra rotering, d v s  vara beredda att uppsätta manskap i krigstid. Den jord 
som slapp även denna pålaga benämndes yppersta frälse.15

Indelningsverk och knektehåll blev i stort sett bevarade i sina ursprungli
ga former genom århundradena, även om vissa förändringar naturligtvis 
kom till stånd. Gunnar Artéus har slående karakteriserat krigsmaktens in-

Figur 1 Indelningsverket
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delning och sammansättning under hela perioden 1521 -  1901 som 
”trögföränderlig” .16 Avvecklingen av de båda systemen blev också, som 
de flesta känner till, en utdragen process som i över fyrtio år mer eller 
mindre dominerade svensk inrikespolitik. Medvetna militärer insåg tidigt 
dessa institutioners ålderdomliga prägel och verkade envetet för 
förändringar.17 Men systemen fann också sina försvarare. På 1860-talets 
slut var krigsminister G. R. Abelin en av dem som betonade fördelen av 
att ha en armé som var utspridd över hela riket. Då de indelta soldaterna 
fanns överallt i socknarna var det lätt att samla dem för att användas vid 
sociala konflikter.18 Krigsministern Lars Tingsten berättar förtjust i sina 
memoarer, hur han som ung löjtnant vid Hälsinge regemente var med om 
ingripande i samband med Sunds vallsstrejken 1879.19 I riksdagen fanns 
med början på 1880-talet det rundbäckska partiet, under ledning av Abra
ham och Jöns Rundbäck, som verkade för ett reformerat indelningsverk.20

Som ett redskap i reaktionens tjänst uppfattades också indelta armén av 
de mer progressiva krafterna: ”Få vi ej militärväldet och den stående ar
mén undan skola vi ej uppleva demokratins förverkligande” , skrev den ra
dikale tidningsmannen Fredrik Borg till S A Hedlund år 1868.21 Vid 1893 
års folkriksdag framfördes en motion av Knut Wicksell om rösträttspropa- 
ganda bland militär och polis:

så skulle dock en demonstrativ anslutning till rösträttsrörelsen från särskilt de 
samhällsklassernas sida, på vilkas bistånd de maktägande klasserna ytterst mås
te bygga för en fortsatt reaktionär politik, säkerligen i hög grad påskynda en 
fredlig lösning.22

Även av andra framställdes både den indelta och värvade armén som en 
”dynasti- och aristokrativakt”23 Bland de konservativa och kungahuset 
närstående kretsar uppfattades den indelta armén på det sättet. Det kom
mer bl a till uttryck i samband med de tullbergska oroligheterna på 1860- 
talet, då Karl XV lär ha yttrat : ”Under dessa socialistiska strävanden kan 
vi intet ta bort den stående armén” .24 Somliga riksdagsmän ville ha kvar 
indelningsverket, därför att det i vissa delar av riket var ekonomiskt fördel
aktigt att ha kvar ett avlöningssystem byggt på naturahushållning.25 För 
andra har säkert arméns förläggning på landsbygden setts som det mest 
positiva. Det fanns en utbredd motvilja mot kasernering av trupper i stä
derna. Men det måste också ha funnits en föreställning om att det till indel
ta armén rekryterades folk som myndigheterna kunde lita på. I vart fall 
hade man inte samma förtroende för de värvade förbanden.

Birgitta Genberg Härner har kartlagt de indelta soldaternas medverkan 
i Dalupproret 1743. Vid flera indelta regementen vägrade soldaterna att 
använda vapen mot de upproriska. Soldater fanns också med bland dem 
som revolterade. Hon påpekar att hundra år senare blev bilden av den in- 
delte soldaten en helt annan. Då framställdes han ”som ett värn för sam
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hällsordningen” . Hon förklarar omsvängningen med att den indelte fram
stod som pålitlig jämfört med stadsproletariatet.26

Vilka var då de indelta soldater om vilka många av de styrande hade så 
höga tankar, att de ville behålla ett härordningssystem byggt på indelnings
verket, trots att alla tänkbara angripare hade ett annat system? Vilka ga
rantier fanns, kan man fråga sig, för att den sociala rekryteringen skedde 
på ett sätt som gav de ”lojala” soldater, som åtminstone de konservativa 
önskade? Det är bland annat detta som skall utredas i avsnittet om social 
och geografisk rekrytering. En nära sammanhängande fråga är den som 
rör valet av soldatyrket. Det är naturligtvis svårt att finna historiskt källma
terial, som kan förklara eller åtminstone belysa en människas handlande i 
en viss situation -  i vårt fall, vad som kan ha legat bakom valet av soldatyr
ket. Vilka överväganden kan tänkas ha legat bakom den enskildes beslut 
att söka anställning som soldat?

En önskan att bli soldat utifrån fosterländska bevekelsegrunder kan ha 
spelat en roll för somliga soldater.27 För andra kan valet av yrket hänga 
samman med släkttraditioner. Men för de flesta torde ha gällt att de tog 
den militära anställningen för att få eller komplettera sin försörjning. Att 
bli indelt soldat kunde utgöra ett sysselsättningsalternativ i ett jordbruks
samhälle präglat av stark folkökning och därav tilltagande brist på mark. 
Även för ynglingar, som härstammade ur miljöer, där man tidigare inte 
kunnat tänka sig att en son valde knektsysslan, kan bristen på alternativ ha 
lett till en förändrad syn.

För många bondsöner under 1800-talet var framtiden inte lika utstakad 
som den varit i ett samhälle med begränsad befolkningstillväxt. Där var 
det möjligt för föräldrarna att förse de flesta av barnen med ett hemman 
eller hemmansdel. För den som visste att det inte fanns någon gård att 
ärva, var det en tvingande nödvändighet att finna en annan försörjning. 
Årstjänst som dräng kunde väl gå an i unga år, men var inte lockande i 
längden.28 Soldatyrket däremot innebar en möjlighet att erhålla ett hem 
samt friheten att slippa lyda under husbondevälde. Den här kategorin av 
rekryter räknade nog inte med att soldatyrket skulle medföra ett socialt 
avancemang men väl att de skulle lyckas hålla sig kvar så nära föräldrarnas 
sociala position som möjligt29. Den långa fredsperioden under 1800-talet 
liksom den utbredda tron att Sverige även fortsättningsvis skulle kunna 
hålla sig utanför konflikter, bidrog säkert också till en förändrad attityd. 
Det är sannolikt att knektehållet under 1800-talet kom att utvecklas till att 
betyda mer som en social än en militär inrättning.

Det finns ett annat motiv som inte får glömmas bort. Vi kan kalla det ett 
”bildningsmotiv” , d v s en önskan om att få kunskap, bildning och därav 
följande socialt anseende, kanske rent av socialt avancemang. Detta kan 
man tänka sig ha funnits såväl bland småbrukarbygdens bondsöner som 
bland de helt obesuttna.
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Vi känner igen motivet från skönlitteraturen där det finns flera beskriv
ningar av hur obemedlade ynglingar sökte sig till det militära för att erhålla 
gratis utbildning och därigenom förbättra sin ställning. För den som inte 
hade andra utvägar till social framgång, fanns förhoppningen att militär 
utbildning skulle leda till detta. Bitter blev erfarenheten för många. Över
sitteri, pennalism och ålderdomliga bestraffningsmetoder bidrog till att mi
litärutbildningen inte blev ”den fattiges folkhögskola” , som många hade 
hoppats på.30 Thomas Magnusson har i en uppsats behandlat detta motiv 
och ger följande belysande exempel ur Mobergs Soldat med brutet gevär. 
Huvudpersonen Valter kan inte räkna med att efterträda fadern som indelt 
soldat:

Men Du kan värva dej te volontär sa far. Du kan värva dej för tre år. Volontär 
-  det lät nästan finare än soldat... Men han skulle kallas volontär. Volontären 
Valter Sträng. Det var något att tänka länge på.31

Att bli volontär var långtifrån detsamma som att bli indelt soldat. För det 
första fanns specifika inträdeskrav ifråga om skolgång. För det andra hade 
inte Volontären den relativa trygghet som den indelte knekten åtnjöt, om 
han nämligen inte lyckades avancera till underofficer. Inom indelta armén 
fanns vid varje kompani ett fåtal volontärer, som anställdes på korttids
kontrakt och som delvis utbildades och övades tillsammans med de indelta. 
De fick dock en bredare utbildning än de indelta. Efter 1901 inrättades 
efter dessa förebilder den sk Volontärinstitutionen. De flesta skönlitterära 
skildringar gäller dessa volontärer.32

Hittills har jag endast uppehållit mig vid vad som påverkat individen att 
välja yrket. Rotehållarna, som hade ansvaret att skaffa soldat, måste vid 
valet av rekrytämne tänka både på de ekonomiska och sociala aspekterna. 
En soldat, som blev kvar i tjänst, skulle leva i byn i åtskilliga år, vilket sä
kert hade till följd att rotebönderna funderade mer än en gång, innan de 
bestämde vem de skulle föreslå. Av ekonomiska skäl hände det, att de 
frestades att välja den rekryt som nöjde sig med de billigaste villkoren, men 
det kunde bli en dyrköpt erfarenhet. Soldaten kunde rymma, missköta tor
pet eller visa sig mindre skötsam i andra avseenden. Därför är det troligt 
att flertalet rotehållare gjorde en noggrann avvägning mellan den sociala 
och ekonomiska sidan vid rekryteringen.

Militärbefälet anlade naturligtvis andra aspekter på valet av rekryt, nå
got som kunde leda till konflikter mellan rotebönder och befäl. Välbekant 
är skildringen i Vilhelm Mobergs roman Raskens, där han beskriver hur 
en rotemästare planerat att sätta in sin egen son som rekryt, men kaptenen 
avvisar denne, som misstänks vara för begiven på starka drycker. Chansen 
yppas istället för drängen Gustav Karlsson, som blir soldaten nr 132 Rask 
vid Konga kompani.33

När manskapsuttagningen till indelta armén studeras, kan den därför
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inte betraktas enbart utifrån den rekryterade individens synpunkt, något 
som är vanligt vid studier av värvade arméer. I de senare står individen och 
dennes val av sysselsättning i centrum och intresset koncentreras till varför 
en person väljer den militära banan. Det blir i dessa fall viktigt att kartläg
ga bl a hur den civila arbetsmarknaden såg ut vid rekryteringstillfället 
osv.34 Vid ett studium av knektehållet är det nödvändigt att också se saken 
från den rekryteringsskyldiga allmogens sida och fråga sig: Vilka avväg
ningar gjordes, då rekryterna togs ut? Vilka ville rotebönderna ha? Hur 
stor roll spelade social tillhörighet? Fanns det tendenser till selektiv rekry
tering? Var det vidare vanligt att soldaterna var födda i den by där roten 
låg, eller spelade soldatens geografiska ursprung ingen roll? Svaren på des
sa frågor kan ge oss mönster för den sociala och geografiska rekryteringen 
samt inblickar i större samhällsomdaningar.

Hur gestaltade sig för övrigt den indelte soldatens liv? Vilka arbeten var 
möjliga att förena med soldatyrket? Visserligen hade flertalet soldater sina 
soldattorp eller motsvarande kontant ersättning, men detta gav ofta inte 
tillräcklig försörjning. Hur löstes detta problem?

Torpavlöningssystemet förutsatte, att soldaten var gift, eftersom sköt
seln av torpet fordrade mer än en persons arbetsinsats. Periodvis var han 
också borta på övningar och då måste hustrun ta visst ansvar för torpet, 
även om rotebönderna förpliktigades att hjälpa till. För övrigt var vissa 
sysslor i agrarsamhället könsbundna något som också gjorde det svårt för 
en ensamstående soldat att driva soldat jordbruket. Eftersom soldaterna 
inträdde i yrket i 20-årsåldern kan vi kanske vänta oss tidiga giftermål och 
stora barnaskaror. Studien av soldaternas civila yrkesverksamhet under 
och efter soldattiden och deras familjebildning redovisas i det avslutande 
kapitlet. Här berörs också frågan om den sociala rörligheten mellan gene
rationerna. Förekom det en uppåtgående social rörlighet bland soldaterna 
och hade den något samband med utbildningens omfattning?

I hur stor utsträckning var den indelte soldatens liv präglat av att han var 
militär? När en avskedad soldat tillfrågades om vilka bisysslor han och 
hans kamrater haft, svarade han intressant nog: ”Frågan är om inte de 
flesta soldater betraktade tjänsten som en bisyssla.”35 För de allra flesta 
soldater liksom för underbefälen och övrigt befäl torde det militära yrket 
fått en sådan underordnad karaktär. Antalet årliga utbildnings- och öv- 
ningsdagar var få.

1901 års härordningsreform ersatte den indelta armén med en 
värnpliktsarmé. Soldaterna bodde inte längre kvar i lokalsamhället. Yrket 
att vara knekt försvann, ty även om det alltid varit ett deltidsyrke, hade 
det dock principiellt varit en livstidsanställning. Soldattorpen ersattes av de 
värnpliktigas kaserner. De militära tjänstebefattningar som ingick i 1901 
års härordning, var professionaliserade yrken. Övergången från bisyssla 
till heltidsyrke innebar en dramatisk förändring.36 Parallell militär och civil
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tjänstgöring försvann och istället fick vi flera grupper av före detta militärt 
anställda i det civila livet i en omfattning, som inte tidigare förekommit.

Den ena gruppen omfattade officerare i lägre grader och underoffice
rare, anställda på fullmakt respektive konstitutorial, vilka hade så låg pen
sionsålder att de kunde räkna med en andra livskarriär, civil eller av typ 
militär arvodesbefattning. Dock måste deras egentliga livsyrke sägas vara 
militärens.37

Den andra utgjordes av kontraktsanställda, s k fast anställt manskap. 
Denna nyskapade grupp benämnes ofta Volontärinstitutionen, eftersom de 
startade sin militära bana med att värva sig till volontärer. Därifrån kunde 
de befordras till underbefäl, d v s  korpraler och furirer. Men kontraktsans- 
tällningen kunde inte förlängas längre än till 28 års ålder för en obefordrad 
volontär och till 32 års ålder för en befordrad. För underbefälen var en 
god utbildning, framförallt i civila ämnen central, eftersom de lämnade det 
militära livet vid förhållandevis hög ålder och skulle konkurrera på arbets
marknaden med dem som från början satsat på en civil karriär. Tidigt fram
fördes också krav på en förbättrad utbildning av underbefälens och under
officerarnas fackliga organisationer.38

Inom den indelta armén kunde inte soldaten tvingas att lämna sin tjänst 
i unga år. Hans intresse för utbildningen hade inte främst något samband 
med, om den kunde medföra en civil ”karriär” efter avskedet. Istället får 
vi tänka oss att den kan ha spelat viss roll för den civila försörjning, som 
soldaten måste ha vid sidan av soldatyrket. Också bildningsmotivet bör 
som tidigare framhållits ha haft en betydelse. Framförallt korpraler erhöll 
färdigheter, som kunde vara efterfrågade i bygden. Utbildningen i korp
ralskolan gav läs -  och skrivträning av stor omfattning mätt med dåtidens 
mått. Även de meniga soldaterna fick upprätthålla sin läsförmåga. Redan 
som rekryter tränades de i läsning vid sammankomster hos korpralen i 
hembygden. Och framförallt: rekryten kunde själv ha en önskan att vidga 
sina kunskaper. Det kan alltså finnas anledning att titta något närmare på 
utbildningen även inom indelta armén, inte minst på den utbildning som 
dess underbefäl erhöll. Var den civila delen av militärutbildningen sådan, 
att den kan ha haft betydelse för individer i ett samhälle med begränsad 
tillgång till utbildning för den stora massan?

Min undersökning omfattar tre nivåer: riks-, läns- och sockennivå, med 
tonvikten lagd på de båda senare. I kapitel två kommer jag att behandla, 
hur indelningsverk och knektehåll var organiserade i riket. I de följande ka
pitlen redovisas hur rekryteringen gick till, hur soldaterna avlönades och 
utbildades. I det sjätte kapitlet skildras den sociala och geografiska rekry
teringen med utgångspunkt från knektehållet i Västerbotten. I det sjunde 
kapitlet framläggs resultaten av en intensivstudie som rör soldaternas civila 
yrkesverksamhet, yrke efter avskedet, social rörlighet och familjebildning 
i Umeå och Lövångers socknar.
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Forskningsöversikt
Den tidigare forskningen om indelningsverket har olika inriktning. Littera
turen kan indelas i a) sådan som rör indelningsverket som organisation b) 
den som behandlar indelningsverket som skattesystem och c) den som tar 
upp frågor som har att göra med indelningsverket och den politiska diskus
sionen i försvarsfrågan.

En omfattande litteratur rör själva organisationen i allmänhet. Under 
slutet av 1700-talet och under hela 1800-talet utkom en riklig uppsättning 
av översiktsverk. De var nödvändiga för att tjäna som vägledning för de 
civila och militära ämbetsmän som var inblandade i de många praktiska 
bestyren, som hörde till indelningsverket. Flera av verken har karaktären 
av källpublikationer, d v s de innehåller ingen egentlig analys eller bearbet
ning av materialet. Istället är de framförallt sammanställningar av regler 
och författningar för hela indelningsverket och de speciella bestämmelser 
som fanns för varje enskilt regemente.

Till denna kategori hör t ex H Frosterus Inledning till svenska krigslagfa- 
renheteny som utkom i två delar under åren 1765-70; S L Gahm Perssons 
Kongl. stadgar, förordningar, Bref och Resolutioner angående Swea rikes 
landtmilice til häst och fot, del I-IV, som utgavs 1762-1814; G W af Tibells 
Sammandrag av författningar rörande Förvaltningen vid Krigsväsendet till 
Lands som utgavs år 1822.

Hit kan också räknas C D Forsbergs Stadganden rörande rotehållaren 
och soldaten vid Indelta roterade Infanteriets regementen och Korpser, som 
utkom 1855.1 den finns en översikt över de regler som gällde för soldaten 
och för rotehållaren. För varje regemente eller kår återges såväl de ur
sprungliga kontrakten som de ändringar som inträffat under årens lopp. J 
A Thurgrens båda arbeten Handbok i svenska roteringsverket (1862) och 
Om indelta roterade arméns organisation från och med 1682 till närvarande 
tid, som utgavs 1893, kan även räknas hit. Den sistnämnda inleds med en 
historisk översikt, men består mest av en uppräkning av gällande författ
ningar.

Det verk som framförallt används av lokalhistoriker är Carl Lorentz 
Grills Svenska indelningsverket, som utgavs under åren 1855-57. Det består 
av fyra delar som i tur och ordning handlar om rusthållsinrättningen, rote- 
hållet, båtsmanshållet och extra roteringen. Samtliga rotar ( stamrotar ) 
finns uppräknade, liksom befälets boställen. Författarens förkärlek för in
delta armén lyser igenom i den korta historik som inleder del I.39

År 1866 utkom överste Th Wijkanders Öfversigt av Svenska krigsförfatt- 
ningens historiska utveckling från äldre tider till indelningsverkets avslutan
de år 1733.Det sistnämnda årtalet syftar på att indelningsverket i Finland 
avslutades det året. Detta arbete är ett försök att skriva den svenska krigs- 
författningens historia.
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År 1891 kom C H Weidenhielms Samling av gällande föreskrifter angå
ende Rustnings- och roteringsbesvären.Den kan betecknas som standard
verket för den som sysslar med indelningsverket i det sena 1800-talet. I en 
inledande allmän del beskrivs rustnings- och roteringsbesvären , men en 
särskild del behandlar det specifika för varje regemente. Den kompletterar 
Forsbergs arbete från 1855. Weidenhielm har också insamlat aktuellt mate
rial om soldatavlöning och torpboende, som redovisas regementsvis.

Till översiktsverken hör också Fredrik Lagerroths Indelnings- och 
grundskatteväsendets avveckling från 1927. Den ger en ingående beskriv
ning över skatter och besvär samt hur avvecklingen gick till. Ett särskilt 
avsnitt ägnas ”försvarsbesvären” .40

Till de vetenskapliga verk som behandlar indelningsverkets uppkomst 
hör Sven Ågrens avhandling, Karl XI:s indelningsverk för armén, tryckt 
1922. Författaren avhandlar såväl det egentliga indelningsverket som det 
ständiga knektehållet. Ågrens forskning rörande knektehållet har inriktats 
på diskussionerna i anslutning till införandet samt själva beslutsprocessen 
-  interaktionen mellan riksdagens ständer och Karl XI. Han konstaterar 
att någon allmän önskan om införande av ständigt knektehåll inte fanns, 
men att reformen accepterades som ett bättre alternativ än utskrivningar. 
Avhandlingen är den första vetenskapliga framställningen av vad som nu 
kallas ”det yngre indelningsverket” i kontrast till den krigsorganisation 
som fanns tidigare, vanligtvis benämnd ”det äldre indelningsverket” .41

Alf Åberg behandlar i sin avhandling, Indelningen av rytteriet i Skåne 
1658-1700y också de organisatoriska problemen, som givetvis var speciella 
i ett nyss erövrat landskap. Motsättningarna mellan statliga och lokala 
intressen var mer uttalade än på de flesta håll. Både här och i annat 
sammanhang tar Åberg upp en central fråga, nämligen hur indelningsver
ket påverkat de sociala relationerna i lokalsamhället. Han menar att förhål
landet mellan ryttare och bönder blev helt annorlunda, sedan de nya 
rustningsprinciperna genomförts, som innebar att bonden blev rusthållare 
och ryttaren deklasserades till tjänare.42

De rustningsprinciper som infördes ledde till en koppling mellan indel
ningsverk och skattesystem, som skulle få stor betydelse då riksdagen un
der 1800-talet sökte ena sig kring en reformering av försvaret. Detta prob
lem har utförligt belysts av Per Hultqvist i avhandlingen Försvar och skat
ter. Han analyserar de skilda opinionerna i försvars- och skattefrågorna.

Hultqvist menar, att debatten om indelningsverket i riksdagen tydligt 
återger motsättningar mellan de riksdagsmän, som representerade bygder 
vilka framförallt var tyngda av grundskatter, och de som kom från områden 
där kostnaderna för indelningsverk eller knektehåll utgjorde de mest 
kännbara bördorna. Ägare av den roterade skattejorden, som hade att 
ställa upp infanteriets indelta soldater samt ryttarna inom Jämtlands häst- 
jägarekår, skulle vinna mer på att grundskatterna avskrevs. Det gällde sär
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skilt rotehållen i Mälarlänen. Rusthållen i Skåne och Blekinge och en liten 
grupp i Skaraborgs län skulle däremot tjäna mer på om indelningsverket 
avskaffades. För rusthåll i resten av landet gällde däremot det omvända 
förhållandet, att de skulle få större sammanlagda utgifter, om indelnings
verket avskaffades.43

Mot denna bakgrund är det lätt att förstå, att en förändring som skulle 
tillfredställa alla parter var svår att nå. Genom den s k ”kompromissen” 
1873, som innebar att riksdagen fattade ett principbeslut om införande av 
en arméorganisation byggd på allmän värnplikt, men framförallt att en för
ändring av skattesystemet och indelningsverket skulle ske genom parallella 
beslut, låstes positionerna än mer.44 Hultqvist har i sin ingående analys tyd
ligt belyst hur komplicerat detta frågekomplex var. Försvarsfrågan var inte 
så enkel, att den kan reduceras till en fråga om värnpliktstidens längd eller 
antal övningsdagar för beväringen. Den hade också ett samband med hela 
skattesystemet, där frågan gällde hur skattetrycket skulle fördelas; och i 
förlängningen skymtar frågan om rösträttens utvidgande till allmän och 
lika rösträtt. Framförallt får Hultqvists resultat betydelse då riksdagsmän
nens utsagor om indelningsverk och indelta soldater behandlas.

I den politiska diskussionen, särskilt sedan den första stora försvarsut- 
redningen lagts fram år 1865, kom givetvis indelningsverk och knektehåll 
att belysas. Debatten gällde bl a om ett helt nytt härordningssystem skulle 
införas eller om man endast skulle reformera och modernisera indelnings
verket. Det tidiga 1800-talets debatt har skildrats av Allan Jansson i av
handlingen Försvarsfrågan i svensk politik från 1809 till Krimkriget. Dis
kussionen kring ett förändrat härordningssystem tog fart efter 1809 års 
statsvälvning, naturligtvis under inverkan av det pågående kriget, men 
även som ett uttryck för en allmän reformvilja. För många bärare av 1809 
års idéer -  även bland militärerna -  framstod stående arméer som ett hot 
mot förverkligandet av ett friare samhällssystem. Från ridddarhuset kom 
motioner till grundlagsriksdagen om införande av någon form av allmän 
värnplikt.45

Motståndet mot varje tanke på allmän värnplikt fanns däremot hos bon
deståndet. Utskrivningarna av lantvärnet 1808, med de tragiska förluster 
som drabbade dessa hastigt ihopkomna trupper, hade gjort ett så starkt 
intryck på allmogen, att det under mycket lång tid kom att prägla dess in
ställning till försvaret.46 Intressant är att så sent som på 1860-talet införde 
en privat kommitté ett upprop i Aftonbladet för att insamla pengar till 
kvarvarande lantvärnsmän. Det rönte stort intresse och flera motioner om 
statsunderstöd följde. Minnena av ”lantvärnseländet” levde kvar i bygder
na. Från statsutskottet avslogs förslaget till understöd med motiveringen 
att många lantvärnsmän inte kunde haft det så eländigt, då de fortfarande 
var vid liv femtio år efter det att de deltagit i utskrivningarna. Gunnar Sa
muelsson har i sitt arbete, Lantvärnet 1808-09, visat att det visserligen före
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kom många överdrifter, men att föreställningen om eländet levde kvar 
mycket länge och påverkade debatten om införandet av allmän värnplikt.47 
Bondepolitikern Hans Jansson, som var aktiv på 1830- och 40-talen, miste 
en yngre bror i lantvärnssjukan, något som lär ha påverkat hans syn på 
försvaret livet ut.48

För bondeståndet stod det fullkomligt klart, att om någon form av all
män värnplikt infördes, skulle det blir landsbygdens folk som skulle få ta 
på sig bördan. Visserligen inte hemmansägare, men väl deras söner, 
drängar och torpare. Undantag från värnpliktsskyldighet för de bättre situ
erade var att räkna med. Som Kerstin Strömberg-Back påpekat, är det allt
för lättvindigt ”att behandla avskyn för värnplikt som en sorts (irrationell) 
egenskap hos bönder” .49 I denna belysning framstår det inte heller lika 
egendomligt, att inte ens utsikten att slippa kostnaderna för roteringen, fö
reföll tillräckligt lockande för bondeståndet.

Jansson menar att allmogen, med vissa undantag, inte föreföll så tyngd 
av knektehållet, att den i första taget var beredd att ge upp kampen mot 
ökade personliga värnpliktsbördor. Klagomål över roteringen förekom 
förstås, men värnpliktsoviljan upplevdes starkare än knektehållets tryck, 
därför att ”så fort de båda tendenserna komma i strid segrar 
värnpliktsoviljan” .50 Det som framförallt intresserade bondeståndet var att 
sprida kostnaderna på andra hittills befriade grupper i samhället. Diskus
sionerna om en förändrad försvar sordning i det tidiga 1800-talet gav föga 
omedelbara resultat. Istället kom indelta armén att alltmer uppskattas.

Om man i somliga lokalsamhällen, särskilt i småbruksbygder, hade fun
nit utvägar att klara av roteringen på ett praktiskt och bra sätt och särskilt 
om knektehållet blivit väl integrerat i lokalsamhället, är det ännu mer för
ståeligt att det fanns ett motstånd mot en ökad personlig värnpliktsskyldig
het. Det fanns naturligtvis vid sidan av detta andra motiv för värnpliktsovil
jan. Det fanns t ex en rädsla för att utökad värnpliktsskyldighet, innebä
rande långa övningar skulle leda till ökad emigration. Något sådant klart 
samband har dock inte kunnat säkerställas.51

Janssons verk tillhör den grupp av arbeten som rör indelningsverket och 
den politiska diskussionen kring ett förändrat härordningssystem. Hit kan 
också räknas det redan nämnda arbetet av Per Hultqvist samt Torgny Ne- 
véus avhandling, Ett betryggande försvar, som rör försvarsfrågans behand
ling under de fem första åren på 1880-talet. Nevéus tar upp både värn- 
pliktsfrågan och frågan om arméorganisationen, d v s  om indelningsverket 
skulle bibehållas eller ersättas med något helt nytt. Intresset i avhandlingen 
är också knutet till försvarsfrågans betydelse för relationerna mellan rege
ring och riksdag. En kapitel i avhandlingen handlar om opinionsbildningen 
i försvarsfrågan, så som den framkommer i den s k folkmötesrörelsen. 
Denna hade sitt ursprung i den skandinavistiska rörelsen och var särskilt 
livaktig i Skåne. På 1880-talet gällde mötena i stor utsträckning just för
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svarsfrågan. De var tillkomna för att ta reda på ”vad folket tänker” , men 
det var sällan någon ”bred” opinion som kom fram vid dessa tillfällen. 
Framförallt har riksdagsmän, välsituerade bönder och ståndspersoner ytt
rat sig. Nevéus har valt att studera Skåne och Östergötland, som skilde sig 
åt ifråga om grundskatters respektive rustningens eller roteringens tryck. 
Vid de skånska mötena var det inte någon som uttalade sig för indelnings
verkets bibehållande, medan man i Östergötland direkt uttalade sig för att 
den gamla arméorganisationen skulle bevaras. På bägge håll framfördes 
krav på allmän rösträtt som ett villkor för allmän värnplikt.52

Den politiska sidan av försvarsfrågan är sålunda väl belyst i ett flertal 
arbeten.53 Historiskt inriktade forskningsprojekt, där det ”militära sam
hället” är forskningsobjektet eller där socialhistoriska frågeställningar 
med anknytning till den militära sektorn utgör en del av forskningen har 
på senare år blivit vanligare. För 1600-talet kan särskilt nämnas det av Sven 
A Nilsson ledda projektet, ”Sociala och statsfinansiella problem i 1600-ta- 
lets svenska samhälle” , som avsatt flera avhandlingar där problem med 
anknytning till indelningsverket behandlas.54 Vidare projektet, ”Militär
staten och bondesamhället. Den svenska statens tryck på bönderna 1620- 
1640” , där Jan Lindegren lagt fram avhandlingen Utskrivning och utsug
ning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640. Lindegren har vi
sat vilka effekter de omfattande utskrivningarna förde med sig i lokalsam
hället. Han har också behandlat hur man i lokalsamhället hanterade ut
skrivningarna och pekat på de lokala organens betydelse, då knektarna 
skulle väljas ut.55

Gunnar Artéus bok, Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige, är en 
sammanfattning av ett forskningsprojekt med samma namn. Den centrala 
frågan inom projektet är i vilken utsträckning 1700-talets svenska samhälle 
kan betecknas som ”militariserat” . Den definition som används på ett så
dant samhälle är : ” ett som fått sin politiska, sociala, ekonomiska och kul
turella struktur väsentligen bestämd av militära ideal eller intressen” .56 
Författaren menar med vissa reservationer, att frihetstidens samhälle 
framstår ” som militariserat i nästan hela sin överstruktur” .57

Inom Kerstin Strömberg-Backs p ro jek t, som ovan beskrivits, har 1800- 
talsdelen av projektet har hittills avsatt ett antal uppsatser i volymen Folket 
iförsvaret. Kerstin Strömberg-Back har i uppsatsen ”Stam och beväring” 
behandlat de diskussioner i härordningsfrågan som förekom från 1809 och 
fram till beslutet om en ny härordning 1901. Framförallt har hon analyserat 
de idéer, för att inte säga den ideologi , som fanns bland de styrande om 
vilka människor som skulle tänkas ingå som stamanställda i en värnplikts- 
armé. Frågan har för perioden efter ståndsriksdagens fall, berörts av Per 
Hultqvist i det ovan nämnda arbetet.

I de många debatterna i riksdagen, där stamanställningsfrågan spelade 
en central roll, framkommer mycket tydligt synen på den kategori männi
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skor som man förväntade sig skulle söka en stamanställning. Det gjordes, 
påpekar Strömberg-Back, inte ens försök att dölja åsikterna, utan helt 
frankt räknade man med att det fanns en kader sammansatt av de ”lägst 
stående” och minst bildade i samhället, som skulle söka sig till det militära 
för att ta stamanställning.58 Att ynglingar ur de bildade klasserna skulle 
tänka sig att inträda som stamsoldater ansågs fullkomligt uteslutet eller 
som lantmannapolitikern och godsägaren Emil Key uttryckte sig:

Jag hemställer, om våra söner, vilka i elementarskolorna och vid akademierna 
förvärvar sig bildning, skola åtnöjas med det tarvliga befäl, som våra gamla po
tatissättande beskedliga soldater, sådana vi alla känna dem, kunna giva? En så
dan man har icke och kan icke få detta bildningens initiativ, som erfordras av 
en man, vilken med öppna ögon skall gå främst i elden.59

De som argumenterade för en värnpliktsarmé såg saken på ett annat sätt:

med den klyfta som nu finnes mellan våra bildade klassers manliga ungdom, 
åtminstone i städerna, å ena sidan, och lantbefolkningens unge män å den and
ra, huru kunde icke ett års daglig samvaro och gemensamma undervisningstim- 
mar bringa den förre att bättre förstå de senares tankegångar och betaga de se
nare mången fördom rörande den förre.60

I anslutning till diskussionerna om stam och beväring, framkommer också 
synpunkter på den indelte soldaten. Krigsminister G. R. Abelin t ex var en 
varm anhängare av indelningsverket, något som präglar hans framställning 
av den indelte soldaten. Han betonar den indelte soldatens ursprung ”från 
vår friska, ofördärvade lantbefolkning” , hans pålitlighet, trohet och hän
givenhet.

Generalen J A Hazelius beskrev den indelte soldaten som ”ett prakt
exemplar av den svenske bonden, men icke den riksdagbesökande, utan 
den hemmavarande, tyste, idoge, förståndige, laglydige plogmannen -  
med alla dessa egenskaper förenande krigarens redobogenhet att utgå till 
landets försvar.”61

Båda dessa yttranden representerar en konservativ syn. Hazelius utta
lande hade t ex en klar udd mot bondepolitikerna och Abelins yttrande 
har, som Strömberg-Back påpekat, ”klara inslag av romantisering hos den, 
som ser förhållandena på högt avstånd från den ’jordtorparverklighet’ han 
vill skildra och bevara” .62

En direkt negativ syn på den indelte soldaten framkommer i följande 
yttrande av hemmansägaren Magnus Jonsson från Gävleborgs län:

det är endast den jordbrukande befolkningens drängar och backstugusittarnas 
söner, som låtit lega sig för att gå som viljelösa verktyg i en del aristokratiske 
tjänstemäns händer för att skyldra gevär och deltaga i granna parader mm, utan 
man får allt nöja sig med den sämre delen av folket.63
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Liknande exempel, till fördel eller nackdel för den indelte soldaten kan 
dras fram från flera debatter. Vad respektive talare betonar är beroende 
av var han står i försvarsfrågan. Motståndarna till indelningsverket tar 
framförallt upp argument som rör organisationens ålderdomliga karaktär, 
bristen på övning, de indelta truppernas höga ålder, att det var dyrt att hål
la en stående armé, att den var en dynastins bevarare, att de indelta inte 
lämpade sig som befäl i en värnpliktsarmé osv.64

Uttalanden liknande det som yttrades av hemmansägaren från Gävle
borgs län, är i viss mån, som Kerstin Strömberg-Back påpekat i sin analys, 
en markering gentemot den agrara underklassen. Men också en markering 
gentemot somliga, t ex den ovan nämnde Hazelius, som betraktade bönder 
och soldater som en grå massa.65 De uppfattningar om de indelta soldater
na, som kommer fram i riksdagsdebatterna, har sitt största värde däri, att 
de återspeglar en världsbild, ett föreställningssätt hos de styrande, om vil
ka de ansåg var lämpade att ingå i en armé som underbefäl. Det är ju i 
sådana sammanhang som de indelta soldaternas duglighet och möjlighet 
att utgöra en ”stam” för beväringen tas upp. I övrigt måste utsagorna i riks
dagsdebatterna användas med viss försiktighet. De hänger så nära samman 
med den stora frågan om en ny försvarsordning att det är vanskligt att ur 
dem vaska fram någon ”sann” bild av den indelte soldaten.

I den nämnda volymen, Folket iförsvaret, ingår en lokalhistorisk studie 
av Kurt Boberg om Lövångers kompani. Den rör tidsperioden från 1680- 
talet och fram till 1901. Som särskilt intressanta framstår Bobergs resultat 
rörande läskunnigheten: bland de soldater som ingick i Lövångers kompa
ni i början av 1700-talet fanns en läskunnighet på närmare 70 procent.66

Den forskning inom projektet som rör 1900-talet och som hittills redovi
sats är Tom Ericssons avhandling, I  fosterlandets tjänst. En studie i den 
svenska arméunderbefälskårens fackliga strävanden 1901-1922. Som titeln 
visar är det speciella aspekter som han behandlat, men i avhandlingen finns 
en studie som är inriktad på underbefälens agerande för att skaffa sig en 
fullgod utbildning för att kunna konkurrera på den civila arbetsmarkna
den, sedan de lämnat militärtjänsten.671 Folket i försvaret finns en uppsats 
av Tom Ericsson ”1 skuggan av storstrejken” , som behandlar krigsmakten 
och den militära föreningsrätten.

Regementshistorikerna innehåller naturligtvis också översikter, som rör 
den organisatoriska sidan av indelningsverket och då speciellt det som var 
utmärkande för respektive regemente. Verken är av mycket olika karak
tär. I somliga arbeten dominerar de krigiska bedrifterna, i andra finns av
snitt som rör socialhistoriska problemställningar, bl a rekryteringsfrågor. I 
de flesta fall ingår ett stort antal artiklar i varje regementshistoriskt verk. 
Det är därför svårt att generellt uttala sig om denna litteratur.68

Ett av de mest utförliga verk, som behandlar de indelta soldaternas liv 
och leverne, är Elfred Kumms populärvetenskapliga framställning, Indelt
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soldat och rotebonde. Här tar författaren upp många olika aspekter på sol
datens liv. Han behandlar rekryteringen, torpboendet, bisysslorna, öv
ningar och arbetskommenderingar. Ett särskilt avsnitt rör soldaten i hem
bygden. Framförallt hämtar han exempel från Upplands regemente, men 
hans översikter över indelningsverkets organisation gäller hela riket. 
Kumms bok är mycket ofta citerad i andra framställningar, varför det kan 
vara anledning att närmare ta upp bl a hur han ser på rekryteringen till 
soldatyrket.

Han betonar 1800-talets enorma befolkningsökning och den åtföljande 
proletariseringen av stora folkgrupper. Den ledde till att det blev enkelt att 
skaffa rotesoldater: ”Landsbygden översvämmades av jordhungriga ung
domar, vilka med ljus och lykta sökte en bosättningsmöjlighet, ett potatis
land och en kåltäppa att livnära sig på.”69 Han ser sålunda rekryteringen i 
direkt sammanhang med klassformationen. När det gäller soldaternas bak
grund skriver Kumm:

Under 1800-talet rekryterades soldaterna till övervägande delen bland lands
bygdens fattiga och jordlösa ynglingar. De kom från dagsverkstorp och backstu
gor och statbaracker och efter några år som bonddrängar eller lärlingar tog de 
soldattjänst.70

Men, påpekar han, ”i trakter med intensiv hemmansklyvning och små 
brukningsdelar måste även bondsönerna söka sig nya boplatser, då det 
blev för trångt på fädernehemmanet, och valet föll inte sällan på ett ledigt 
soldattorp i trakten.”71 Kumms bok bygger på material ur landsarkivet i 
Uppsala och ur Krigsarkivet. Han har även använt uppteckningar i Nordis
ka Museet och Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Arbetet saknar 
dock ordentliga källhänvisningar. Det går nu inte att urskilja om ett på
stående härrör från en enstaka uppteckning eller om det bygger på en mer 
omfattande materialbearbetning ur t ex rullmaterial eller sockenstämmo- 
protokoll.

Nyare är Carl Gustav Collin, Knektar i Konga kompani, från år 1983. 
Författaren har koncentrerat sig på kartläggningen av ett kompani över en 
längre tidsperiod. Sålunda finns alla soldater, som rekryterats till dess ro
tar, listade med diverse biografiska uppgifter. Vidare finns här uppgifter 
om bl a vilka delar som ingått i varje rote, hur namngivningen av soldaterna 
gått till samt statistiska sammandrag, som rör ålder vid antagning och av
sked. Torpboendet ägnas särskilt intresse och här finns det vissa möjlighe
ter till jämförelser med mina resultat. Däremot innehåller inte Collins bok 
några kompletta uppgifter om soldaternas bisysselsättningar eller yrken ef
ter avskedet.72

Till ungefär samma genre hör Mats Rehnbergs bok, Vad skall vi göra 
med de blanka gevär?, som utkom 1967. Den innehåller ett kapitel om
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manskapsrekryteringen, men också avsnitt om militära normer och attity
der. Framförallt behandlar han 1900-talet. 73

Kumms och Collins arbeten får representera den populärvetenskapliga 
genren. Inom detta område finns det givetvis många fler arbeten, särskilt i 
form av uppsatser i hembygdsböcker eller minnesskrifter.74

Militärhistorisk Tidskrift har på senare år innehållit några uppsatser med 
viss anknytning till det forskningsområde jag arbetar inom. I sin studie av 
torpboendet inom Sunnerbo härad i Kronobergs län tar Valter Elgeskog 
till utgångspunkt de iakttagelser han gjort om att många rotar antingen sak
nat soldattorp eller att de torp som fanns inte i verkligheten beboddes av 
soldater. I flertalet framställningar tas Dalarna upp som exempel på land
skap, där de indelta fick ordna sitt boende på egen hand. Här finns uppen
barligen variationer som det finns anledning att återkomma till. Elgeskog 
diskuterar också den geografiska rekryteringen.75 Göran Göranssons upp
sats i nämnda tidskrift år 1981 handlar om den sociala och geografiska rek
ryteringen av manskap till Livkompaniet vid Första Livgrenadjärrege- 
mentet. Kompaniets 150 rotar var belägna öster om Linköping i en typisk 
jordbruksbygd, med stort inslag av frälsejord. Sålunda en helt annorlunda 
miljö än den jag undersöker. Här finns möjligheter till vissa jämförelser.76

Den avslutande delen av min avhandling är en kohortstudie som be
handlar soldaternas familjebildning och förekomsten av social rörlighet 
mellan far och son. Här finns ett stort forskningsområde att anknyta till. 
Det svenska källmaterialets beskaffenhet har gjort att svenska forskare le
gat väl framme inom dessa fält. Flera arbeten som tillkom inom emigra- 
tionsprojektet i Uppsala tar upp den sociala och geografiska rörligheten.77 
En sammanfattning av resultaten finns i Margareta Erikssons och Sune 
Åkermans uppsats, ”Geografisk och social rörlighet. Resultat från Tre- 
stadsstudien” . Ett klart samband mellan geografisk rörlighet, särskilt lång- 
distansflyttning, och förmågan att hävda sig på arbetsmarknaden, kan kon
stateras. Medan flyttningar innanför den agrara miljön i allmänhet inte led
de till någon förbättrad social position, innebar stadsmiljön på ett helt an
nat sätt en möjlighet för individen att förändra sina livsvillkor. Detta får 
dock inte skymma det faktum att vi även där har att göra med såväl uppåt- 
som nedåtgående strömmar.78

Ett annat arbete, där liknande frågeställningar inom agrarsamhället be
handlas, är Christer Winbergs, Folkökning och proletarisering, som be
handlar strukturomvandlingen på landsbygden under åren 1750-1850.1 en 
fallstudie undersöker han tre socknar i Västergötland. Winberg påvisar en 
betydande nedåtgående social rörlighet för bondsöner för årtiondena före 
1850. Var tredje sjönk ner i proletariatet. Samtidigt förekom en uppåtgå
ende rörlighet, där åtskilliga barn till torpare och soldater lyckades bli bön
der eller lägenhetsägare. Winberg diskuterar också något kring frågan om 
den sociala rörligheten i det slutande 1700-talet, d v s  före de stora föränd
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ringarnas tid och konstaterar ”att den relativt statiska sociala strukturen 
inte uteslöt social rörlighet för individerna” .79

Därmed är vi inne på ett problem som rör ett samhälles ”genomtränglig- 
het” . Detta begrepp används av Kåre Svalastoga då han klassificerar skilda 
samhällen med avseende på den ”grad med vilken barnens sociala status 
saknar samband med föräldrarnas” . I ett samhälle där det förekommer en 
omfattande social rörlighet är genomträngligheten stor. Denna beskriv
ning skulle stämma in på de europeiska industrisamhällena vid 1900-talets 
början. Sture Martinius använder sig av Svalastogas modell då han i under
sökningen ”Levnadsbanor för 552 svenskar födda 1810-12” analyserar re
sultaten från sin mellangenerationsstudie. Han kommer fram till att ge
nomträngligheten i hans agrarsamhälle var lika stor som i Svalastogas 
klassmodell som avsåg det tidiga 1900-talets industrisamhälle. Han skriver: 
”Det är emellertid också möjligt att den vanliga schablonföreställningen, 
att en hög grad av genomtränglighet skulle vara knuten till det utvecklade 
industrisamhället inte håller streck.” 80

De metodiska problemen vid mobilitetsstudier diskuteras bl. a i Ingrid 
Erikssons och John Rogers uppsats ”Mobility in an Agrarian Community. 
Practical and Methodological Considerations” .81 De sistnämndas avhand
ling om statarna är av särskilt intresse då familjebildningen behandlas. 
Statarnas situation liknar i viss mån soldaternas, dock med den skillnaden 
att stataren stod ensam i relation till arbetsgivaren, medan soldaten alltid 
hade en viss trygghet genom det skydd gentemot rotebönderna som kom
panichefen gav. Men ifråga om familjebildningen kan det tänkas finnas 
likheter.82

Källmaterial
Det källmaterial som härrör från de militära myndigheterna och som di
rekt berör de indelta soldaterna är tämligen omfattande. Vid regementen 
och kårer fördes ett flertal olika rullor. En rekryteringsrulla upprättades 
vid antagningen. Ur den kan följande uppgifter hämtas: rotens nummer, 
och geografiska läge, soldatnamnet som följde med roten, rekrytens namn, 
födelsedata, civilstånd och kroppslängd; uppgift om när roten blivit ledig 
och när rekryten blivit uppvisad för kompanichefen samt när han antagits 
till soldat. Eventuella anställningar vid andra regementen finns också med
tagna. I somliga finns också uppgift om det yrke rekryten utövade vid inträ
det i tjänsten. I vissa fall finns där också en anteckning om rekryten utöva
de något hantverk liksom om den tilltänkte soldaten var i årstjänst hos en 
bonde. I bilagorna som stundtals medföljer rullorna -  prästbetyg, intyg 
från målsman att rekryt som ej fyllt arton år hade rätt att ta värvning -  kan
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det finnas information om soldatens bakgrund.83
Om rekryteringsrullorna används som källor får man med alla som upp

visats och preliminärt antagits till soldater. Eftersom det hände att somliga 
ej blev godkända vid den nästkommande generalmönstringen, och detta 
inte i efterhand noteras i rekryteringsrullan, kan denna inte inte användas 
för att se hur många som slutgiltigt blev godkända (approberade) som sol
dater. Om denna rulla används som den enda källan för att få fram antalet 
antagna rekryter, kan man sålunda få med personer som endast varit in
skrivna en kortare period, men som sedan inte fortsatt som soldater.

De rekryteringsrullor för Västerbottens fältjägarekår, vilka finns beva
rade, är de som fanns i regementschefsexpeditionen och som rör åren 1853- 
99. På kompaninivå fanns också rekryteringsrullor, men det är den kopia 
som kompanichefen behöll efter rekryteringsmötet. Landshövdingeämbe- 
tet erhöll också ett exemplar av rekryteringsrullan.84

I generalmönsterrullan, som upprättades inför den stora mönstring som 
normalt ägde rum vart tredje år, finns i stort sett samma typ av uppgifter 
som i rekryteringsrullan, med undantag för uppgifter om hantverk. De rul- 
lor som tillkom före 1888 upptog all personal. Därefter användes, som 
framgår nedan särskilda formulär. De äldre skiljer sig också från de senare 
-  åtminstone gäller det Västerbottens fältjägarekår -  genom att det finns 
ändringar ditskrivna, lappar inklistrade med namn på ny antagna soldater 
osv.  Dessa äldre rullor har uppenbarligen använts som ett slags stamrullor 
där allehanda uppgifter har förts in t ex om genomgången utbildning.85

Alf Åberg har pekat på de brister som 1600- och 1700-talets rullor kunde 
ha. Inför mönstringen uppgjordes listor på all personal. Detta koncept till
kom genom att den gamla generalmönsterrullan kopierades. Ibland kunde 
inaktuella uppgifter komma med. Likaså kunde fel insmyga sig vid ren
skriften, som gjordes i fyra exemplar.86 För 1800-talets senare del har jag 
inte funnit att dessa problem kvarstod.

Inför varje generalmönstring från och med år 1888 gjordes förteckningar 
på a) de som skulle uppvisas för generalmönsterherren och godkännas b) 
de som skulle föreslås till avsked c) de som upppnått femtio års ålder d) de 
som var frånvarande. Förteckningarna upprättades under 1800-talet i tre 
exemplar: ett av dem förvarades i regementschefsexpeditionen, ett skicka
des till Kungl. Maj:ts befallningshavande och ett förvarades i 
kompaniexpeditionen.87

Viss information i generalmönsterrullan -  om tidpunkten för antag
ningen, namn, kroppslängd och ålder -  kan kontrolleras i rekryteringsrul
lan. Denna användes sannolikt som underlag då mönsterrullan gjordes 
upp, åtminstone för de nyantagna rekryterna.

Stamrullan var en kompanivis förd förteckning som började föras under 
1800-talet. Ett uppslag användes för varje nummer. Här antecknades sol
datens namn, födelseår, månad och dag samt uppgifter om antagnings- och
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avskedsår. Här är det enkelt att ta reda på vilka soldater som tjänstgjort 
efter varandra på en och samma rote. Så småningom infördes i denna rulla 
också uppgifter om genomgångna skolor och kurser, eventuell befordran, 
medaljer, anteckningar om uppförande samt kommenderingar jämte 
giftermål.88

Vid Västerbottens fältjägarekår finns stamrullorna bevarade för i stort 
sett hela tidsperioden. Undantag utgör Livkompaniet, där stamrullan bör
jar först 1884. Det kan bero på att volymer försvunnit eller också har helt 
enkelt de anteckningar som behövts göras förts in i generalmönsterrullan. 
För de fyra kompanier som tillkom 1896 genom en utbrytning ur de övriga, 
finns stamrullor, liksom för övrigt rekryteringsrullor, givetvis först från 
denna tidpunkt. Detta är förklaringen till rullornas olika begynnelseår.89

Med hjälp av rullorna går det lätt att få fram uppgifter om vilka soldater 
som varit i tjänst, hur länge de varit anställda, vilken utbildning de fått samt 
om de befordrats.

I soldatkontraktet, som upprättades i anslutning till antagningen, finns 
soldatens ekonomiska förmåner nedtecknade. För Västerbottens regemen
te finns de bevarade från 1870-talet och framåt, dock saknas kontrakt för 
fyrtio soldater.90 Uppgifter om legobelopp finns å andra sidan att tillgå på 
annat håll. I en särskild förteckning, Kontroll och sammanställning av 
soldaternas tjänstetid, finns en tablå över utbetalda lego- och lönebelopp 
(arrendebelopp i stället för torp) för åren 1841-1880.91 Ur torpsyneinstru- 
menten och de handlingar som fördes vid den s k ekonomiska besiktningen 
av soldattorpet, går det att hämta information om i vilket skick soldattor
pets byggnader och jord befann sig. I de källor som rör Västerbotten finns 
ibland noteringar om att soldaterna bodde på egna hemman och ej nyttjade 
torpet, liksom om det var rotehållaren som arrenderade jorden.92 Sist
nämnda källmaterial finns inte fullständigt bevarat. För de flesta kompa
nier finns de bevarade åren 1869-1882. Ibland kan uppgifter om torpsyn 
finnas i regementschefsexpeditionens ingående handlingar. Via uppgifter i 
de nämnda källserierna kan dock flertalet soldaters ekonomiska förmåner 
kartläggas.

När det gäller frågan om de indelta soldaternas sociala ursprung, blir de 
militära källorna genast sparsammare. Som ovan nämnts kan det finnas 
enstaka uppgifter i bilagorna till rekryteringsrullorna, men för Västerbot
tens del är dessa inte bevarade i en sådan omfattning att det ger tillräckligt 
underlag för några slutsatser. För att få en bild av den sociala rekryteringen 
måste det militära rullmaterialet kompletteras med uppgifter ur kyrkoböc
kerna.

I regementschefernas korrespondens med sina kompanichefer, med 
landshövdingeämbetet och med andra myndigheter kunde man vänta sig 
att finna uppgifter som kunde belysa rekryteringen. Resultatet av genom
gången av detta tämligen omfattande material har dock varit magert. Kom
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panichefernas skrivelser består t ex mest av rapporter av olika slag: må- 
nadsbesked, halvårsbesked som omtalar hur stor del av styrkan som är 
tjänstledig eller sjuk, noteringar om befordran och bestraffningar. Materia
let utgörs till stor del av handlingar, som på bestämda tider skulle skickas 
in till chefen för regementet. För min undersökning har de uppgifter, som 
rör soldaternas permissioner, varit de mest intressanta, eftersom de ibland 
innehöll information om vilka arbeten soldaten skulle iväg på, då han er
höll permission. I de handlingar som benämnes, ”Inkomna förslag” , finns 
uppgifter om eventuella förseningar vid rekryteringen för varje enskild 
rote. Ett annat värdefullt material är vissa statistiska sammandrag över an
ställningstid mm som gjordes upp inom regementet, sannolikt i samband 
med att sådana uppgifter infordrades till de kommittér som under 1800- 
talets senare del utredde försvarfrågan.93

Ett annat källmaterial av begränsad omfattning är de handlingar som 
härrör från en kommitté, som tillsattes 1932 för att förbereda firandet av 
indelningsverkets 250- års jubileum. I kommitténs arbete ingick att göra en 
film om den indelte soldaten samt att sammanställa ett föredrag som skulle 
hållas i anslutning till filmvisningen. Källmaterialet utgörs främst av film
manuset och föredraget samt viss brevväxling. Det är av begränsat värde 
ifråga om nya kunskaper om soldaterna, men det ger en inblick i vilken bild 
av de indelta soldaterna som spreds till en relativt bred publik.94

Ett tryckt källmäterial som givetvis kommer till användning är de betän- 
kanden som tillkom i anslutning till försvarsfrågans behandling. I dessa 
finns utöver de förslag som framläggs också värdefull statistik och ibland 
historiska tillbakablickar. 95

Ett annorlunda källmaterial utgör de uppteckningar som för en etnolo
gisk undersökning, Stamsoldat och beväring, insamlades med början på 
1940-talet och som bevaras i Nordiska Museets arkiv. Det består av över 
trehundra uppteckningar gällande indelta soldater, ryttare, båtsmän och 
beväringar. Knappt hälften tar upp förhållanden inom indelta armén. Sa- 
gesmännen, d v s de personer som lämnat uppgifter till upptecknaren eller 
meddelaren, är i 42 procent av fallen indelta soldater eller personer vilka 
haft släktingar som haft anställning inom krigsmakten. Flertalet av upp
teckningarna berör förhållanden i södra och mellersta delen av landet, en
dast fjorton av de 140 handlar om soldater i de nordliga länen. Bland en
skilda landskap dominerar Småland, Dalarna, Öst- och Västergötland.96

Ett liknande källmaterial, om än inte lika omfattande, är de uppteck
ningar som hör till frågelistan Krig, knekt och beväring. De finns i Dialekt- 
och folkminnesarkivet i Uppsala.97

Hur skall då detta ”muntliga” källmaterial bedömas? En invändning 
som brukar göras är, att uppgifterna i uppteckningar inte är representativa 
för hela gruppens erfarenheter. I viss mening är detta riktigt. Urvalet av 
personer som man intervjuat har troligen inte skett utifrån vetenskapliga
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metoder, utan sannolikt ganska slumpmässigt. För min del är representati- 
vitetsproblemet av underordnad betydelse, eftersom jag inte uteslutande 
bygger mina slutsatser på uppteckningarna, utan använder dem för för
djupning eller som illustration till resonemang. Om de används på detta 
sätt blir de ett komplement till det källmaterial som härrör från de militära 
myndigheterna och kan därigenom bidra till att ge en mer levande bild av 
förhållandena och fördjupa förståelsen av ett skeende.

Ett omfattande material som rör de indelta soldaterna håller på att in
samlas inom ramen för ett forskningsprojekt om den indelte soldatens liv, 
knutet till Stifts- och landsbiblioteket i Skara. Projektet är ett arkiv- och 
forskningprojekt och har till målsättning att samla in material om de indel
ta soldaterna under åren 1685 -  1901. För närvarande har man c:a 11 000 
soldater registrerade, men ingen stor bearbetning av materialet har ännu 
gjorts. Materialinsamlingen till min avhandling var avslutad då detta pro
jekt kom till min kännedom. Under slutskedet av avhandlingsarbetet har 
jag emellertid fått tillgång till uppgifter ur Skaraprojektets excerptsamling 
för två kompanier vid Skaraborgs regemente.
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II Indelningsverk och 
knektehåll
Av vilket slag var den indelta arméns inflytande i det sena 1800-talets sam
hälle? I anslutning till att innebörden i begreppen indelningsverk och knek
tehåll utförligare beskrivs, skall denna fråga behandlas. Den kan belysas 
både genom arméns storlek och geografiska förläggning, och genom mer 
svårfångade ting som t ex hur de indelta soldaterna värderades i lokalsam
hället. En utgångspunkt är att se hur stora de militära styrkorna var.

Indelta armén i mitten av 1800-talet

Omfattning och förläggning
Vid mitten av 1800-talet bestod huvuddelen av den svenska armén av de 
indelta trupperna. Flertalet av dem eller 20239 var infanteri, 3300 bildade 
rytteriet och resten 5686 var sjöfolk. En liten styrka på 44 man, s k stadssol- 
dater, med rotar i Säfvedals härad var till år 1889 avdelade för att upprätt
hålla ordningen i Göteborg.1

Kavalleriet var organiserat i tre regementen och tre dragon-husar- eller 
häst jägarekårer. Infanteriet bestod av 19 regementen och 5 mindre kårer. 
Däribland ingick fem kavalleriregementen och kårer som omvandlats till 
fotfolk. Detta nyttjades för att utöka infanteriets styrka, eftersom anslagen 
till det militära ökade mycket långsamt. Befälet och den civilmilitära per
sonalen uppgick till drygt 3400 man.2 År 1808 var hela den indelta arméns 
effektiva styrka 21 645 och vid mitten av århundradet 23 539. Sålunda hade 
styrkan bara ökat med några tusen nummer. Arméns storlek ökade inte i 
takt med befolkningsökningen.3

Armén bestod dels av de fåtaliga kavalleriförbanden, dels av landskaps
regementen, i några fall mindre förband, t ex Västerbottens fältjägarekår. 
Soldaterna bodde i praktiskt taget varje socken.4Den geografiska sprid
ningen hade betydelse på flera sätt. Några har jag redan nämnt i kapitel I. 
Styrkor ur indelta armén kommenderades att upprätthålla ordningen vid 
strejker och andra oroligheter. Anhängarna av indelningsverket betonade, 
hur utmärkt det var att alltid ha trupper till hands, och dessutom sådana 
som man visste sig kunna lita på. Anhopningen av manskap i kaserner kän
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de man stor tveksamhet inför. Där fanns grogrund för idéer vilka kunde 
vara hotfulla. Om indelta armén fanns däremot uppfattningen att den var 
kungatrogen, för att inte säga rojalistisk.

Indelta arméns försörjning
Det som utmärkte avlöningssystemet för indelningsverket var, som tidigare 
beskrivits, att det var grundat på naturahushållningens princip, d v s  
knutet till jorden enligt olika principer beroende på om det gällde befälet, 
rytteriet, båtsmanshållet eller infanteriet. Den stående hären var för sin 
existens bara delvis beroende av beslut i riksdagen. De utgifter för lantför- 
svaret, som beslutades av riksdagen, var år 1870 c:a 11 miljoner kronor. 
Rust- och rotehållarna beräknades bidra med mellan 4 och 5 miljoner kro
nor tack vare att manskapet uppsattes genom deras försorg: rusthållsinsti- 
tutionen för antagning och underhåll av ryttare och somliga båtsmän; ro te
ringen för rekryteringen och underhållet av infanterisoldater och vissa 
båtsmän.5 Här följer nu en kortfattad översikt av huvuddragen i de nämn
da institutionerna.

Uppsättning av rytteriet
Rusthåll för uppsättning av rytteri hade rötter i en äldre organisation som 
började växa fram under 1500-talet. Vid sidan av den rusttjänst som adeln 
personligen presterade, skapades ett rytteri, där de meniga bodde och un
derhölls på slott eller i kungsgårdar -  under Gustav Vasa på de s k avelsgår
darna -  samt ibland även hos bönderna. En kategori ryttare hade endast 
årslön.

I slutet på 1500-talet uppkom s k landsryttare genom att bönder gjorde 
tjänst som ryttare och som ersättning fick avdrag på de räntor som skulle 
betalas till kronan. Om de hade så svaga gårdar att sådan avräkning inte 
kunde ske, erhöll de istället bidrag från andra gårdars räntor. Här finns 
förebilden till vad som senare kallades augmentshemmanen (se nedan) och 
en koppling mellan rustning och skattesystem, som också kom att gälla un
der det yngre indelningsverket.

För både Karl IX och Gustav II Adolf framstod det som önskvärt att 
varje ryttare skulle ha ett hemman som boställe. Beslut i den riktningen 
fattades 1603 och 1612, men kunde inte omedelbart förverkligas. Ryttaren 
fick stundtals nöja sig med ett hemmans ränteavkastning eller med kontant 
lön, men vid Gustav II Adolfs död hade dock flertalet ryttare erhållit hem
man. Upprättandet av särskilda mili tie jordböcker 1636 över krigsfolkets 
hemman var ett försök att ge stadga åt systemet.6
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Yngre indelningsverket: rusthållsinrättningen
Det äldre indelningsverket för rytteriet, som aldrig varit lika konsekvent 
genomfört som dess efterföljare, kunde inte heller upprätthållas efter Gus
tav II Adolfs död, då kronan genom förpantningar och donationer förlorat 
de inkomster som låg till grund för systemet. Först genom Karl XI:s reduk
tion blev det möjligt att bygga upp en stark rusthållsinrättning. Kronan fick 
tillgång till hemman som kunde nyttjas som rusthåll eller som boställen för 
befäl inom alla försvarsgrenarna. Den gamla ambitionen om bofasthet för 
såväl meniga som befäl kunde nu börja förverkligas.7

Ett rusthåll kunde vara antingen ett krono- eller skattehemman. En 
skillnad i förhållande till det äldre systemet var, att i det nya yngre indel
ningsverket stod rusthållet som garant för att rustningen fullgjordes och en 
krigare från orten deltog.8 En annan var att personlig rustning för egen rän
ta försvann. Bonden blev rusthållare och ryttaren blev beroende av denne, 
som fick en mycket stark ställning. Alf Åberg har, som ovan antytts, pekat 
på att detta innebar en förändrad relation dem emellan, innebärande en 
social deklassering av ryttaren.9 För kronan hade det nya systemet stora 
fördelar, eftersom garantier skapades för att värvning av ryttare fullgjor
des, att ersättare snabbt kom fram samtidigt som den stående armén fick 
sin finansiering.

Kronobönder, som inte frivilligt gick med på det nya rusthållssystemet, 
kunde hotas med uppsägning från sina hemman. Skattebönderna kunde 
inte tvingas på samma sätt, men landshövdingarnas instruktioner att ”jaga 
skräck” i bönderna ger en vink om hur det kunde vara beställt med 
frivilligheten.10 Rusthållsindelningen var i stort sett avslutad 1695, även om 
några regementen fick sina indelningar klara en bit in på 1700-talet.11

Rusthållen hade dubbelt stora åtaganden i och med att deras försörj
ningsbörda gällde både ryttare och häst. Därför måste en rejäl gård utses 
till stamhemman (huvudgård inom ett rusthåll). Detta hemman fick som 
kompensation för rustningen behålla de skatter som skulle betalas till kro
nan, s k frinjutna räntor. Om stamhemmanets räntor inte räckte till för att 
täcka kostnaderna , erhöll det bidrag från andra gårdar, s k augment. Des
sa hemman som bidrog till rustningen kallades följaktligen augmentshem- 
man. Systemet med frinjutna räntor och augment skapade en koppling 
mellan rustning och skatteväsende, som däremot saknades ifråga om 
roteringen.12

Lokaliseringen av kavalleriregementena
Kavalleriregementena i Sverige förlädes i gränslandskap som sent införli
vades i riket: Skånelanden, Bohuslän och Jämtland samt till sådana som 
tidigare varit gränslandskap: Småland och Västergötland. I Norrland fanns
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länge inget kavalleriförband -  så länge Finland fungerade som buffert 
fanns inte behovet. Efter förlusten av Finland däremot väcktes tanken att 
skapa en kavalleritrupp i Norrbotten. Ett antal rotar vakantsattes för ända
målet år 1826 och en särskild fond, Norrbottens läns Häst jägarefond, bil
dades. Sedermera kom medlen som inflöt till denna att bidra till underhål
let av ett värvat artilleribatteri i Härnösand.13

Genom en omorganisation bildades i mitten på 1800-talet Jämtlands 
häst jägarekår. Det skedde i och med att ett nytt kontrakt för Jämtland 
upprättades, varvid 400 rotar anslogs för att underhålla 200 man kavalleri. 
Detta kavalleriförband var sålunda roterat.14

Befälets avlöning
För befälet var indelningsverket endast en avlöningsform, som inte hade 
något med rekryteringen eller andra åtaganden att göra. Indelningsverket 
i snäv bemärkelse innebar ju att bestämda skatter som annars skulle upp
bäras av kronofogden , istället användes på platsen för avlöning av det mi
litära befälet, för kavalleriets underhåll, för delar av båtsmanshållet eller 
för avlöning av statens civila ämbetsmän.15

Bestämmelserna rörande befälets avlöning förändrades i flera avseen
den under årens lopp. Särskilt genomgripande var de under 1800-talet, bl.a 
löneregleringen 1833, när ett stort antal boställen utarrenderades och befä
let erhöll kontant lön. Därefter var det endast ett fåtal högre officerare och 
enstaka underofficerare som fortsättningsvis erhöll boställen.161875 års lö
nereglering innebar en avveckling av det indelta avlöningssättet för 
befälet.17

Båtsmanshållet
Vid flottan fanns båtsmanshåll, uppsatt genom rustning eller rotering. 
Båtsmansrustning förekom i Blekinge och i södra Möre härad i Småland. 
Här fanns behov av många båtsmän, sedan flottans huvudstation 1689 flyt
tats till Karlskrona. Båtsmansrustningen följde samma principer som gäll
de för rytteriet. I övriga kustlandskap upp till och med Ångermanland före
kom däremot båtsmansrotering. För denna gällde ungefär samma regler 
som för soldatroteringen. En skillnad var emellertid att rotarna tvingades 
ställa upp med fördubblat antal båtsmän vid krigstillstånd.18
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Roteringen eller det ständiga knektehållet

Anskaffningen av manskap före det ständiga knektehållet
Roteringen eller det ständiga knektehållet infördes genom riksdagsbeslut 
1682. Även för infanteriet fanns det ett äldre indelningsverk, men det var 
inte fråga om en ständig rotering eftersom rotarna gjordes om vid varje 
nytt utskrivningstillfälle och sålunda endast fungerade, då soldaten uttogs 
och utrustades. Några undantag fanns där en fastare rotering infördes ti
digare : Dalarna (1621), Jämtland (1645), och Västerbotten (1649). Häl
singland brukar ibland också räknas hit och då brukar man ange 1675 som 
årtalet för den fastare roteringen. Från detta år härrör emellertid endast 
ett brev från allmogen om önskemål om ständig rotering.19

De meniga fotsoldaterna uttogs genom utskrivningar, som genomfördes 
efter skiftande principer. Ett sätt var utskrivning efter bonde- eller manta
let, d v s antalet män. De utskrivningsskyldiga männen, normalt alla män 
mellan 15 och 60 år, indelades i rotar om 10, 15 eller 20, av vilka en knekt 
uttogs. Frälsebönderna roterades för sig. I varje sådan rote ingick fler bön
der, varför roteringen för denna grupp blev lindrigare. Den som utskrevs 
hade möjlighet att leja annan karl under förutsättning att denne blev god
känd vid mönstringen.

Ett annat sätt att skaffa manskap var utskrivning efter går datai: alla va
penföra män i varje gård (hemman) upptecknades. Ett bestämt antal hem
man bildade en rote, ur vilken en knekt uttogs. I första hand valdes en 
knekt från ett hemman, där det fanns gott om manfolk och där man bäst 
ansågs kunna avvara en karl. Antalet gårdar som ingick i en rote varierade, 
beroende på vad som stadgades vid varje tillfälle. Avgörande för hur 
många gårdar, som kom att ingå, var också om hemmanet var ett skatte- 
krono- eller frälsehemman. De sistnämnda behandlades lindrigare i och 
med att det ofta var dubbelt så många gårdar i en sådan rote och kostnaden 
för knektens utrustning och underhåll sålunda delades av flera. Adelns pri
vilegier upprätthölls dock inte fullt ut under perioder med stort behov av 
krigsfolk. Det förekom således utskrivningar, där frälsebönder, to m  såda
na bosatta inom rå och rör och frihetsmilen, deltog.20

Oavsett sättet att organisera uttagningen av soldater, var denna börda 
den, som allmogen framförallt ville slippa. Klagomålen var många. Det är 
lätt att förstå, om man beaktar hur hårt utskrivningarna kunde drabba. Jan 
Lindegren har visat hur byarna i Bygdeå socken utarmades av de ständigt 
återkommande kraven på krigsfolk. Det var inte heller enbart fråga om 
enskilda knektars olyckliga öden, utan om en successiv avtappning av re
surser ur lokalsamhället. Utskrivningarna fick långvariga effekter på lan
dets ekonomi och befolkningens försörjning.21
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Från övriga Västerbotten finns också slående exempel. År 1638 sändes 
62 knektar, som skrivits ut i Umeå socken under år 1637 och 1638, till Tysk
land. I november 1638 var 50 av dem redan döda. Två år senare skrevs 31 
knektar ut i samma socken -  18 av dem var endast 16 år gamla.221 den lilla 
byn Hössjö i Umeå socken fanns normalt 6 - 7  bönder ( antalet sjönk till 3 
-  4 på 1640-talet). Här dog 9 unga män under åren 1735-44 till följd av 
kriget. Det var i stort sett alla unga ogifta män i byn.23

Kurt Ågren har också pekat på betydelsen av det psykologiska trycket 
på bönderna: detta att inte veta vem som härnäst skulle drabbas, ledde till 
en osäkerhet som var värre än själva utgifterna för knektens utrustning 
och underhåll. Ågren har också i en studie av utskrivningarna i Uppland 
1649 -1680 jämfört effekten av uttagning efter bonde- respektive gårdatal. 
Det råder enligt Ågren ingen tvekan om att bondetalsprincipen drabbade 
hårdare, d v s  fler soldater uttogs med den metoden.24 
Missnöjet med utskrivningarna hade också att göra med utskrivningsbe- 
frielserna som inte enbart gällde jord av typ ypperligt frälse, utan även 
bergslagerna, städer och vissa militiehemman. Tjänstefolk, som löpte 
störst risk att skrivas ut, misstänktes hålla sig undan i sådana områden.25 
Andra ”knep” som påstods ha använts, omtalas i Karl XI:s mönstringsin- 
struktion 1680, nämligen ” hurusom allmogen till att besvika kronan, be
gynna kalla och vid ett namn döpa låta 4 à 5 , ja fiere, der dem söner födas, 
alla med ett namn, hvaraf händer, att när en Bertil finnes skrifven af hem
manet, som var god och dugelig, då praesenteras en annan af samma hem
man, med samma namn, som är et barn och odugelig till kronans tjänst” .26 
Huruvida sådan namngivning förekommit är obekant, men det är inte sär
skilt sannolikt att prästerna skulle gått med på detta.

Successivt under 1600-talets lopp skedde en övergång till utskrivning ef
ter gårdatal. 1642 fattades beslut om detta i riksdagen trots vetskapen om 
att det troligen skulle innebära att antalet utskrivna blev färre. Militära 
skäl var här uppenbarligen inte avgörande, utan förändringen var en efter
gift åt bönderna, som klagat över bristen på tjänstefolk.27Åren före knek- 
tehållets införande användes bonde- eller mantalet som utskrivningsprin- 
cip igen. Trycket på bönderna förefaller ha varit osedvanligt stort de 
åren.28

Allmogen föredrog utskrivning efter gårdatal, eftersom den var mildare. 
Adeln däremot föredrog mantalsprincipen, sannolikt med den motivering
en att en sådan gav en fördel i konkurrensen om tjänstefolket, då de sist
nämnda löpte mindre risk att drabbas av utskrivningar, om de tjänstgjorde 
hos en frälsebonde.29
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Beslutet om det ständiga knektehållet
Övergången till ”visst knektehåll” -  det var den term som framförallt an
vändes på 1680-talet -  innebar inget större brott med det gamla systemet, 
utan istället var det i stor utsträckning en kodifiering av gällande praxis. 
Utskrivningar efter gårdatal pekade framåt mot en allt fastare organisa
tion. Även utskrivningar som skedde enligt bondetalet har, som Lindegren 
visat, skett ur vissa befolkningsskikt i lokalsamhället, medan andra skona
des. De besuttna bönderna var i det närmaste helt skyddade. Kronan var 
rädd om skatteobjekten. De skattedragande bönderna kunde inte tillåtas 
dö undan i en sådan omfattning att gårdar blev ödelagda. I de fall en bonde, 
som var gårdsföreståndare för ett hushåll ändå drabbades av utskrivning, 
var det vanligt att han lejde en annan karl i sitt ställe.

Sedan knektehållet införts blev lej ningen princip, men det var i stort sett 
samma skikt i lokalsamhället som berördes , vare sig manskapsuttagningen 
skedde genom utskrivningar eller om rekryteringen skedde genom att rote- 
hållarna anskaffade soldater.30

Det äldre ständiga knektehållet innebar först och främst att allmogen 
åtog sig att hålla ett visst antal knektar även i fredstid. Det hade införts på 
begäran av allmogen i Dalarna, Jämtland och Västerbotten för att utskriv- 
ningsfrihet skulle beviljas. Flera ansökningar om knektehåll kom från and
ra landskap redan före 1682, men dessas begäran bifölls inte , sannolikt 
därför att man inte kunde komma överens om det antal knektar som stän
digt skulle hållas.

Trots att utskrivningsfriheten säkerligen uppskattades, förekom ändå 
klagomål sedan knektehållet införts , både från Dalarna och från Väster
botten. Besvären gällde i allmänhet inte själva knektehållet som sådant , 
utan kritiken bestod bl a av påpekanden om en ojämn fördelning av 
roteringsbördorna.31

Diskussionen om införande av ständigt knektehåll tog sin början redan 
i oktober 1680, då Karl XI presenterade sina planer på att införa systemet 
i hela riket. Förhandlingar med de olika stånden ledde inte till något beslut 
om allmänt införande av knektehåll. Ansökan om att få införa sådant hade 
inkommit från allmogen i Gästrikland och Hälsingland till riksdagen det 
året, men förhandlingarna om villkoren -  antalet soldater i provinsen, an
talet gårdar som skulle svara för en soldat etc -  blev segdragna. Först 1682 
i september kunde överenskommelse träffas. Inför riksdagen 1682 pågick 
förhandlingar om inrättande av knektehåll i Värmland, men de hann aldrig 
föras i hamn före riksdagens sammankomst.32

Från allmogen i flera härader, där det fanns erfarenhet av båtsmanshåll, 
hade kommit önskemål om införande av en liknande ordning för infanteri
et, då allmogen uppfattade detta sätt att skaffa soldater som mindre be
tungande än utskrivningarna. Någon allmän önskan från allmogen i hela 
landet om ständigt knektehåll finns däremot inte dokumenterad.
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Vid de avslutande överläggningarna i riksdagen framkom motsättningar 
mellan å ena sidan adeln, som var rädd att knektehållets införande skulle 
leda till inskränkningar i deras privilegier, och å andra sidan bönderna som 
givetvis ville att ägare av all slags jord skulle delta med lika stora insatser. 
Så blev nu inte beslutet, utan det måste närmast betraktas som en kompro
miss mellan de olika ståndpunkterna. Såväl skatte- krono- som frälsejord 
tvangs vara med om roteringen -  dock så att frälsejorden deltog på lindri
gare villkor.33 Säterier, rusthåll samt post-, gästgiveri- och prebendehem- 
man undantogs dock. Vidare undslapp invånarna i vissa socknar i Färentu- 
na härad i Stockholms län roteringen mot att de gjorde dagsverken vid 
Svartsjö kungsladugård. Hemmansägare i Garpenbergs socken undantogs, 
då de gjorde körslor åt kopparverket och svarade för kolning och vedkör- 
ning. Detsamma gällde invånarna i socknar som direkt var involverade i 
bergsbruk. I Härjedalen betalades roteskatt istället för rotering.34

Det beslut som till sist fattades gällde införande av knektehåll i Uppland, 
Södermanland, Västmanland, Närke och Östergötland. Det hade formen 
av ett kontrakt mellan fullmäktige för befolkningen och Karl X I . De äldre 
överenskommelserna hade, menar Sven Ågren, som ingående utreder frå
gan, inte formen av kontrakt -  åtminstone finns inget sådant bevarat.35 
Dock används för Västerbotten begreppet ”kontrakt” , då den första 
överenskommelsen från 1649 åberopas.36

När det i litteraturen talas om ”kontrakt” , kan man avse både dessa äld
re överenskommelser likaväl som de kontrakt som slöts med början 1682. 
Det avtal som slöts mellan soldat och rotebönder benämnes däremot nor
malt ”soldatkontrakt” .

År 1683 kom turen till Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län. Året 
därpå skrevs kontrakt för Skaraborgs och Älvsborgs län samt Dalsland, 
och slutligen 1688 blev överenskommelsen klar för Värmland. Därmed var 
roteringen avslutad i egentliga Sverige. För de områden, där det fanns äld
re kontrakt, kompletterades de med ett antal förordningar, som innehöll 
detaljerade föreskrifter rörande soldaters och rotehållares rättigheter och 
skyldigheter. I de finska länen inrättades ständigt knektehåll med början 
på 1690-talet, men roteringen var slutförd först 1733.37

Genomförandet av roteringen
Det praktiska arbetet med genomförandet utfördes av särskilt tillsatta 
kommissioner, bestående av länets landshövding, översten i regementet 
samt, i flertalet län, en särskilt utsedd kommissarie. De regler för rotering- 
ens verkställighet, som dessa hade att följa, var dels beslutet i riksdagen 
1682, dels de instruktioner som efterhand utfärdades.

I riksdagsbeslutet om knektehåll stadgades att en knekt skulle underhål
las av två hemman. Detta kom aldrig genomgående att följas, utan kom
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missionerna fick avsevärd frihet att jämka efter förhållandena i de skilda 
landskapen. I Uppland t ex medgavs att man fick sätta tre hemman i roten, 
men även här jämkades efter hur verkligheten gestaltade sig: två stora 
skattehemman ansågs klara av att bekosta en soldat, medan det behövdes 
fyra av de svagare kronohemmanen för att klara samma börda. I praktiken 
följdes inte jordeboksmantalet slaviskt, utan kommissionerna gjorde en 
bedömning av varje hemmans verkliga bärkraft38

Målet för kommissionerna var att söka förmå befolkningen att sätta upp 
1200 man i varje landskap. På alla håll lyckades de inte uppnå roteringsmå- 
let, och kronan gav då efter och tillät lindrigare uttag, sannolikt för att und
vika oroligheter. Det underströks också i instruktionerna för rotebildning- 
en att:

Roteringen skulle ske med sådan försigtighet att hvarken soldat eller allmoge 
finge skälig orsak till klagan, utan rotarna, så mycket görligt vore, blefve lika och 
jemngoda.39

Beträffande genomförandet i Västerbotten beskrivs hur kommissionen ta
git hänsyn till de skilda villkor, som rådde i varje by och noga undersökt 
vilka som var frostkänsliga, men även vägt in sådana faktorer som biin
komster och

considererat var och en till sitt lax- haf- eller notfiske, till mulbete, till perlefis- 
keri, flakeland efter fogel, näfvertägt, sågqvarnar och flera hemmans-lägenhe- 
ter, hvaraf bonden sin föda och styrka kan hafva och intet serdeles avseende 
haft på sjelva hemmanens storlek till tunnetalet.40

Detta innebar bland annat att det antal hemman som ingick i en rote kunde 
variera högst väsentligt i en och samma socken. Förhållandet var likartat 
på många håll i landet. Vid den ursprungliga roteringen sökte kommissio
nen i första hand sammanslå hemman som låg i samma by, men i de fall det 
fattades ro tedelar, tvingades man gå till angränsande byar. Efterhand som 
hemmanen delades genom arvsskiften, ökade antalet intressenter per rote. 
En enskild soldat på 1800-talet kunde därför ha många rotebönder som 
svarade för hans underhåll.41

Vanligen utsågs en stamrote, vars ägare, rotemästaren, var ansvarig för 
att rekryteringen sköttes och att roten uppfyllde bestämmelserna i övrigt. 
Soldattorpet var normalt beläget på stamrotens ägor. Strö- eller hjälprotar 
kallades de övriga i roten ingående delarna. Systemet med stam- och strö- 
rotar var dock inte genomfört överallt i riket varför rotemästaresysslan 
stundom kunde växla mellan ägarna till de skilda rotedelarna.42

Indelningsverket och knektehållet var komplicerade system som föran
ledde uppkomsten av en hel flora av lokala bestämmelser och författning
ar. Här har jag endast beskrivit huvuddragen. Vid de skilda regementena
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förekom redan från början olikheter. Vid Dalregementet t ex förekom det 
inte soldattorp ; andra regementen utvecklade andra särdrag under årens 
lopp. Efter 1690-talet skedde ingen ny allmän ombildning av rotarna förr
än 1825, då den nya ordinarie roteringen genomfördes.43

Förändring och kontinuitet
Den historiska tillbakablicken har visat, att knektehållet hade rötter i ett 
tidigare system, det äldre indelningsverket. Samma kontinuitet gäller även 
för övergången från indelningsverk till en härordning byggd på allmän 
värnplikt. Systemskiftet föregicks av en gradvis upplösning under 1800-ta- 
lets senare del. Jag skall avsluta detta avsnitt med att notera några av de 
förändringar som ägde rum under de c:a 250 år som indelningsverk och 
knektehåll fanns i Sverige.

Reservmanskap och vargering
Vi kan anta att det var förhoppningen att slippa tvångsutskrivningar, som 
gjorde att roteringen överhuvudtaget gick att genomföra. Ganska snart 
fick man dock erfara, att en svaghet med det nya systemet var, att det sak
nades en organisation för att förse armén med reservmanskap. Befolk
ningen tvingades därför flera gånger under 1700-talet att sätta upp reservre
gementen, de s k tre- fyr- eller femmänningsregementena, som innebar att 
såväl rust- som rotehållare fick gå samman i rotar om tre, fyra eller fem för 
att värva och utrusta reservkarlar. Dessa skulle bara sättas in till landets 
försvar inom dess gränser. Men det sistnämnda löftet hölls inte, utan 
trupperna kom att användas utrikes, precis som de reguljära trupperna.

På 1740- talet prövades ett system med ständiga reservkarlar, den s k 
vargeringen. Ansvaret för anskaffning och övning av karl delades av två 
rusthåll eller rotar och inträffade, då ordinarie ryttaren eller soldaten var 
borta på fälttåg.44

De nämnda åtgärderna innebar ett avsteg från andan i 1682 års riksdags- 
kontrakt, där det stadgades rörande befrielse från utskrivning att

de, deras barn och folk, vilka till gårdarnas kultur och bruk samt till ersättande 
av manskapets avgång nödvändigt kunna behövas för utskrivning och alla där
vid hängande besvär, vad namn de helst hava kunna, samt fördubblingar och 
våldsamma värvningar . . . vara alldeles k vitte och befriade.45

Senare under 1800-talet, då frågan om ett nytt härordningssystem livligt 
debatterades, var det flera företrädare i riksdagen som sökte påvisa, att 
utskrivningar och vargering var en form av allmän värnplikt som levde kvar
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parallellt med knektehållet. Den tendensen framkom tydligt i inledningen 
till det betänkande rörande roterings- och rustningsbesväret som kom 
1869.46

Extramanskap och beväringsinrättning
Den största förändringen var otvivelaktigt införandet av allmän bevä- 
ringsskyldighet 1812. Den innebar ett första steg på vägen mot skapandet 
av en värnpliktsarmé. Alla vuxna män var tvungna att ingå i beväringen 
från 20 till 25 års ålder. Men den som hade råd kunde friköpa sig, d v s 
mot betalning leja annan man i sitt ställe, någon som redan klarat av sin 
tjänstgöring.47

Beslutet om allmän beväring hade föregåtts av införandet av det sk för- 
stärkningsmanskapet. Detta hade skett 1810 och inneburit att ett reserv
manskap skulle uppsättas. Det skulle i första hand värvas inom socknen 
eller genom dess försorg eller genom städernas försorg, i andra hand skulle 
lottning tillgripas. Bl a hemmansägare slapp delta i lottningen.48

Beslut om extra rotering följde i februari 1811. Det innebar att ägare av 
jord som hittills varit befriad från skyldighet att vara med i ro teringen, nu 
blev skyldiga att i krig anskaffa och underhålla manskap.49

Innan det praktiska arbetet med den extra roteringen var avslutat, kräv
de kronan att förstärkningsmanskap skulle värvas. I Skåne innebar detta, 
att ett mycket stort antal karlar skulle uppbådas, då extra rotering och an
skaffning av förstärkningsmanskap skulle ske samtidigt. I detta landskap 
fanns nämligen ingen som helst rotering tidigare. I Skåne utbröt orolighe
ter med blodiga sammanstötningar mellan militär och landsbygdsbefolk
ning som följd. Den mest kända ägde rum i Klågerup i juni 1811. Främst 
förefaller det ha varit de skikt inom bondesamhället som riskerade att 
utskrivas till förstärkningsmanskapet -  drängar, torpare och övriga obe
suttna -  som protesterade.

I många delar av landet tycks värvningen av förstärkningsmanskap ha 
ägt rum under lugnare former, men oroligheter förekom även på andra 
håll. Den allra största delen av detta manskap uttogs genom frivillig öve
renskommelse mot erhållande av lega. Lottning var aktuell i ett fåtal fall. 
Vid rapporteringen om händelserna i Skåne under sommaren 1811 påpe
kades från flera håll, att den indelta armén varit pålitlig. De adliga militärer 
och ståndspersoner som efter 1809 års revolution gärna sett indelta armén 
avskaffad och ersatt med en ren värnpliktsarmé, kom snabbt på andra tan
kar. Dessa händelser ledde också till att kronprinsen, den blivande Karl 
XIV Johan blev än mer stärkt i sin uppfattning om indelta arméns förträff
lighet, framförallt då det gällde att komma till rätta med social oro.50

En viktig förändring till rote- och rusthållarnas fördel var att de 1812 
slapp att rekrytera i krig.51 Den extra roteringen i Skåne omvandlades till
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ständigt knektehåll år 1815. Tio år senare utsträcktes roteringsskyldighe- 
ten till bland annat utsockne frälse i Halland, till bergsmanshemman där 
bergshanteringen upphört samt till nybildade hemmansdelar. Flertalet av 
de nya rotarna förblev vakanta i fredstid. Istället betalades en kontant sum
ma pengar , s k rotefrihetsavgifter.52

År 1885 kom en lag om lindring i rustnings- och roteringsbesvären, inne
bärande att staten övertog trettio procent av kostnaderna. Samtidigt ökade 
värnpliktstidens längd liksom beväringens övningstid.53 1892 års härord- 
ningsbeslut innebar ett första steg i riktning mot en total avveckling av in
delningsverket, men först 1901 kom det slutgiltiga beslutet om dess ersät
tande med en på allmän värnplikt grundad arméorganisation. De gamla 
knektarna fick dock vara kvar till de själva valde att avgå. År 1936 uppgick 
de till 620 man.

I och med beslutet 1892 övertog staten efter hand kostnaderna för rote- 
ringen. Det skedde genom att den tidigare beslutade lindringen höjdes, så 
att den blev 40 procent år 1893, 50 procent 1894 o s v  till dess hela kostna
den 1904 föll på staten.54
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III Rekryteringen
Soldatrekryteringen och sambandet med 
1800-talets samhällsomvandling
Den sociala omvandling som det svenska samhället genomgick under 1800- 
talet torde vara känd i sina huvuddrag. Befolkningsökningen var särskilt 
påtaglig under åren 1830-1860, då antalet invånare ökade med ungefär 
900 000 människor. Detta var den dramatiska kulmen på en utveckling med 
rötter i mitten på 1700-talet. Vid mitten av detta århundrade var befolk
ningens storlek under två miljoner för att år 1860 ha ökat till 3,8 miljoner.1

Förändringen gällde inte enbart befolkningens storlek, utan också dess 
sociala sammansättning. Inom bondeklassen uppkom ett skikt av storbön
der, som framförallt ekonomiskt skilde sig från mellan- och småbönderna. 
Men det viktigaste var att en agrar underklass uppkom. Den bestod av 
backstugusittare, dagsverkstorpare, inhysesfolk och daglönare, d v s  egen- 
domslösa grupper som försörjde sig på tillfälliga arbeten. De saknade till
gång till sådana förmåner som följde med jordinnehavet, tillgång till be
ten , vedbrand, jakt- och fiskerättigheter. Många levde på marginalen och 
fick söka finna outnyttjade resurser för att överleva.

Strandsittarna i Halland, som beskrivs av Orvar Lövgren i uppsatsen 
”Potatisfolket levde av nästan ingenting” , är ett belysande exempel på hur 
människor fick vara uppfinningsrika och ta tillvara alla möjligheter för att 
överleva. Dessa människor ”kom att bygga upp en slags samlar- och jäga- 
rekonomi, där familjemedlemmarna sändes ut för att sälja sin arbetskraft, 
antingen det gällde dagsverken i hembygden eller säsongarbete på fjärran 
orter” . De byggde upp en egenproduktion på böndernas villkor : ”fiske i 
kustvatten, nyodling på hedmarkerna ute vid havet, där man även samlar 
ljung, komockor och vrakved till bränsle, plockar bär och fångar små
vilt....! utbyte mot fisk och dagsverken kan man skaffa sig ytterligare 
jordbruksprodukter, arrendera ett får på hälftenbasis, få låna häst till plöj
ning av den egna åkerlyckan och till andra tyngre transporter.”2

Samtiden iakttog en tilltagande fattigdom hos dessa grupper. En omfat
tande debatt förekom på 1830- 40- och 50-talen om ”den sociala frågan” . 
Överheten var oroad över pauperiseringen, rädd för att den kunde leda till 
social oro, till omvälvning och revolution. På det lokala planet var man, 
som Birgit Petersson visat i sin undersökning ”Den farliga underklassen” , 
mer oroad för de ökade fattigvårdskostnaderna.3

Vilka försörjningsalternativ fanns för denna växande befolkning? Möj
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ligheten att erhålla ett eget hemman minskade i och med att hemmansklyv- 
ningen inte skedde i takt med befolkningsökningen. De som i tidigare ge
nerationer kanske kunnat påräkna en hemmansdel fick nu nöja sig med ett 
torp, en avsöndring eller en jordlägenhet. Många bondsöner fick erfara att 
deras position blev en annan än föräldrarnas. I Norrland, påpekar Christer 
Winberg, var förhållandena något annorlunda under den agrara revolutio
nen genom att kolonisation och nyodlingsmöjligheter fanns. De sociala 
klyftorna blev heller inte lika stora som i de södra delarna av landet.4

En utväg för många blev emigrationen till Amerika, som blev en mass
rörelse först på 1880-talet. Invandring till städerna eller tillfälliga flyttning
ar till expansiva orter där behov fanns av säsongarbetare, var andra alter
nativ. Flyttningarna var ett sätt att söka lösa försörjningsproblemen i en 
ansträngd agrarekonomi. De kom för somliga att innebära en social klätt
ring uppåt. Trots att vi finner en massiv nedåtgående social rörlighet för 
bondeklassens barn, får det inte skymma insikten att det också förekom 
strömmar åt andra hållet.5

Det är mot bakgrund av denna omvandling av samhället som rekryte
ringen till soldatyrket skall ses. Utvecklingen under 1800-talet borde ha på
verkat rekryteringen på ett positivt sätt, sett ur roteböndernas perspektiv 
-  så har man resonerat. Kanske är förhållandena inte helt likartade i alla 
landsändar. Det är en central fråga att belysa. Elfred Kumm hävdar i sin 
studie att uppkomsten av ett stort landsbygdsproletariat kastat om förhål
landena mellan rotebönder och soldater: ”Under förra seklets folkrika, 
fredliga årtionde fann rotebönderna utan svårighet en yngling villig att axla 
soldatrocken” .6 Det är tänkbart att soldatyrkets status förändrades mot 
bakgrund av uppkomsten av nya lågstatusgrupper i agrarsamhället. Solda
ten befann sig inte längst ner på den sociala rangskalan. Han hade under sig 
ett växande skikt av obesuttna, som inte ägde hans trygga avlöning, kunska
per och bildning.

Då krigsrisken under 1800-talets lopp minskade blev det också självklart 
lättare att acceptera yrket än under tidigare generationer, då utskrivning 
till soldat var i det närmaste liktydigt med en dödsdom. Rädslan för att 
landet skulle dras in i krig var under senare delen av 1800-talet inte särskilt 
utbredd, men det fanns ändå en ängslan, som kom fram i kritiska situatio
ner. Det visas bl.a av att det under Krimkriget förekom att beväringar (el
ler sannolikt deras föräldrar) friköpte sig från krigstjänst med penningbe
lopp som för den tiden var otroligt höga. Det nämns upp till 400 riksdaler, 
något som torde motsvara ett par års dränglöner.7

Det är också troligt att den förlängda övningstiden för beväringsman
skapet, från 12 dagar i början av seklet till 30 dagar 1859, 42 dagar 1885 
och 90 dagar 1892, gjort att det blev enklare att skaffa folk till indelta 
armén.8 Några menade att när värnplikten ändå skulle göras, så gick det 
lika bra att bli rotesoldat. Tjänstgöringstiden för dessa var ju inte särskilt
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omfattande. Från 1860 finns särskilda regler för rotehållare som själva gick 
in som soldater. De kunde ta avsked före fyllda 55 år, nämligen då tjänste
tiden som värnpliktig upphörde.9

Regler för rekryteringen

Inflytande och ansvar
Hittills har den militära sektorns plats i lokalsamhället behandlats med ut
gångspunkt från arméns numerär och regementenas karaktär av bygdeför- 
band. I fråga om rekryteringen fanns det också ett starkt civilt inflytande i 
och med att anskaffandet av rekryt var roteböndernas ansvar. Godkännan
det av rekryten, som gjordes av kompanichefen i första hand, gällde den
sammes militära förmåga och hade inte enligt författningarna något att 
göra med den föreslagnes sociala ursprung. Fram till 1824 var det tillåtet 
att spåra upp löst folk, som inte hade laga försvar, och insätta dem som 
knektar.10 Det förutsatte förstås, att de höll måttet och blev godkända vid 
den militära mönstringen.

I och med 1680-talets knektehållsreform ersattes utskrivningsskyldighe- 
ten av ett ytligt sett mildare tvång, som ändå kunde vara nog så tryckande, 
då det var ett absolut krav att vid vakans fylla luckorna. Då kunde roten 
drabbas av dryga kostnader för att överhuvudtaget få fatt på någon. För 
Västerbottens regemente fanns det t ex tidigare hårda bestämmelser röran
de vilka som tvångsvis kunde insättas som soldater : drängar som höll sig 
undan kunde t ex uppspåras och insättas för ett rotenummer.11 En rotehål
lare som var försumlig, riskerade att mista sitt hemman till den, som förkla
rade sig villig att bli knekt.12

Hur detta tvång påverkade de sociala relationerna i lokalsamhället, vet 
vi mycket lite om. Visserligen var inträdet i soldattjänsten för de flesta en 
frivillig handling, men det var sannolikt svårt för den som var i någon form 
av beroendeställning att neka att ta på sig sysslan. Bernt Fredriksson har i 
en skiss till ett forskningsprojekt pekat på, att det finns intressanta aspekter 
på den sociala utveckling som införandet av indelningsverket ledde till. 
Han skriver : ” I princip hade kronan med indelningsverket avhänt sig allt 
intresse och ansvar för hur skatterna presterades. Därmed blev prestatio
nerna inom indelningsverket beroende av de enskilda sociala eller maktre
lationerna mellan indelta, bönder och indelningshavare.”13 Hans resone
mang har i första hand relevans för den del av indelningsverket som gäller 
rustningen och möjligen också underhållet av civila och militära indel
ningshavare, men kan säkert ha viss tillämpning även i fråga om det ständi
ga knektehållet för en äldre period. Denna maktaspekt har också upp
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märksammats av Jan Lindegren i hans studie av Bygdeåknektarna i det ti
diga 1600-talet.14

Anskaffningen av soldater
Reglerna för anskaffning av soldater var strikta. Från och med 1812 slapp 
rotebönderna rekrytera medan krig pågick. Däremot skulle rotarna för
stärkas vid krigsutbrott. I fredstid fick det inte gå mer än tre månader från 
det att en soldat avgick, till dess ersättare skulle ha anskaffats. Den rote- 
hållare, som inte klarade att finna ett soldat ämne i tid, fick erlägga s k till
fällig vakansavgift för den tid som överskred tre månader. Den beräknades 
med utgångspunkt från soldatens lön och värdet av de natur aprodukter, 
det s k hemkallet, han erhöll. Beloppen kunde variera vid de olika rege
mentena, men på 1800-talet var det brukligt att avgiften uppgick till solda
tens lön och 3/4 av hemkallet.15

Några speciella författningar som gav anvisning på hur rotehållarna skul
le få fatt på lämpliga personer har jag inte träffat på för min period. Kun
skap om vilka soldater som skulle anmälas till avsked vid en generalmönst
ring och vilka rotar som därmed kunde bli lediga, fanns hos respektive 
kompanichef. Även vice korpraler och korpraler inom korpralskapet kän
de naturligtvis till vilka soldater som av sjuklighet skulle erhålla avsked, 
liksom vilka som ärvt eller gift sig till hemman och av den anledningen skul
le lämna tjänsten. Det förekom också att kompanicheferna fick brev, där 
en bestämd person rekommenderades. Så här skriver vice korpralen An
ders Ren vid Bygdeå kompani år 1891 till sin kompanichef:

På begäran af ynglingen ... i Innertavle får jag härmed vördsamt rekommendera 
honom som rekryt vid kompaniet. Förbemälde ... som är fullväxt karl, samt har 
ett ärligt och godt uppförande samt är ganska skicklig i skrifning och räkning, 
kan anses som fullt kompetent. Han ämnar vid första tillfälle uppsöka kapten. 
Han har idag skrivit till kommisarien Bergstedt för uppgörelse om roten Säfven- 
berg. Det finns två roten lediga i Tafle som har nog funderat med honom, men 
som han rådgör med mig och jag föreslår heldre Bygdeå kompani än Lif så har 
han vänt sig till Bygdeå.16

Det här exemplet visar att det förekom ett informellt sätt att skaffa rekry
ter. Från Småland berättas, att om torpet hade rykte om sig att vara bra, 
hände det till och med att redan tjänstgörande soldater ville byta rote och 
att många intresserade anmälde sig. Så här beskrivs rekryteringen i Små
land av en före detta indelt furir:

När en rote som det hette skulle sätta upp med ny knekt, blev det ett springande 
av pojkar som ville ha numret, även av en och annan som ville ha transport från 
ett sämre eller mindre välbeläget torp. Sedan var för bönderna att välja bland 
dessa.17
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Om befäl och rotebönder var överens kunde de hindra att olämpliga rekry
ter antogs. Rotehållarna kunde t ex vägra att ”visa upp” en yngling för 
kompanichefen. Den som av korpralen vid kompaniet fick följande omdö
me, fick nog tänka sig en annan bana. Korpralen skriver, att den tilltänkte 
soldaten aldrig visat håg för arbete, utan fört ett lättjefullt liv och ”är i sin 
hembygd känd som en odåga” .18 Om rotebönderna däremot visade upp en 
karl, som uppfyllde de formella kraven, hade kompanichefen svårt att väg
ra anta densamme. Ett par regementschefer klagar just över rotehållares 
rätt ”att tvinga in en karl” som befälet anser olämplig.19

Inte heller för soldatsöner var det självklart, att de skulle få tjänst. Hade 
fadern gjort sig känd som mindre skötsam, kunde det bli svårt för sonen att 
komma i åtanke. Åtminstone torde detta ha gällt under det fredliga 1800- 
talet.20

De praktiska arrangemangen vid rekryteringen ombesörjdes av rote- 
mästaren. Det vanliga var att varje rote sökte rätt på en lämplig karl, men 
det förekom också ett annat system, som innebar att rotarna i tur och ord
ning svarade för att finna ett soldatämne, när ett nummer blev vakant. Det 
fanns då ingen direkt koppling mellan den rote för vilken soldaten skulle 
tjäna och den som svarade för rekryteringen. Detta kallades att rekryte
ringen skedde genom ”skof” eller ”skov” eller efter ”varv” . I vissa fall fö
rekom särskilda legorotar, som stod för legans betalning och s k lönerotar 
som svarade för det årliga underhållet.21

Bakom idén låg ett rättvisetänkande: en rote kunde annars drabbas 
många gånger på kort tid, medan en annan kanske fick behålla sin rotesol- 
dat under en 20-årsperiod. Skof systemet ogillades uppenbarligen av mili
tärbefälet, som säkerligen på goda grunder menade att rotehållarna skulle 
välja med större omsorg, om det gällde att förse den egna roten med 
soldat.22

Rekryteringsmöten och generalmönstring
Manskapet antogs vid särskilda rekryteringsmöten, utom vid de regemen
ten där kompanichefen ägde rätt att utse rekryter. Även där möten ägde 
rum, kunde rotebönderna i förväg visa upp en rekryt för kompanichefen 
och därigenom slippa betala tillfällig vakansavgift för den tid som återstod 
fram till dess att rekryteringsmötet inträffade. Regementschef, regements
läkare, kompanichefer, företrädare för landshövdingeämbetet, rotemäs- 
taren och den blivande soldaten var närvarande vid rekryteringsmötet.23 
Enligt vittnesmålen i uppteckningarna kunde dock även en mindre formell 
rekrytering förekomma: soldaten och rotebonden åkte helt enkelt till 
landshövdingen medförande de nödvändiga handlingarna.24

I Västerbotten hade man sluppit hålla regelrätta rekryteringsmöten på 
grund av de långa avstånden. Den dispensen härrörde från tiden före 1841,
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då det gamla Västerbottens regemente existerade, omfattande både Norr- 
och Västerbotten, således innan delningen i Västerbottens och Norrbot
tens fältjägarekårer ägt rum. Här gick det istället till så, att rotemästaren 
uppvisade den tilltänkte soldaten för kompanichefen, som godkände ve
derbörande, såg till att soldatkontrakt upprättades samt skickade hand
lingarna till regementschefen och landshövdingeämbetet för påskrift.25

Det formella godkännandet av soldaten skedde först vid nästa general
mönstring. Fram t o m  1886 gällde, att sådana skulle äga rum med tre års 
mellanrum; dock inträffade ofta att de uppsköts, på grund av krig, arbets- 
kommenderingar, farsoter eller helt enkelt av ekonomiska skäl. Fr o m 
1887 blev generalmönstringen årligen återkommande.26 Hur vanligt var det 
då att någon underkändes vid en sådan mönstring? Påfallande sällan, mås
te man säga med utgångspunkt från följande statistik: under åren 1887 -  
1900 mönstrades i riket 14 110 soldater, av vilka 195 blev underkända!271 
praktiken var det således kompanichefen och rotebönderna som hade stort 
inflytande över valet av soldat.

Krav på soldaten
Vilka krav ställdes då på den som skulle antas? Vissa minimivillkor fanns 
angivna, som t ex god kroppsstyrka, att vara utan ” lyten, fel och bräcklig
heter” och att kunna uppvisa betyg över god frejd. En nedre åldersgräns 
på 17 år och en övre på 25 gällde under 1800-talet samt krav på 165 cm:s 
kroppslängd. Den som tidigare varit anställd inom det militära under minst 
två år, kunde inträda som indelt soldat ända upp till fyllda 30 år.28 Om den 
som rotehållarna föreslog till soldat inte godkändes, antecknades orsaken 
och rust- eller rotehållare meddelades. Om regementschefen och landshöv
dingen eller dennes representant inte hade samma uppfattning, gällde 
landshövdingens mening, som dock kunde överklagas av militärbefälet.29

Rekryteringen: tillgång på soldatämnen, 
efterfrågan på knektyrket
Vilka motiv kan ha funnits bakom valet av yrket? Var det så lätt att rekry
tera som förefaller rimligt att anta utifrån framväxten av de egendomslösa 
klasserna? Dessa frågor skall nu behandlas. Först skall vi se hur rekryte
ringen skildras i uppteckningarna och i ett skönlitterärt exempel och så hur 
regementschefer och landshövdingar såg på saken. Ett konkret sätt att 
mäta om det förelegat svårigheter vid rekryteringen, är att se om det före
kom stora förseningar vid anskaffningen av manskap.
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Uppteckningarnas och skönlitteraturens bild
I de uppteckningar i Ulma och Nordiska Museets arkiv, där frågan om rek
rytering till indelta armén berörs, uppges i de flesta fall att det inte varit 
några problem att finna rekryter.301 något fall omtalas att det blivit besvär
ligare, då det blev bekant att indelningsverket var under avveckling. I and
ra fall pekas på direkta lokala svårigheter: I Halviks församling i Västergöt
land var det tydligen svårt att få soldater: ”Bönderna där fick betala 200 
kronor om året jämte städja” . 31

Det bestående intrycket vid genomläsning av uppteckningarna är, att 
det var okomplicerat att rekrytera, något som illustreras av följande citat:

Här var inga svårigheter att fylla vakanserna. Torparpojkar och grenadjärsöner
väntade ivrigt att få anställning och de gamla grenadjärerna i tur att avgå ting
ade i god tid plats för sonen.32

I Vilhelm Mobergs skildring av drängen Gustavs inträde i soldatyrket 
fanns i bakgrunden en konflikt med husbondfolket, och drängen hamnar i 
det militära mest av en slump. Kompanichefen hade vurm för resliga karlar 
och Gustav Carlsson, sedermera Rask vid Konga kompani, motsvarade 
hans förväntningar. Vid rekryteringsmötet blev en av roteböndernas söner 
avvisad och detta ledde till en livslång motsättning som blir ett centralt 
tema i romanen.33

Hur typisk är då Mobergs ögonblicksbild av denna händelse? Han har 
fångat en god bit av verkligheten, då han tar med berättelsen om rotebon- 
den som ville utnyttja soldattorpet för sin egen avkomma. Det stämmer 
med resultaten för västerbottensknektarna. Motsättningar mellan rote- 
bönder och soldater har givetvis också funnits, särskilt då det gällt utdel
ningen av naturaprodukterna. Olika uppfattning gjorde sig gällande om 
soldaten fått vad han hade rätt till, men skall man döma av uppteckningar
nas vittnesbörd, var motsättningarna sällan så våldsamma som beskrivs i 
romanen.34

Hur relationen utvecklade sig mellan rotebönder och soldat varierade 
naturligtvis från rote till rote. Det är också något som betonas i många av 
uppteckningarna. Soldatens sociala bakgrund -  om han var bondson eller 
en f d dräng eller en lös karl -  spelade också säkert en roll. För många 
rotebönder kan det ha varit förödmjukande att behöva hjälpa soldaten 
med allehanda bestyr, t ex hålla dragare, ordna skjuts till möten. Från Små
land berättas, att om soldathustrun på grund av sjukdom inte kunde hjälpa 
till med gödselspridningen, som var ett kvinnogöra, fick rotebondens hust
ru och döttrar göra detta. Det var föga populärt.35 Det fanns på sina håll 
tydligen en motvilja mot just de praktiska göromålen, som måste ha hängt 
samman med att varken rotebönderna eller deras hustrur ville ”slava” för 
en soldat.
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Motviljan bör ha förstärkts mot bakgrund av den svenske hemmansä
garens ställning i 1800-talets samhälle. Sten Carlsson skriver, att aldrig har 
den svenske bonden haft så många att befalla över som på 1800-talet:

Alla de obesuttna stodo visserligen inte under hans direkta husbondevälde, men 
de flesta hörde till hans värld, och alla voro de honom socialt underlägsna.36

Ifråga om den indelte soldaten stämde detta bara till en del. Denne hade 
en speciell ställning i och med att han också tillhörde en militär hierarki. 
Där hade han själv visserligen en helt underordnad ställning, men han fick 
del av en speciell verklighet som innebar bestämda idéer, regler och lojali
teter. Detta måste ha påverkat hans uppfattning om sig själv och gjort att 
han ansåg sig ha en upphöjd plats i lokalsamhället, jämfört med det stora 
flertalet obesuttna. Soldaten hade också den fördelen, att han slapp stå un
der husbondevälde och kunde känna en viss tillförsikt, då han hade det 
lokala befälet på sin sida.37 Soldatens något friare ställning uppges också 
som rekryteringsfaktor av viss betydelse:

Knektarna ansågs stå minst ett pinnhål över dagsverkstorparen och dagakarlen, 
hur fattigt och lågt i taket det än var i knektstugan. Soldaten på torpet hade en 
långt friare ställning än dagsverkstorparen. Denne var rättslös, men knekten 
hade kontrakt och stöd hos sin kompanichef och knektarna var ju i Kongl. 
Maj.ts tjänst.38

En annan fördel med soldattorpet beskrivs så här av en korpral vid Bohus
läns regemente:

Anledningen till att man lät värva sig var att man fick ett torp som man slapp 
göra dagsverken för. Annars var ju torpen svåra att behålla, då man fick göra 
så många dagsverken för dem, ända till tre dagsverken gratis och då fick man 
ingenting gjort hemma.39

Den dagsverksskyldighet, som var förbunden med soldattorpet, var av 
mycket ringa omfattning: ett eller två prästedagsverken som kunde avlösas 
i pengar, liksom skyldigheten för manskapet att biträda vid om- och till
byggnader av boställen inom kompaniet och regementet. Det förekom 
också på sina håll att infanterirusthållare lämnade dragare för torpets sköt
sel mot att soldaten gjorde ett dagsverke för varje dag som dragare 
användes.40

För de flesta fanns det inte så värst många utvägar att skaffa sig arbete 
och livsförsörjning särskilt inte om man ville bo kvar i hembygden: ”Det 
fanns bara bonddräng och statare som alternativ, som statare var man liv
egen” , uppges i en uppteckning från Småland.41 Uppgifterna i detta berät
tande material bygger ofta på uppgifter från före detta knektar eller andra 
som varit anställda inom det militära som underbefäl eller underofficerare.
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Uppgifterna gäller vanligtvis den senare delen av 1800-talet. Hur beskrivs 
då denna fråga från t ex regementschefernas sida?

Regementschefernas syn på rekryteringen
Under 1860-talet berörs rekryteringen i en skrivelse från en år 1861 tillsatt 
kommitté, som skriver:

Landtförsvars-Committéen har sig bekant att i åtskillige orter rekryteringen vid 
armén i senare tider skett med ökad svårighet och att än regementena till följd 
av den Rotehållarne åliggande rekryteringsskyldigheten hålles fulltalige, detta 
icke kan verkställas med samma urval som förr...42

Uppgifter infordras från samtliga regementschefer, som uppmanas beskri
va eventuella svårigheter med rekryteringen samt, om så var fallet, orsa
kerna till detta och synpunkter på hur det kunde avhjälpas.

I svaret från Västerbottens fältjägarekår bekräftas de farhågor rörande 
rekryteringen, som framhållits i skrivelsen. Tillgången på helt lämpliga sol
datämnen var inte lika stor som tidigare, framhålls det. Likaså avspeglar 
sig svårigheterna i stegrade ekonomiska anspråk från de uttagnas sida. De 
orsaker som ligger bakom detta faktum var bland andra: utvecklingen 
inom skogsindustrin, som gjort det möjligt att förtjäna 2 - 3  riksdaler per 
dag för en vanlig arbetskarl. Under den tid då de militära mötena pågår, 
sker den livligaste flottningen och utskeppningen, varför en karl, som in
gått i militärtjänst, kan gå miste om en arbetsförtjänst på 100 riksdaler. 
Den pågående skiftesverksamheten inverkade också negativt genom att 
soldattorpen flyttades, och det kunde ta lång tid innan de iordningställts 
och uppodlats i likhet med de gamla. En annan faktor som nämns är den 
ändrade lagstiftningen rörande hemmansklyvning och laga försvar, som 
gjorde det lättare att förtjäna sitt uppehälle. Allt detta, liksom den långa 
fredsperioden, som lett till att yrket mist sin krigiska glans, har, menar re
gementschefen, samverkat och lett till vissa svårigheter att erhålla helt 
lämpliga soldater.43

Vilken bild ger då de övriga regementscheferna av hur soldatanskaff
ningen fungerade i början av 1860-talet? Den förmodan om ökade besvär
ligheter vid rekryteringen, som finns i skrivelsen från kommittén, visar sig 
vara något överdriven ifråga om de indelta infanteri- och kavallerirege
mentena. Från åtta av dem, nämligen Jönköpings, Skaraborgs, Krono
bergs, West-Göta Dals regementen, Södra Skånska infanteriregementet, 
Första och Andra Livgrenadjärregementet samt Jämtlands fältjägarekår, 
kom det tämligen kategoriska förnekanden av att det skulle vara några som 
helst problem att erhålla dugligt manskap. Man använder uttryck som ”att 
det aldrig visat sig någon svårighet att i alla avseenden nöjaktigt rekrytera” 
och att ”svårigheter ingalunda visat sig” .44 Från Kalmar regemente omtalas
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att rekryteringen skedde ”tvärtom med lätthet” .45 För dessa regementen 
stämmer regementschefernas uttalanden med den bild, som framkommer 
i de småländska uppteckningarna. Men förhållandena var inte lika till
fredställande vid alla regementen.

Vid Västgöta regemente, ett s k avsutet kavalleriregemente, hade visser
ligen inte heller märkts någon klagan över uttryckliga rekryteringssvårig- 
heter. Däremot hände det, att rotehållarna försökte dra sig undan skyldig
heten:

för att så länge som möjligt få ha nummer vakant för att sjelf få draga fördel af 
torpet, om dettas avkastning överstiger båda vakansavgiften och de viten som 
han de första gångerna döms att betala för försummelse...46

Vid andra regementen kommer farhågor för konkurrens från den civila ar
betsmarknaden fram. Sålunda förutspår chefen för Norra skånska infante
riregementet att det kunde bli vanskligheter i framtiden, något som förkla
ras med ”den vida lättare arbetsförtjenst och högre arbetslönen som nu 
mer än förr erbjudes den frie arbetaren” . Det påpekas också här, som på 
annat håll, att det inte skulle skada om rotehållarna ansträngde sig lite 
mera i fullgörandet av sina åligganden. Regementschefen betonar också, 
att soldatavlöningen inom hans regemente är vida lägre än på annat håll -  
en medelårslön på 70 -  80 riksdaler förekom. Detta ställs mot en dagsar- 
betslön på 1,5 -  2 riksdaler. En förbättring av lönevillkoren skulle leda till 
”det önskade bättre urvalet” . Här kommer det trots allt fram att situatio
nen inte var helt tillfredställande! Även från Bohusläns regemente och 
Smålands grendajärb atal jon rapporteras att man framdeles fruktar prob
lem vid ersättandet av vakanta rotar.47

Hälsinge regementes chef har uppmärksammat att rekryteringen sker 
långsammare nu än tidigare. Det uppger han bero på att rotehållarna inte 
vill höja legan och lönen. Det råder ingen brist på soldatämnen. Från Sö
dermanlands och Elfsborgs regementen anförs, att man inte erhåller lika 
många anmälningar som förr.48

Vid några regementen var förhållandena speciella på det sättet, att rek
ryteringen inom vissa kompanier skedde helt utan problem, medan det vid 
andra var stora svårigheter. Vid Närkes regemente, som delvis var roterat 
i Värmland, hade man flera sökande till en ledig rote inom de kompanier 
som låg i Närke, medan det var svårt att finna lämpliga rekryter till de 
värmländska rotarna. Förklaringen till detta, menar regementschefen, lig
ger i ”de goda arbetsförtjänster, som stå till buds, synnerligast genom ut
vandring till andra provinser” . Här har de värmländska arbetsvandringar- 
na påverkat soldatrekryteringen på ett negativt sätt.49

Inom Västmanlands regemente fungerade rekryteringen väl inom sju av 
åtta kompanier, medan det inom Folkare kompani, förlagt i Dalarna, var 
de ” största svårigheter” . Orsakerna till de speciella problemen inom detta
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kompani uppges vara, att manskapet varken erhöll torp eller bostad av ro
ten och att legobelopp och lön var ovanligt låga. Detta i sin tur berodde på 
att kompaniets rotar stod utanför regementets legokassa och sålunda inte 
fick något ekonomiskt bidrag därifrån. Regementschefen pekar också på 
att arbetskommmenderingarna var en negativ faktor vid rekryteringen. 
Soldaterna utsattes för risker av sådant slag att de kunde erhålla men för 
livet och ej vara istånd att försörja sig längre fram i livet. Särskilt vid kom- 
menderingar till enskilda bolag var det brister i omvårdnaden av 
soldaterna.50 Vid Livregementets grenadjärkår var det problem att finna 
rekryter lokalt inom Kungsörs kompani, där det var hård konkurrens om 
rekrytämnena. Tre kompanier av Västmanlands regemente var förlagda i 
området, liksom en skvadron av Livregementets husarkår.51

Fyra regementschefer, utöver Västerbottens fältjägarekårs chef, skrev 
utförligare om rekryteringsproblemen. Från Dalregementet påpekas att 
konkurrensen om arbetskraften lett till att urvalet av rekryter minskat. Nu
mera har man:

sålunda endast att välja bland personer som av böjelse för lättja och oordentligt
leverne försaka en rikligare vinst ett träget arbete kunna dem lämna.52

Ett problem , menar chefen för Dalregementet, är att en rekryt som erhål
lit läkarbetyg, betyg över god frejd och i övrigt uppfyllde kraven på kropps- 
längd och ålder, måste godkännas trots att han gjort sig känd för oordent- 
lighet. Även på andra håll framkommer liknande synpunkter. Befälet kun
de känna viss vanmakt inför sin uppgift att tvingas anta personer, som de 
själva tyckte var direkt olämpliga. Det är dock märkligt att man upplever 
sig vara så helt i händerna på rotehållarna. Dessa vinnlägger sig e j, påpekar 
chefen för Dalregementet, om att skaffa bra karlar och en soldat som straf
far ut sig och blir kasserad anser inte att detta är ett straff eller att det nega
tivt påverkar hans anseende! För att förbättra situationen borde anställ
ningstiden begränsas och personer med tvivelaktigt leverne borde aldrig få 
komma ifråga.53 Det är ett förvånande påstående med tanke på att rekry
ten vid antagningen skulle visa frejdebetyg.

Från chefen för Upplands regemente kommer förslaget att kompaniche
ferna borde engagera sig i de kommunala angelägenheterna, för att vinna 
allmogens förtroende och på det sättet påverka rotebönderna att bemöda 
sig mer vid anskaffandet av soldater.54

Värmlands regementes chef var en av de fem som i sin skrivelse ägnade 
större utrymme åt rekryteringsproblemen. Vi har redan noterat hur be
svärligt det var att hålla de värmländska rotar, som tillhörde Närkes re
gemente, besatta. Men han var relativt återhållsam och påtalade inga stör
re svårigheter. Dock understryks att rotehållarna oftare än förr uppvisa 
karlar som nätt och jämt uppfylla minimivillkoren och med vilka de kan
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göra upp om lindrigare villkor. I skrivelsen påpekas också att det var svårt 
att finna volontärer, musikanter och trumslagare.55

Folklivsuppteckningarna ger också antydningar om den skillnad mellan 
olika regioner som ovan skymtat. Sålunda omtalas i en uppteckning från 
Nordmarks härad i Värmland att förhållandena varierade mycket mellan 
socknarna. Det fanns påpekar man, socknar där knektsysslan var populär: 
”1 norra Karlanda var nästan varenda pojke förr i världen värvad vid 
Värmlands fältjägarekår” . Detta är desto märkligare som denna kår var 
värvad och hade skamfilat rykte.56 En annan socken, uppger samme upp- 
tecknare, där det fanns gott om soldater var Holmedal. Detta förklaras 
med att den manliga ungdomen hade lust och fallenhet för yrket, men ock
så att många följde sina kamraters exempel. Det torde dessutom spelat en 
roll att det rör sig om småbrukarbygd, där alla bisysslor var välkomna.57

Från Norrbottens fältjägarekår anförs liknande synpunkter som från 
Västerbotten. Manskapets förmåner av torp och annan avlöning är så ynk
liga, att folk hellre väljer att vara daglönare. Det finns rikliga tillfällen till 
arbetsförtjänst. ”Då här, såsom förmodligen å andra orter, icke råder nå
gon militärisk anda bland allmogen, torde de antydda svårigheterna icke 
lätteligen kunna övervinnas” , skriver kårchefen. Han påpekar dock, att 
förbättrade löneförmåner, införande av rekryteringsmöten istället för det 
enklare förfarande som praktiserades i de norra länen, och yttrande över 
karlens förståndsgåvor i prästbetyget, skulle hjälpa upp situationen.58

I de fyra sistnämnda regementschefernas skrivelser, liksom i den från 
Västerbotten, framkom att konkurrensen från den civila arbetsmarknaden 
spelade en stor roll. Liknande tongångar fanns från andra delar av riket, 
men där hade man tydligen ännu inte märkt av den nya tiden på samma 
sätt som i norra Sverige och de nordliga mellansvenska bygderna. Det är 
framförallt den framväxande skogindustrin som drar till sig folk. I Dalarna 
har det säkert spelat en stor roll, att avlöningsförmånerna var dåliga.

Sammanfattningsvis hade i början av 1860-talet 19 av 24 infanterirege
menten/kårer vissa problem med soldatrekryteringen; dock var det endast 
vid fem av dessa regementen som situationen ansågs verkligt bekymmer
sam. För de övriga nio förbanden anfördes inga svårigheter.

Inom kavalleriet sägs rekryteringen inte vålla några särskilt stora prob
lem, dock med ett undantag: Jämtlands häst jägarekår har tydligen svårig
heter med anskaffning av ryttare. Det hänger sannolikt samman med att 
denna kavallerikår var roterad. Två rotar fick hålla häst och ryttare, utan 
att erhålla de förmåner som t ex tillkom ett rusthåll. Det borde ha lett till 
att avlöningsförmånerna här varit sämre.59
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Landshövdingarnas syn
Så bedömdes från ansvarigt håll rekryteringsläget vid början av 1860-talet. 
Hur såg situationen ut 20 år senare? Bedömningen görs nu inte av rege
mentscheferna, utan av landshövdingarna. Här framkommer sannolikt 
inte enbart lokala synpunkter, eftersom flera av landshövdingarna också 
satt i riksdagen.601 Landtförsvarskommitténs betänkande och förslag an
gående Landtförsvarets ordnande, avgivet i juni 1882, föreslogs en ny här
ordning, byggd på allmän värnplikt med en statsavlönad stamtrupp på 
25 000 man, som skulle korttidsanställas och där fem tusen beräknades be
höva ersättas varje år. Regementena skulle svara för anskaffandet och er
hålla ekonomiskt bidrag från kommunerna, i de fall de ej lyckades erhålla 
tillräckligt antal frivilliga.61

Kungl. Maj:ts befallningshavande i alla län samt överståthållarämbetet 
fick tillfälle att yttra sig över detta förslag. Erfarenheter från rekryteringen 
till indelta armén, som de alla hade, kunde de använda för att göra en be
dömning av rimligheten i förslaget. Framförallt gällde frågan om det verkli
gen var möjligt att på frivillighetens väg och till rimliga kostnader, årligen 
nyanskaffa en så stor personalstyrka som 5000 man. Detta kan t ex jämfö
ras med omsättningen vid de indelta infanteriregementena, där det i me
deltal under perioden 1860-1887 antogs 900 man per år och där det under 
ett enskilt år aldrig rekryterades fler än c:a 1300 man.62

I fem av de tjugofem yttrandena berörs även rekryteringen till indelta 
armén. Ifrån Stockholms län anför landshövdingeämbetet, att man inte 
känner till någon svårighet att skaffa folk till indelta armén, medan där
emot landshövdingen i Södermanlands län skriver så här:

under rekryteringssätt inom detta län, det ej sällan inträffat, att oaktat den 
obestridliga kraftiga lockelse till antagande av krigstjänst som goda soldattorp 
utöva, rust- och rotehållare ändock först efter långa mellanskof kunnat mot an
tagliga villkor återbesätta uppkomna vakanser.63

Svårigheterna, antyds det, beror på att ”inkomstgivande förvärv i flera 
riktningar står arbetaren till buds och uppjagar arbetsprisen.” 64 De övriga 
tre, nämligen landshövdingeämbetena i Östergötlands, Värmlands och 
Älvsborgs län som yttrar sig om pågående rekryteringsförhållanden, omta
lar att det var lätt att skaffa manskap och hänvisar till torpinnehav som den 
främsta förklaringen därtill.65

I de övriga tjugo svaren finns inga direkta hänvisningar till den aktuella 
rekryteringssituationen vid 1880-talets början. Det hade funnits tillfälle för 
fler än Södermanlands landshövding att använda eventuella rekryterings- 
svårigheter i argumentationen mot förslaget. Därför måste tystnaden tol
kas som att det inte rådde stora problem att skaffa bra folk till knektehållet. 
Helt andra skäl mot förslaget dras fram, bl a att fattiga kommuner skulle
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drabbas orättvist, att det skulle bli ett dyrt system, då legobeloppen ständigt 
skulle drivas upp. Från Jämtlands landshövding kom starkt kritiska syn
punkter och här hänsyftas faktiskt också på rekryteringsfrågan, dock i mer 
allmänna ordalag. Det påpekas nämligen, att soldatanskaffningen inte be
ror på större eller mindre benägenhet för yrket, utan ”på väsentlig skillnad 
i tillfällen till riklig och högre arbetsförtjänst.66 Av de sammanlagt 25 lands
hövdingarna, har sju inget att erinra mot förslaget, medan tolv uttrycker 
tveksamhet av olika grader och fem är mer öppet kritiska. En har inte ytt
rat sig i frågan om stammanskapets anskaffande.67

I uppteckningarna i Nordiska Museet och Ulma kommer vi åt de före
ställningar om soldatanskaffningen som fanns i skilda lokala samhällen. I 
regementschefernas skrivelser har bedömningar gjorts utifrån deras egna 
och kompanichefernas erfarenheter. Också inom landshövdingeämbetet 
fanns goda kunskaper om villkoren för rekryteringen genom att någon rep
resentant deltog i mönstringarna och genom att regementschefen skrev till 
ämbetet om någon rote blev försenad med sitt åliggande att hålla roten be
satt. Vilka kompletterande möjligheter finns det att belysa hur lätt eller 
svårt det var att skaffa rekryter?

Vakansernas innebörd
Det som ligger närmast till hands att studera är antalet vakanser. Det låter 
sig göras för de värvade trupperna, men däremot inte ifråga om de indelta. 
Vakans hade nämligen en speciell innebörd inom indelningsverket och var 
inte ett uttryck för brist på lämpligt folk, utan innebar att ett antal nummer 
(rotar) ständigt var obesatta och att rust- eller rotehållare betalade en 
uppgjord summa kontant för att slippa underhålla ryttare eller soldat. Vid 
mitten av 1800-talet fanns det mer än 100 nummer vid varje regemente av 
detta slag. Sammanlagt fanns närmare tre tusen ständiga vakanser, som i 
allmänhet varade femton år i taget.

De nummer (rotar), som användes för avlöning eller löneutfyllnad åt un
derofficerare eller gevärshantverkare, kallades ”indragna” . ”Anslagna” 
betecknades de som avlönade spel i nummer (benämningen på musikkå
rernas personal av manskapsgrad) och trumslagare och ”vakanta” be
nämndes de som underhöll volontärer. Vilka rotar inom ett regemente, 
som skulle tillhöra de ständiga vakanserna, överlämnades till regements
chefen att besluta om. Det vanliga var att rotar valdes som låg avlägset och 
dit kommunikationerna var besvärliga. Även rotar med dåliga torp kom 
säkert ifråga. Ibland kan sålunda den ständiga vakanssättningen av ensta
ka rotar haft att göra med lokala bekymmer att rekrytera, men alla vakan
ser kan inte tolkas så. Framförallt var det ett sätt att skapa ekonomiskt 
handlingsutrymme i en tid då reformer blockerades av politiska lås
ningar.68
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Tillfälliga vakanser uppstod när en rote blev ledig sedan en soldat erhål
lit avsked. Eftersom roten skulle vara återbesatt inom tre måndaer, finns 
det en möjlighet att se efter om detta i allmänhet lyckades. På alla håll var 
det uppenbarligen inte lika populärt att söka sig till soldatyrket. Det visas 
bl.a av att statskassan i mitten av 1800-talet årligen fick in mellan 5000 och 
10000 riksdaler i avgifter från rotehållare, som försenats med 
rekryteringen.691 landskap där det fanns både rust- och rotehåll förekom 
viss konkurrens om rekrytämnena. Infanterirusthållens soldater behövde 
inte delta i kommenderingar, något som säkert gav dessa rusthållarna ett 
försteg när det gällde att skaffa rekryter. De hade också ett bättre ekono
miskt utgångsläge i och med att de fortsatte att erhålla augmenten (de kon
tanta bidragen från mindre gårdar till rusthållet) trots att de endast bekos
tade en infanterisoldat och betalade en mindre summa, s k hästvakansav- 
gift. Sannolikt kunde de betala både högre lega och lön. Rotebönderna vid 
ett roterat infanteriregemete hade inte så förmånliga villkor. I Östergöt
land, där det fanns ett roterat och ett berustat infanteriregemente sänktes 
avgiften för tillfälliga vakanser för det roterade regementet, för att det 
skulle bli någorlunda rättvisa förhållanden.70

Förseningar med rekryteringen
En grov bild av hur rust- och rotehållare klarade skyldigheten att ersätta 
lediga rotar, kan erhållas genom att jämföra antalet antagna och avskeda
de varje år, men problemet är att man vid en sådan jämförelse inte får med 
alla förändringar. De rotar som blev lediga till följd av generalmönstringar, 
som normalt inträffade under sommarhalvåret, skulle återbesättas under 
hösten. Men de övriga, som kunde bli lediga vid andra tidpunkter till följd 
av dödsfall, rymningar eller av andra skäl, kommer inte med i en sådan 
översikt.71

En sådan jämförelse för Västerbottens fältjägarekår ger vid handen att 
det var sällsynt med en total överensstämmelse mellan antalet antagna och 
avskedade under ett år. En viss eftersläpning kan konstateras, men om den 
beror på att rotar blivit lediga i slutet av året och ej hunnit återbesättas, 
eller om det verkligen rör sig om förseningar, går som sagt inte att få grepp 
om i den översiktliga statistiken. För att erhålla sådana kunskaper, måste 
varje enskild rotes förhållanden noteras.

I en sådan kartläggning har jag undersökt hur rotehållarna i Västerbot
ten klarat av att ersätta de 330 rotar som blev lediga till följd av avsked vid 
generalmönstringarna åren 1860, 1864, 1869, 1873, 1879, 1883 och 1886.72 
Vid varje tillfälle blev rotarna lediga i juli och skulle ha ersatts under okto
ber månad. Det visar sig att 55 procent av alla rotehållare klarade av sitt 
åliggande inom föreskriven tid; 15 procent var försenade, från någon vecka 
och upp till en månad. I några enstaka fall förekom det att rotarna inte
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haft förmågan eller brytt sig om att söka finna ett soldatämne, trots att det 
förflutit åtta månader sedan den förre innehavaren avskedats. Men sådana 
stora förseningar var ovanliga. Fanns det då några skillnader över tiden?

Under 1860-talet skulle inte mindre än 140 rotar besättas till följd av de 
tre mönstringar, som ägde rum under detta årtionde. Det var endast 47 
procent, som klarade att ersätta vakanserna i tid. Denna låga andel beror 
sannolikt till en del på att det var så många rotar som blev lediga samtidigt. 
Nödåren gjorde också situationen speciell. Mot slutet av 1860-talet kan en 
konkurrens från den civila arbetsmarknaden ha börjat göra sig gällande. 
Under denna tid ägde en omfattande etablering av framförallt vattensåg
verk rum i praktiskt taget alla de socknar där det fanns soldatrotar. Löner
na för olika slags arbeten inom skogsnäringen varierade. Det fanns kvali
ficerad arbetskraft som fick goda löner. En brädgårdsarbetare hade om
kring 13 kr i medelveckoavlöning på 1860-talet och en stabbläggare när
mare 20 kronor. På 1860-talet klagade landshövdingen i Västerbottens län 
över att dagsverkspriserna drevs upp. Det förefaller dock inte stämma 
överallt. I Degerfors sjönk dagsverkslönen i jordbruket från omkring 1863 
och börjar stiga igen efter 1868.73

Efter 1873 års mönstring var det uppenbarligen särskilt svårt att finna 
soldater, något som visas av att de flesta rotar var sena att visa upp sina 
rekryter. Vid denna tidpunkt hade lönerna stigit både inom jordbrukssek
torn, skogsbruket och sågverksindustrin. I landshövdingens femårsberät
telser från sjuttiotalets början hävdas att en arbetskarl med häst i Byske 
och Skellefteå socknar kunde tjäna 10-15 kronor per dag. Det kan dock 
vara något överdrivet. I Degerfors betalades ett sk ökedagsverke med 
högst fyra kronor under denna tid. Det genomsnittliga dagsverkspriset var 
annars för män 1-2 kronor under vintern och 2-3 kronor på sommaren i 
början på 1870-talet.74

Kronofogden i Umeå första fögderi (socknarna Bjurholm, Bygdeå, De
gerfors, Nordmaling, Sävar, Umeå och Vännäs ), noterar vid samma tid 
att jordbruket inte kunde utvecklas på ett önskvärt sätt, eftersom bonden 
inte kunde betala de dagsverkspriser som trävaruhandlaren kan ”vilken 
sistnämnde kunnat utan förlust betala nästan vilken dagspenning som 
helst” .75

På 1880-talet däremot var det närmare 90 procent av rotarna som fann 
sitt manskap inom den lagstadgade tiden. I början av årtiondet stagnerade 
trävarubranchen, varför konkurrensen därifrån inte var lika kännbar.76

Utvecklingen efter 1887, då de årliga mönstringarna tog vid, visar inget 
avvikande mönster i förhållande till de första åren på 1880-talet. Från och 
med nu förekom det inte att ett stort antal rotar blev lediga samtidigt, något 
som var fallet, då mönstringarna ägde rum med flera års mellanrum. Med 
tanke på detta borde inte bara fler än tidigare, utan alla lyckas ersätta sina 
vakanser i tid. En tänkbar förklaring till att så inte skedde, kan vara att
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konkurrensen om rekryterna ökade på grund av att antalet volontärsplat- 
ser vid regementena ökade.77

Mellan de olika socknarna i Västerbotten fanns också stora olikheter, 
vad gäller förmågan att skaffa rekryter i tid. I den utpräglade jordbruks- 
socknen Lövånger med dess begränsade försörjningsmöjligheter, var man 
mest lyckosam med soldatanskaffningen -  75 procent rekryterade i tid -  
och endast tre av fyrtio rotar försenades med soldatanskaffningen så länge 
som en månad. Däremot hade socknar med en mer blandad näringsprofil 
procentuellt fler förseningar. Det gällde i vart fall Umeå, Bygdeå, Sävar 
och Degerfors (numera Vindeln). Likväl beskrivs i den sistnämnda socknen 
utvecklingen från självhushållning som en trög process: ”Endast stora 
löneökningar kunde locka över arbetarna från den traditionella sek
torn till mera stadigvarande lönearbete. Det var med andra ord dyrt för 
bolagen att förmå en degerforsbo att bryta banden med 
bondesamhället” .781 Skellefteå socken däremot var det få förseningar. Bil
den är sålunda inte helt entydig. Den mentalitet som framkom i exemplet 
från Degerfors borde dock ha gynnat soldatrekryteringen, därför att yrket 
gav en möjlighet att vara kvar i den agrara miljön.

Hur tolkningen av resultaten skall göras är problematiskt. Innebär för
seningarna att det inte fanns villiga rekryter eller var det rotehållarna som 
slarvade? Kunde rotebönderna tänkas vänta på någon särskild som inte 
kunde komma ifrån på en gång eller berodde förseningarna på att de visat 
upp en rekryt som inte godkänts? Det sistnämnda kunde förstås förekom
ma. I fråga om Västerbottens regemente, som jag närmast studerat, före
kommer det inte några allmänna klagomål om att detta skulle vara vanligt. 
Det borde ha framkommit i skrivelser till regementets chef. Från länet finns 
från år 1870 ett exempel: En rotehållare hade två gånger uppvisat rekryter, 
som inte blivit antagna, trots att de enligt läkarintyget var lämpliga. Kunglig 
Maj:t upphävde i det fallet böterna.79 I uppteckningar från olika delar av 
landet omtalas, att rotehållare fått visa upp rekryter både en och två 
gånger.80 Eftersom detta ”uppvisande” vid flertalet regementen föregick 
rekryteringsmötet, är det troligt att det inte alltid upprättades något skrift
ligt dokument som kan styrka hur många kompanichefen avfärdat. Om 
rekryten å andra sidan avvisades i anslutning till själva rekryteringsmötet 
finns, som ovan beskrivits, författningar om att en skriftlig motivering 
skulle medfölja beslutet om ”icke godkännande” .81

Ett annat sätt att ytterligare belysa förhållandena kring rekryteringen, 
kan vara att studera växlingarna i legobeloppens storlek. Till detta skall jag 
återkomma, sedan avlöningssystemet presenterats.
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Rekryteringarnas omfattning
Till hela den indelta armén rekryterades under åren 1860-99 ungefär 43 000 
man , därav 36 495 till infanteriet. Under samma period antogs mer än 
57 000 till de värvade trupperna. Sammantaget ägde sålunda omkring 
100 000 rekryteringar rum under de fyrtio åren. Dock var det inte fråga om 
lika många personer, eftersom det vid de värvade regementena förekom att 
redan anställda volontärer förnyade sina anställningskontrakt. Inom den 
indelta armén däremot var det fråga om över 43 000 individer, eftersom de 
indelta i allmänhet rekryterades en gång och stannade kvar inom armén så 
länge de klarade av tjänsten. Endast 441 man, som antogs under tiden 1860 
-1887 hade tidigare haft anställning inom det militära, däremot 90 procent 
av dem inom den värvade armén.82 Det var dock inte populärt att skaffa 
folk från de värvade trupperna, som hade allmänt dåligt rykte. Från Närke 
berättas i en uppteckning att rotebönderna måste övertala kompanichefen 
för att få rekrytera en före detta gardist.Det lyckades sedan de försäkrat 
att de kände vederbörande.83

Omsättningen
Behovet av nya soldater varierade mycket mellan olika år beroende på an
talet generalmönstringar i landet. Normalt skedde avsked vid dessa tillfäl
len. Under treårsperioderna kunde visserligen preliminära avsked, s k 
interimsavsked äga rum, men de skulle bekräftas vid nästkommande 
mönstring. Många mönstringar under ett år ledde till att efterfrågan på rek
ryter markant ökade. År 1869, då det var 17 generalmönstringar i landet, 
blev manskapsomsättningen inom infanteriet 6,5 procent, medan år 1861, 
då det endast var tre mönstringar, omsättningen endast var 3 procent. 
Inom områden där det fanns både rust- och rotehåll och där samtidigt ett 
flertal rotar skulle besättas, är det naturligt att det vissa år blev problema
tiskt att finna folk.

Omsättningen av soldater ökade hela tiden fram mot sekelskiftet 1900. 
Under 1860-talet ersattes 41,8 procent och på 1890-talet 47,7 procent av 
den effektiva styrkan vid de indelta infanteriregementena. Det förekom 
dock geografiska variationer. Under åren 1860-1887 hade de båda skånska 
regementena och Jämtlands fältjägarekår en hög omsättning med mellan 
5,1 och 6,1 procent av den effektiva styrkan i medeltal per år. I Krigsve- 
tenskapsakademiens tidskrift, där denna statistik publicerades, kopplas 
den höga omsättningen till det faktum att manskapet vid nämnda regemen
ten endast i undantag hade torp.

Under hela perioden 1888-1899 var skåneregementena och Norrbottens 
fältjägarekår/regemente bland dem som hade det högsta antalet rekrytera
de i förhållande till effektiva styrkan. Bland övriga regementen med hög
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omsättning på 1890-talet märks Västerbottens regemente, Jämtlands fält
jägarekår och Andra livgrenadjärregementet. Men hela förklaringen till 
skillnaderna mellan områdena kan inte ligga i frågan om torpinnehav. Dal
regementet, där det i flertalet fall inte förekom torpbosättning, hade t ex 
låg omsättning.84

Åldersstrukturen
Den ökade omsättningen ledde till att åldersstrukturen långsamt ändrades 
i riktning mot allt yngre medelålder. År 1841 var medelåldern bland man
skapet vid den indelta armén 34,1 år. 1850 hade den sjunkit till 32,8, för att 
under 1860- och 70-talen stiga till omkring 35 år.851 mitten av 1870-talet 
var 36 procent av manskapsstyrkan under 30 år. År 1890 var medelåldern 
nere i 32,5 år. Av en styrka på 21 597 var endast 57 stycken mellan 55 och 
60 år och 875 mellan 50 och 55 år gamla.

Sammanlagt var detta år bara 25 procent av manskapsstyrkan äldre än 
40 år och ungefär 45 procent var 30 år eller yngre.861 jämförelse med en 
värnpliktsarmé, där manskapet utgörs av första årets rekryter i 20 årsål
dern, framstår den indelta armén dock som lätt ”åldrad” . Det fanns be
dömare som ansåg att om Sverige hade tvingats delta i det dansk-tyska kri
get 1864, skulle endast mellan 1/3 och 1/4 av manskapet kunnat nyttjas i 
strid. Försvararna av indelta armén menade däremot att trupper alltid be
hövdes i depoter och tillbakavisade kritiken.87. Befälets medelålder var 
fortfarande på 1890-talet förhållandevis hög och deras förmåga att storma 
fram i spetsen för sina trupper var också ifrågasatt.88

Manskapets genomsnittsålder vid antagningen under perioden 1860 -  
1887 var vid infanteriet 20 år och 11 månader. Under den tidsrymden sjönk 
antagningsåldern hela tiden. I slutet på 1890-talet var den nere i 20 år och 
en månad. Den genomsnittliga åldern för rekryter vid kavalleriet, som 
fram till 1887 accepterade en minimiålder av 17 år, var lägre. Det fanns 
inga anmärkningsvärda skillnader mellan olika delar av landet.89

Avsked ur soldattjänsten
Under krig kunde en soldat beviljas avsked endast på grund av sjukdom 
eller ålderdomssvaghet, men det var sällan hög ålder blev aktuellt. Farso
ter i kantoneringsläger och själva krigsoperationerna skördade de allra 
flesta offer. I fredstid fanns det däremot möjlighet för den enskilde solda
ten att begära avsked vid generalmönstringen. För den som hade laga skäl, 
dvs sjuklighet, ålderdomssvaghet eller för den som skulle ägna sig åt eget 
hemmansbruk, var det inga problem att få sluta tjänsten. Efter 1887 gällde 
den regeln, att manskap som uppnått 55 år kunde avskedas, liksom de som 
hade de skäl som ovan angivits.
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Men det fanns också en mer tänjbar paragraf, som gav möjlighet att ent
lediga folk ”för trängande orsaker, vilka karlens välfärd röra” . I sådana 
fall, liksom då avskedet skedde på grund av hemmansbruk, måste ersättare 
skaffas av den som slutade. Denne fick också själv betala legan och skaffa 
roteböndernas godkännande. Överhuvudtaget var det inte tillåtet att av
skeda soldater utan roteböndernas vetskap. Det fanns också möjlighet för 
rotehållare, regements- och kompanichef att yrka på att manskap skulle 
avskedas. Om det kunde styrkas att en soldat var oduglig eller opålitlig, 
kunde rotebönderna tvinga igenom en förändring, men då fick de själva 
föreslå ersättare. I de fall det rådde någon tveksamhet om det var berätti
gat med avsked, kunde den som var ansvarig för mönstringen ”ställa folk 
på förbättring,” d v s  avvakta högst ett år med det definitiva beslutet för 
att se om det inträffade någon positiv förändring. Det kunde också gälla i 
de fall det var aktuellt med kassation, dvs uteslutning ut tjänsten på grund 
av ”liderlighet” (benämningen för upprepat fylleri och oordentlighet) eller 
brottslighet.

Mellan generalmönstringarna kunde soldaterna erhålla s k interimsav- 
sked från regementschefen, under förutsättning att rotehållarna var inför
stådda med detta. Han fick också avgöra om de soldater, som var ställda 
på förbätttring på grund av sjukdom, kunde fortsätta tjänstgöringen.90

Besluten om avsked var ingalunda okontroversiella. De inblandade par
terna hade olika intressen. Rotehållarna ville givetvis behålla soldaterna så 
länge de kunde för att slippa utgifter för lega och städja. För soldater som 
hindrades att komma loss, återstod ibland bara rymning. Befälet å andra 
sidan såg gärna en föryngring av manskapet. För enskilda soldater kunde 
avskedet vara nog så genomgripande, i och med att soldattorpet normalt 
måste lämnas till efterträdaren. Många hade på ålderdomen inte ens den 
grundtrygghet, som torpet trots allt inneburit. I slutet av 1850-talet, 
i anslutning till en utredning om försvaret, uppmärksammades de av
skedades situation, och det påpekas att de erhållit ”i betydlig mån försäm
rad ställning till följd av varuprisens stegring” .91

Ibland hade man varit förutseende och tänkt på de avskedade soldater
nas utkomst. Särskilda pensionskassor fanns vid flera regementen. En liten 
återförsäkring var de bidrag som kunde erhållas från Vadstena krigsmans- 
huskassa, som var en pensionsinrättning för både indelta och värvade sol
dater. Den årliga ersättningen varvid mitten på 1800-talet lägst åtta riksda
ler och högst 36. Den soldat som ville komma ifråga för underhåll måste ha 
uppnått 50 års ålder och tjänstgjort i 30 år ”samt sig därunder väl skickat” . 
Det var dock från och med 1830-talet tillåtet att ge en soldat avsked redan 
efter 25 års tjänst. Soldaten anmäldes då till underhåll från kassan och er
höll detta, då han uppnått 50 år. För fältjägarna vid Norr- och Västerbot
tens samt Jämtlands fältjägarekårer krävdes efter år 1831 endast 25 tjäns
teår för att erhålla pension direkt efter avskedet. De högre beloppen fick
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soldater som skadats i tjänst och de allra högsta fick de som allvarligt sårats 
i fält.92

Det förekom också att det redan i soldatkontraktet fanns inskrivet be
stämmelser, som gällde soldatens försörjning efter tjänstens slut. I Väster
botten hade alla soldater i slutet av 1800-talet rätt att ta upp nybruk, som 
de fick ha kvar så länge de levde. En förutsättning var att de tjänstgjorde 
ett bestämt antal år. Även soldat änkorna fick nyttja jorden under sin lev
nad, varefter den övergick till rotedelägarna.93 Liknande regler fanns i 
många delar av riket. Det förekom också att soldaten erhöll avskedsstuga 
med planteringsland. Hur problematisk försörjningen blev, berodde 
självklart på i vilken ålder soldaten var då han slutade, om han fick avsked 
på grund av sjuklighet, eller om han lämnade det militära för att bli hem
mansägare eller hade annan civil försörjning, t ex ett hantverk.

Vilka var då de vanligaste avgångsorsakerna? Ett exempel från perio
den 1876-1880 ger följande bild: 4641 avgångar ur indelta infanterirege
menten ägde rum under femårsperioden. Mer än 3000 eller 65,5 procent 
slutade på grund av ålder och oduglighet till krigstjänst. Avsked för att ta 
över hemmansbruk eller ”för framtida väl” erhölls av 764 ( 16,5 procent) 
och 542 dog, medan de ännu var kvar i tjänst. Endast 21 av de 4641 erhöll 
befordran till underofficer och lämnade roten av den anledningen. Bland 
de återstående 275 individerna fanns 171 som rymde ur tjänsten, 104 som 
fick lämna det militära till följd av domstolsutslag eller paragraf 17 i 
disciplinstadgan.94

Var rymningarna ett resultat av de förhållandevis stränga reglerna för 
avsked? Sannolikt har detta bidragit. För den som inte hade ålders- eller 
sjukdomsskäl, återstod hemmansbruk eller ”framtida väl” som skäl för av
gången. I de sistnämnda fallen krävdes rotehållarnas tillstånd, och att den 
som ville sluta, fann en annan rekryt, som han dessutom fick betala lega 
och eventuell städja till. För den som inte hade råd var det säkert frestande 
att bara försvinna. En rote, som på detta sätt miste sin soldat, fick lov att 
rekrytera igen. Men från regementets sida tog man inte lätt på en rymning. 
Efterlysning skedde genom landshövdingens försorg, och om rykten sade 
att en soldat återvänt till hemtrakten, trots att det förflutit flera år sedan 
rymningen, utgick efterlysning med krav om häktning.95 Soldater som er
hållit tillstånd att arbeta utanför socknen eller länet och som ej återvänt i 
tid eller hörts av, betraktades som rymda. Belysande för hur kontrollen av 
soldaten fungerade är följande lilla berättelse ur en skrivelse från rege
mentschefen till landshövdingen där det omtalas hur en soldat vid Skellef
teå kompani

den 20 sistlidne april nattetid lämnat sitt hem i Skråmträsk av Skellefteå socken, 
civilklädd och medförande en kappsäck innehållande varjehanda kläder, hva
dan han, som förmodats hava rymt, blivit av kronobetjäningen efterspanad” .96
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Exemplen på avskedsorsaker kan kompletteras med följande uppgifter för 
åren 1860-1899 : endast 0,3 procent eller 136 man hade erhållit avsked orsa
kad av befordran. Lite drygt tio procent avled medan de var i tjänst, och 
5,9 procent eller 2255 avfördes ur rullorna ( rymning, brottslighet etc). Det 
överväldigande flertalet, 31 966 man eller 83,3 procent lämnade tjänsten 
till följd av ålder, oduglighet till krigstjänst eller för egen välfärds skull. Ur 
denna statistik går det inte att särskilja de olika avskedsorsakerna.97
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IV Avlöning och underhåll
Inledning
De äldsta bestämmelserna om de indelta soldaternas lön och underhåll 
återfinns i landskapskontrakten från 1680-talet, men regler som rör solda
ternas försörjning finns också i kungliga kungörelser, brev och förord
ningar. Någon total enhetlighet ifråga om försörjningssättet fanns inte ens 
då det ständiga knektehållet infördes.1

Vid de flesta regementen kan vi urskilja tre delar i soldatens avlöning: 
1) lega och/eller städsel 2) kontantlön 3) torp och/eller hemkall. Detaljerna 
i uppgörelsen om soldatens försörjning d v s  hur stort legobeloppet skulle 
vara, om städsel skulle förekomma samt hur torpavlöningen var utformad 
-  allt detta överlämnades till rekryten och rotebönderna att komma över
ens om. Försök att hålla viss kontroll över att soldaten inte tillskansade sig 
alltför stora förmåner förekom, men kunde t ex inte förhindra att legans 
storlek hela tiden ökade.2

Överenskommelsen om avlöning, som nedskrevs i soldatkontraktet, var 
en helt personlig uppgörelse mellan rotehållarna och den tilltänkte solda
ten. Detta innebar dock inte, att innehållet i kontraktet kunde utformas 
hur som helst. Kompanichefen hade att se till att gällande författningar 
följdes.3 Det var också viktigt, att samtliga villkor som gällde lön och un
derhåll, verkligen sattes på pränt. I de fall hemliga överenskommelser upp
dagades, fästes inget avseende vid sådana avtal som slutits vid sidan av det 
skriftliga. Några rotehållare vid Lövångers kompani tvingades bygga torp
hus och uppodla jorden, därför att det kontrakt de slutit med soldaten var 
ogiltigt, eftersom det gjorts upp utan kompanichefens vetskap.4 Under 
1800-talets senare del fanns färdigtryckta formulär, men innan dess var ut
formningen inte så enhetlig.

Klagomål över att officerare sökt påverka kontraktens utformning, sä
kert till soldatens förmån, förekommer. Det var sannolikt svårt att dra 
gränsen mellan vad som var normal tillsyn och vad som kunde räknas vara 
otillbörlig påverkan från kompanichefens sida.5

Omsorgen om soldatens väl och ve kunde också leda till att kompaniche
fen överklagade innehållet i ett soldatkontrakt, trots att rotebönder och 
soldat var överens. Vid Norrbottens fältjägarekår hade 1882 några rote
bönder och en rekryt gjort upp om enbart kontant avlöning, något som sä
kert passade rotebönderna då de därmed slapp att bygga rotehus och själva 
kunde odla upp torp jorden. Kontraktet överklagades emellertid av kom



panichefen och rotehållarna tvingades till slut förse soldaten med torp in 
natura. Här har man uppenbarligen följt bestämmelserna i landskapskon- 
traktet tämligen strikt. Motiveringen bakom kompanichefens överklagan
de var att det ej var förenligt med gällande författning och, som det heter, 
”fältj ägarens framtida bärgning” att denne avstod från torp.6 Det påpekas 
också, att fältj ägaren inte ägde eget hemmansbruk. Hade han gjort det, 
skulle det inte varit några problem för honom att bebo det, eftersom rättig
heten för soldater att bo på egna gårdar fanns inskriven redan i förord
ningen från 1696.7

Trots att det inte var helt fritt fram för rotebönder och soldater att utfor
ma innehållet i soldatkontrakten efter eget gottfinnande, fanns det utrym
me för lokala lösningar. Överhuvudtaget varierade de villkor ifråga om av
löning som den enskilde soldaten kunde erhålla, även i de fall kontrakten 
slöts inom samma geografiska område och under i stort sett samma 
tidsperiod.8 Naturligtvis var det omöjligt att i alla lägen strängt hålla sig till 
bestämmelserna i de gamla landskapskontrakten. Likväl förekommer så 
sent som på 1840-talet direkta hänvisningar till dessa kontrakt, t ex då 
rotebönder i Hälsingland klagade över att roteringsbördan blivit för dryg.9

Det fanns naturligtvis en mängd faktorer som påverkade den samman
lagda soldatavlöningen. Tillgången på unga män var givetvis en viktig så
dan, liksom den lokala arbetsmarknadens utseende. Förhållandet mellan 
de olika delarna i avlöningen bestämdes också med utgångspunkt från var
je rotes speciella förhållanden. Ett bra torp, som t ex utvidgats av flera ti
digare soldater och som kunde föda en relativt stor kreaturbesättning, 
medförde sannolikt ett lägre legobelopp. Omvänt kunde ett litet och svagt 
torp ge högre kontant lega och kanske ett mer omfattande hemkall. Skill
nader i torpens godhet anförs t ex av Södermanlands regementes chef, då 
han skall förklara de olikheter i avlöning som kunde förekomma inom 
regementet.10 De nämnda förhållandena gör att det är komplicerat att be
döma enskilda soldaters löneförmåner, om man använder metoden att 
jämföra de olika beståndsdelarna var för sig. Men en grov uppfattning ger 
dock ett sådant förfaringssätt.

Andra faktorer, som kan ha betytt en del för avlöningens utformning, 
var tex om rekryten var släkting till rotebönderna eller vilket anseende per
sonen i fråga hade. Ytterligare en omständighet, som kan ha varit betydel
sefull, var den om soldatens boende. Det är sannolikt, att soldater som be
bodde egna gårdar hade lättare att erhålla hög kontantlön, eftersom rote
bönderna antingen själva kunde utnyttja jorden som hörde till soldattorpet 
eller också arrendera ut den och slippa från ansvaret med brukningen i sol
datens frånvaro. Jag skall återkomma till detta då resultaten för Västerbot
ten presenteras. Istället följer nu en redovisning av vad de olika delarna i 
soldatens avlöning kunde bestå av.
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Legan
Legan var norm alt ett kontantbelopp, som soldaten erhöll löfte om vid själ
va rekryteringen. I en del fall utbetalades den i flera omgångar under knek
tens första tjänstgöringsperiod. I andra fall kunde summan delas upp så att 
en tjugondel erhölls varje år. Man räknade då med en tjugoårig 
anställningstid.11

I något knektehållskontrakt från 1680-talet uttrycks förhoppningen, att 
lega inte skulle behöva betalas i och med att soldaten skulle erhålla en be
stämd avlöning med årlig kontantlön, torp eller husrum och naturaproduk- 
ter, s k hemkall.121 flertalet kontrakt fastställdes ett högsta belopp, vanligt
vis 100 daler kopparmynt.13 Någon gång t ex i Södermanlands regementes 
kontrakt från 1682 nämns, att ingen huvudlega eller städsel skulle få före
komma, men denna passus ändrades fyra år senare, sedan man konstaterat 
att det inte gick att rekrytera utan löfte om kontanter.14

Städsel, städja eller handpenning var ett engångsbelopp, i allmänhet en 
mindre summa, som betalades vid inträdet i tjänsten.15

En översiktlig uppfattning om hur legans storlek kunde variera får vi bl a 
genom de uppgifter, som regementscheferna skickade in till lantförsvars- 
departementet. Från år 1841 och 1891 finns uppgifter tryckta som ger en 
samlad bild av hur legobeloppen växlade vid skilda regementen. Bakom 
dessa uppgifter döljer sig inte någon statistisk bearbetning, utan varje rege
mentschef har skickat in några soldatkontrakt, som bedömts vara represen
tativa. Uppgifterna beskriver sannolikt de förhållanden som rådde om
kring de år uppgifterna skickades in. 1841 års uppgifter bör spegla förhål
landen i slutet av 1830-talet, och de från 1891 gällde säkert också för slutet 
av 1880-talet.16

De flesta soldater som rekryterades under de sista åren på 1830-talet och 
i början av 1840-talet, erhöll lega. Undantag var soldater vid Bygdeå och 
Lövångers kompanier vid Västerbottens fältjägarekår och flertalet vid 
Dalregementet utom de vid Orsa och Mora kompanier. Vid tre kompanier 
inom Dalregementet erhöll knektarna naturaprodukter istället för kontant 
lega.

Storleken på beloppen varierade på följande sätt: summor under fem 
riksdaler nämns som det vanliga av chefen för Norrbottens fältjägarekår, 
Första Livgrenadjärregementet och Kalmar regemente. Mellan 6 och 20 
riksdaler förekom vid inte mindre än 8 regementen. Högre summor än 20 
kronor finns exempel på inom Närkes, Södermanlands, Vermlands, Vest- 
manlands och Helsinge regementen. Vid Livkompaniet och Skellefteå 
kompani inom Västerbotten, där lega förekom, varierade beloppen gan
ska mycket -  från 20 skilling upp till 20 riksdaler. För Jämtlands hästjägar- 
och fältjägarekårer finns inga särskilda bestämmelser om legan annat än 
att en särskild summa borde föreskrivas.17
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En jämförelse med förhållandena ungefär femtio år senare, i början av 
1890-talet, visar att legobelopp förekom vid de flesta regementen. Undan
tag utgjorde Dalregementet, där soldaterna istället erhöll handpenning el
ler städja, som motsvarade det som normalt erhölls i lega vid andra 
regementen.18 Vid Kalmar regemente var städja och legomål endast om
kring 6 kronor, men det fanns också regementen där det förekom mycket 
höga penningsummor. Vid Westmanlands regemente t ex betalades upp till 
400 kronor,som delades på flera år . En del av denna summa utgjorde dock 
ersättning för s k ro te jord, som soldaten hade rätt till.19

Legans storlek avspeglar naturligtvis i någon mån hur svårt det var att 
skaffa fram rekryter, även om man får vara försiktig att dra alltför vittom
fattande slutsatser: legans storlek har ju stundom samband med övriga 
förmåner.20

Lönen
Den del i soldatens försörjning som i soldatkontraktet benämndes ”lön” , 
utgjorde en obetydlig del av den sammanlagda avlöningen. Ofta rörde det 
sig inte om mer än några riksdaler.21 Om soldaten inte tillträdde soldattor
pet eller om soldattorp inte fanns och enbart kontant lön utgick, räknades 
kompensationen för torpet in i lönen, som då givetvis fick en annan omfatt
ning. Lönebeloppet visar inte heller samma tendens att fluktuera över tid 
som legobeloppet. Vid Västerbottens fältjägarekår sker t ex under de fyr
tio åren från 1860 och fram mot sekelskiftet en ökning av lönen från unge
fär 5 à 6 kronor ( riksdaler ) till 10 kronor.22 Det nya som inträffar från och 
med år 1871 , är att en bestämd del av lönen kunde sättas in på sparbanks
bok, för att nyttjas av soldaten sedan han lämnat tjänsten. Det var inga 
stora summor som därigenom skapades : en soldat som antogs 1876 och 
som fick 5 riksdaler insatta per år, kunde 1901 kvittera ut 200 kronor.23

Torpet
Det mest centrala i avlöningen var dock soldattorpet. Torp i betydelsen 
stuga med hithörande ekonomibyggnader fanns under 1800-talet vid de 
flesta indelta regementen. Till flertalet av dem fanns också jord, men åt
skilliga fick nöja sig med kåltäppa eller sk planteringsland.24

Förekomsten av torp vid de olika regementena
I de flesta av de äldsta landskapskontrakten finns en bestämmelse om att 
soldaten skulle förses med torp. Några undantag fanns dock. I Dalrege
mentets kontrakt anges klart, att varken husrum eller torpställe skulle
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ges.25 Däremot fanns det vid Västmanlands regemente, som hade 205 rotar 
i Dalarna, åtskilliga -  sannolikt omkring halva antalet -  som i slutet av 
1800-talet hade soldattorp.26

I Hälsinge regementes kontrakt nämns ingenting om torp i de äldsta 
handlingarna. Kungl. Maj:t fritog i en resolution 1748 gästrike- och häl
singebönderna från skyldigheten att bygga rotestugor, vilket hade be
stämts 1724 men som då föranlett besvärsskrivelse från allmogen där. 
Dock tilläggs i resolutionen, att om en soldat av rotebonden erhöll tillstånd 
att bygga hus och uppröja jord, skulle byggnader och jord tillfalla jordä
garen efter soldatens eller hustruns död.27 Ur detta utvecklades det speciel
la torpsystemet i Hälsingland och Gästrikland.

Vid Hälsinge regemente fanns i slutet av 1800-talet speciella regler för 
torpbosättning. Förhållandena var mycket skiftande, och ingen sockens 
anordningar var den andra lik. Regelrätta soldattorp, som lämnades från 
soldat till soldat var det inte fråga om. ”Torpet” var en av soldaten själv 
Uppbyggd stuga med jord, som uppläts av någon av rotehållarna. Soldaten 
fick i allmänhet sitta kvar livet ut i sin stuga och efterträdaren erhöll annan 
rote jord och byggde upp egna boningshus. Det kunde således förekomma 
att det fanns flera soldattorp på en och samma rotebondes ägor. Under 
1800-talets lopp förekom det att kontant lön betalades, liksom att somliga 
soldater erhöll en summa av 1200 -2000 kronor för att köpa en jordbruks
fastighet, i vilken rotehållarna hade inteckningar, som dödades då tjänste
tiden var slut, varvid det fulla ägandet övergick till soldaten.28 Trots de 
egenartade förhållanden, som rådde vid Hälsinge regemente, betraktas 
torpen där som vanliga soldattorp, t ex då statistik presenteras i anslutning 
till utredningar av olika slag.29 Även för samtida individer, väl förtrogna 
med det militära, var det inte alltid lätt att urskilja alla speciella regler. 
Lars Tingsten, sedermera krigsminister, försökte få Hälsingebönderna att 
bruka torpen, medan soldaterna var borta på kommendering, därför att 
han trodde att det rörde sig om den traditionella typen av torp30

Soldaterna vid Jämtlands hästjägar- och fältjägarekår hade endast kon
tant lön. De under 1800-talet roterade båda skånska infanteriregementena 
hade torp för somliga av sina rotar. Också vid rotar i Norbergs och Skinn- 
skattebergs tingslag inom Västmanlands regemente stadgades varken torp, 
åker eller äng.31 Under 1800-talet däremot, kom vissa av dessa rotar, som 
ovan påpekats att förses med torp. Vid ytterligare några andra regementen 
eller kårer : Västgöta regemente, Första livgrenadjärregementet och Små
lands grenadjärer fanns på 1800-talet ett fåtal effektiva torplösa rotar. I 
tabell 1 framgår hur fördelningen mellan ”torplösa” och torpförsedda rotar 
var vid de olika regementena.
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Torputnyttjande vid hela indelta armén.
Det normala var dock, att det fanns soldattorp av det slag vi föreställer oss. 
Det var emellertid inte alltid så, att befintliga torp användes. År 1867 fanns 
18 007 soldat- eller ryttaretorp till de 23 866 effektiva rotarna vid infanteriet 
och kavalleriet. Vid de återstående 5 859 rotarna fanns inga soldattorp 
överhuvudtaget. Av de 18 007 rotarna som var försedda med torp utnyttja
des 16 432 eller drygt 91 procent. Således valde 1575 soldater eller ryttare 
att avstå från förmånen och föredrog att bo på annat sätt.32

År 1881, endast 14 år senare, fanns det ungefär lika många torp (18 028) 
men av dessa utnyttjade nu endast 14 934, motsvarande drygt 82 procent. 
De utarrenderade torpens antal hade stigit till 3 094 och antalet icke utnytt
jade torp hade sålunda nästan fördubblats.33 Den utvecklingstendensen 
blir ännu tydligare fram emot sekelskiftet.

Tabell 1. Antal effektiva nummer med och utan torp vid indelta arméns 
infanteriregementen och kårer år 1881.
A = antal brukade och bebodda soldattorp; B = antal brukade 
och bebodda soldattorp; C = soldattorp saknas.

Regmenten/kårer A B A+B C Totalt

Livregementets gren 375 53 428 - 428
1. Livgrenadjärreg 1 045 47 1092 2 1094
2. Livgrenadjärreg 811 45 856 - 856
Västgöta 587 239 826 25 851
Smålands 294 117 411 18 429
Upplands 868 182 1 050 - 1050
Skaraborg 895 155 1050 - 1 050
Södermanlands 1032 18 1 050 - 1050
Kronobergs 685 269 954 - 954
Jönköpings 616 334 950 - 950
Dalaregementet - - - 1 047 1 047
Hälsinge 785 110 895 155 1 050
Älvsborg 870 180 1 050 - 1050
Västgöta-Dals 992 58 1 050 - 1 050
Bohusläns 717 61 778 - 778
Västmanlands 916 44 960 - 1 050
Norbotten fjk 295 16 311 - 311
Västerbottens fjk 142 243 385 - 385
Kalmar 702 247 949 1 950
Närkes 524 130 654 - 654
Värmlands 636 122 758 - 758
Jämtlands fjk - - - 493 493
Norra Skånska inf reg 59 39 98 798 896
Södra Skånska inf reg 139 30 169 742 911

Summa 13 985 2 739 16 724 3 371 20 095

Källa: Underdånigt betänkande angående lantförsvarets ordnande avgivet den 19 juni 1882 
av den till utarbetande till förslag i ämnet i nåder förordnade kommitté, IV, bihang. 
Stockholm 1882, s 90 f.
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Torputnyttjande vid infanteriregementena
Vid de 24 indelta infanteriregementena eller kårerna fanns år 1881 sam
manlagt 16 724 rotar med torp och 3 371 utan torp. Om de rotar som var 
vakantsatta räknas in, blir antalet 19 166 respektive 4 010.

Mellan regementena var det också vissa skillnader i torputnyttjande. Vid 
sex regementen eller kårer (Västgöta, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar 
och Norra skånska infanteriregementena samt Smålands grenadjärer) var 
mellan 26 och 39 procent av rotarnas torp inte använda. Vid Norra Skånska 
infanteriregementet utnyttjades inte de få torp som fanns. Regementet var 
sent indelat, torpsystem infördes på sina håll i efterhand och det fanns 
ingen lång tradition av torpboende bland soldaterna.

Västerbottens fältjägarekår var unik därför att här hade en majoritet av 
soldaterna, 243 av 385, frivilligt avstått från torpförmånen. Mycket låg an
del, mellan 1,8 och 5,5 procent av de effektiva numren, avstod från torp 
vid Södermanlands, Västmanlands, Västgötadals regementen, Norrbot
tens fältjägarekår och de båda livgrenadjärregementena i Östergötland. 
De återstående 8 regementena utgör en mellangrupp, där det var mellan 
12 och 19 procent som hade andra alternativ för sitt boende.

Boendet bland de ” torplösa ” soldaterna
De ”torplösa” soldaterna var av två kategorier. Dels fanns sådana, som 
avstod från att nyttja ett befintligt torp. Och dels fanns soldater, som lät 
sig rekryteras till knekt, trots att roten ej hade något torp alls att erbjuda 
utan avlönade sin soldat på annat sätt.

Beträffande den första kategorin kan vi tänka oss, att det fanns en grupp 
av soldater, som vid antagningstillfället var ogifta och ännu inte fullgjort 
utbildningen i rekrytskolan och som därför väntade med att tillträda tor
pet. I uppteckningarna finns flera sådana notiser.34 Men för de flesta ”torp
lösa” kan vi inte utan ingående studier ta reda på vad som föranlett dem 
att välja eller ( om torp inte fanns) acceptera tjänst mot kontant lön. För 
ett tillfälle, 1881 har vi dock en samlad statistik, som ger en möjlighet att få 
ett grepp om hur de torplösa löst sitt boende. (Se tabell två i detta kapitel).

År 1881 var det 2739 soldater som avstod från att utnyttja torpet, fastän 
sådant fanns tillgängligt. Lägger vi härtill de nummer vid de regementen 
där det helt saknades torp, blir resultatet att 6110 soldater som var i tjänst 
i början av 1880-talet, fick ordna sitt boende på annat sätt.

Hur ordnade då de c:a 6000 torplösa sitt boende? Resultaten presenteras 
i tabell 2 nedan. Vi skall först se på den grupp som frivilligt avstod från 
torpförmånen. Uppgifter om boende finns för 2733 av de 2739. Flertalet av 
dem eller 2619 hade fast bostad, antingen hos föräldrar, på egna hemman
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eller torp, eller i egna hus. En grupp hade anställning som drängar och en 
skara bodde ”på annat sätt” . Vid somliga regementen utgör dessa en gans
ka stor del av samtliga. Vilka alternativ kan det inrymma? Eftersom både 
torp- och hemmansägare finns redovisade för sig, liksom de som arren
derade jord och bodde hos sina föräldrar, återstår endast alternativen att 
de hyrde hos andra eller bodde i egen stuga på nybruks jord. Som tidigare 
nämnts var det vanligt att soldater fick denna möjlighet att ordna sitt boen
de för resten av livet. Endast 114 soldater saknade fast bostad. Detta fak
tum åberopades i försvarsdebatten som ett argument för möjligheten att 
med bibehållande av indelningsverket ha en fast anställd ”stam” utan 
torp.35

I en helt annan situation var de, som antogs till rotar, som saknade torp. 
Här finner vi också en betydligt högre andel icke bofasta soldater, c:a tio 
procent. Mellan de olika regementena var också skillnaden markant. 
Bland Jämtlands fältjägarekårs 493 man hade 131 ingen stadigvarande bo
stad, medan endast 18 av Norrbottens fältjägarekårs 90 torplösa tillhörde 
den kategorin. Anhängarna av torpsystemet kunde åberopa dessa kårer 
för att visa att risken för icke stadigvarande bosättning var större, där torp 
inte fanns. Å andra sidan stämmer det inte överallt. Bland de soldater, som 
var rekryterade till de torplösa rotarna vid Västgöta regemente, Smålands 
grenadjärer, l:a  livgrenadjärregementet och Kalmar regemente, fanns

Tabell 2: Bostadsförhållanden 1.1 1881 bland de soldater vid indelta ar
méns infanteri, som inte brukade eller bebodde soldattorp. A = effektiva 
rotar med torp, som ej utnyttjades. B = effektiva rotar där torp helt sakna
des.

Boende A B S : a
N N N

Hos arbetsgivare som dräng 333 215 548
På arrenderad jord (torp/hemman) 516 245 761
På egen jord 621 1163 1784
I hus på ofri grund 180 316 496
Hos föräldrar som arrenderar jord 350 86 436
Hos föräldrar som äger jord 280 387 667
På annat sätt 339 572 911
Utan fast bostad 114 342 456

Totalt 2733 3326 6059

Källa: Underdånigt betänkande angående lantförsvarets ordnande avgivet den 19 juni 1882 
av den till utarbetande av förslag i ämnet i nåder förordnade kommitté, IV, bihang. 
Stockholm 1882, s 92 f.
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ingen som inte ägde fast bostad. Dalregementet hade endast 3.4 procent 
av sina soldater utan fast bostad.

Kartläggningen av boendet har sålunda visat att redan på 1880-talet var 
30 procent av soldaterna vid de indelta infanteriregementena ”torplösa” . 
Vidare var inte alla de torp som fanns kompletta. Endast 14345 var försed
da med åkerjord och de övriga 2379 bestod endast av stuga med kåltäppa 
eller planteringsland. Sådan var situationen redan innan det formella be
slutet år 1892 fattades om att rotehållarna ägde rätt att förse soldaten en
dast med stuga och kåltäppa istället för ett fullständigt torp med åker och 
äng.
Vid flera riksdagar diskuterades soldaternas torpboende. Förslag om att 
medge soldat och rotehållare att fritt sluta avtal om avlöningen framlades 
och avslogs vid 1889 och 1890 års riksdagar. 1892 var frågan uppe igen: i en 
proposition föreslogs att riksdagen skulle fatta beslut om att rotehållarna 
kunde nöja sig med att förse soldaten med torpstuga och planteringsland, 
för att istället öka på legan eller lönen. I en motion framfördes det förslaget 
att enbart kontant lega och lön kunde vara ett kompletterande alternativ. 
Denna idé togs upp av det särskilda utskott som beredde frågan. I och med 
detta blev ärendet mer kontroversiellt, då det kom att röra ett centralt be
grepp för hela knektehållet, nämligen soldaternas bofasthet.36

Debatten blev livlig, framförallt i första kammaren. Varför spelade sol
daternas bofasthet en så stor roll? Många faktorer har spelat in. Bland an
nat fanns en rädsla för löst folk. Men en viktig faktor var, att reformen 
skulle innebära att de indelta soldaterna skulle komma att likna de ökända 
värvade stamsoldaterna. En talare sade belysande om bofastheten :

Tar man bort även den återstår av indelningsverket blott en ruin. Vad skall 
framväxa ur den? Jo, säger sangvinikern, en härordning, uteslutande byggd på 
den allmänna värnplikten. Nej, mina herrar, visst icke! Fram växer en stam ef
ter herr Olof Jonssons mönster ...en proletärstam... opålitlig i striden och en 
landsplåga under freden 37

En annan talare menade att förslaget snarast legaliserade ett bruk, som re
dan var vanligt. Åter andra vittnade om hur ofta torpen utarrenderades åt 
rotebönderna.38 De sistnämnda påståendena stämmer mer överens med 
den verklighet som framträder i uppteckningar och i undersökningar som 
gäller boendet, även de som rör förhållandena i Västerbotten. Ett exempel 
från Konga kompani, som tillhörde Kalmar regemente men var roterat i 
Kronobergs län, visar att av 112 soldater, som erhöll avsked under perio
den 1901-1935, var det 95 som aldrig tillträtt soldattorpet. Dessa soldater 
hade rekryterats under 1890-talet.39 Exempel kan hämtas från många håll 
i landet.

I andra kammaren gällde invändningarna främst förslaget att den kon- 
tantavlönade soldaten, under förutsättning att han sade till ett år i förväg,
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skulle kunna begära att roten gav honom torp med kåltäppa, mot avdrag 
på lönen. Detta föreföll många vara ett alternativ som kunde vålla besvär
ligheter. Flera vittnade också om hur bruket att nyttja befintliga torp avta
git. Resultatet blev till slut att utskottets förslag segrade och bestämmelser
na ändrades så att torp med kåltäppa formellt blev tillåtet. Det gick också 
att endast betala kontant lön, men då med det tillägget att soldaten skulle 
ha rätt att erhålla torp med kåltäppa om han begärde detta ett år i förväg.40 
Det sista tillägget var en eftergift åt de kretsar, som omhuldade idén med 
torpbosättningen.

Soldattorpens byggnadssätt
Detaljerade anvisningar om hur soldattorpen skulle byggas finns inte i de 
äldsta knektekontrakten från 1680-talet. I Karl XI :s husesynsordning från 
1681 gavs vissa anvisningar om minimistorlek på torpen, men i övrigt inga 
detaljer.41 Senare under 1700-talet kom bl a speciella bestämmelser för 
Skaraborgs regemente, där rotehusen på grund av en akut virkesbrist fick 
byggas av sten och korsvirke. Här hade rotebönderna sedan 1680-talet fått 
ta virke på kronans allmänningar för att klara byggandet av soldattorpen. 
Det sistnämnda gällde även vid Älvsborgs regemente.42

Nybléus, G, Scener ur indelta soldaternas lif, tecknade av V L Sparre. Stockholm 
1867.
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Redan på 1600-talet kunde dock torpen urskiljas i landskapet genom att 
soldatens nummer målats med röd färg på ena husgaveln. Längre fram blev 
det vanligt med särskilda tavlor istället. För befälets boställen utformades 
tidigt principritningar. De äldsta kaptensboställena skilde sig inte avsevärt 
från manskapets torp. På 1800-talet uppfördes pampigare boställen i 
herrgårdsstil.43 På 1830-talet utfärdades instruktioner, präglade av stor de
taljrikedom, om byggnadssättet för både soldat- och ryttartorp.44

Kontrollen av torpets skötsel skedde på flera sätt. Besiktning ägde rum 
vart tredje år ( från 1890 endast vart femte) av kompanichefen, som in
spekterade torpet och såg, hur soldat och rotehållare underhöll det. Om 
det fanns behov av större reparationer eller nybyggnader, anmäldes behov 
av syn till regementschefen. Denne i sin tur begärde sådan av 
landshövdingen.45

Vid synen fanns flera grupper representerade: kronobetjänt, närmast 
representerande landshövdingeämbetet, 2 nämndemän som skulle beakta 
roteböndernas intressen, samt en officer eller underofficer, som företrädde 
soldaten. I syneinstrumentet, som var benämningen på det protokoll som 
upprättades, noterades fel och brister och de beräknade kostnaderna för 
felens avhjälpande. Även tidpunkten då reparationerna skulle vara klara 
fastslogs. Kompaniombudet rapporterade till regementschefen om synens 
resultat, och skulle bl a göra en bedömning om besluten skulle överklagas. 
Vid skifte på soldattorpet ägde s k av- och tillträdessyn rum.46 Med tanke 
på det arbete och besvär som torpboendet åsamkade ro tebönderna, är det 
förståeligt om några gärna såg att soldaten erhöll kontant avlöning.

Men reglerna för soldatens boende var tämligen strikta, åtminstone på 
papperet. I princip var de skyldiga att bo inom kompaniets stånd, d v s ett 
geografiskt avgränsat område, oftast en socken. Tillstånd kunde ges att få 
bo eller under kortare eller längre tid vistas utanför detta område, men för 
detta krävdes medgivande av kompaniets chef. Den som däremot ville 
bege sig längre bort, utanför regementets stånd , som i Västerbottens fall 
omfattade hela länet, fick vända sig till regementschefen. Rust- och rote- 
hållarna måste också vara införstådda med arrangemanget.47 Dessa regler 
möjliggjorde för soldater att ibland vara bosatta långt borta från sina rote- 
bönder.

Hemkall
Beroende på torpjordens omfång och kvalitet kunde den kompletteras 
med naturaleveranser -  spannmål, hö, halm. Ibland benämns dessa förmå
ner ”hemkall” .48 I andra sammanhang används detta begrepp som ett 
samlande namn på alla de förmåner soldaten erhöll utöver lega och lön. 
Osäkerheten om den rätta innebörden tvingade t ex en kommitté, som på 
1860-talet utredde rustnings- och roteringsbevären, att bestämma sig för

90



en enhetlig definition för att kunna arbeta vidare: med hemkall avsågs ”alla 
förmåner utom hushyra som av rotehållaren åt soldaten lämnas” .49 Vid 
Västerbottens fältjägarekår/regemente användes uttrycket på detta all
männa sätt under 1800-talets senare del.

En annan förmån för soldater, som inte var hemmansägare, var att de 
fram till 1863 slapp betala mantalspenningar. Riksdagen bedömde då att de 
indelta hade det så bra ekonomiskt, att de klarade att betala denna skatt.50

Denna översiktliga framställning av avlöningssystemet är inte heltäck
ande; därtill är utrymmet för begränsat. De särdrag som utvecklades vid 
varje regemente har bara kunnat antydas.51

Kostnaderna för ett rotenummer.
Av vad som hittills anförts i fråga om soldatavlöningens många komponen
ter, torde det framgå att det inte är enkelt att få en överblick över de kost
nader för avlöning och underhåll som ålades den enskilde ro tebonden. 
Ännu vanskligare är det för äldre tider. Lars Herlitz gör ett försök att upp
skatta roteringsbesväret på 1730-talet. Han stannar vid ett årligt belopp av 
10 daler silvermynt, men har då inte räknat med kostnaden för torp och 
hemkall, som han menar är svår att beräkna.52

I början av 1870-talet beräknades den genomsnittliga årliga kostnaden 
för ett effektivt nummer till ungefär 153 kronor och för vakant sådant till 
114.61 kronor vid infanteriregementena. Skillnaderna mellan de olika re
gementena var, som framgår av tabell 3 rätt avsevärda.

Avgörande för möjligheten att jämföra är att uppgifterna är ungefär lik
värdiga. I huvudsak bygger de på uppgifter som inlämnats från varje re
gemente. Vissa justeringar har gjorts av kommittén, då det var så stora 
skillnader mellan kostnaderna för torpets brukning och underhåll, som inte 
kunde förklaras på annat sätt än att inrapporteringen inte varit helt likfor
mig. Följande principer användes: Torpets brukningskostnad bestämdes 
till en krona för varje qvadratref åker och för nybyggnad och underhåll sat
tes summan till omkring 10 kronor. Torpets årliga avkastning beräknades 
vara fem procent av värdet. Hemkallet uppskattades efter medeltalet för 
1864 -  73 års markegångspris. Övriga förmåner : lön, mulbete, vedbrand, 
gärdselfång, skjuts- och kvarnresor togs upp så som de inrapporterats. 
Kostnaderna för beklädning finns med i enlighet med de uppgifter som an
vändes av kommittén för utredning av rustnings- och roteringsbesvären.53

Det är ändå svårt att rättvist bedöma hur rotebönderna uppfattade bör
dan. En del av kostnaden utgjordes av soldattorpets avkastning. Som Per 
Hultqvist påpekat i sin analys av försvars- och skattetrycket, är det sanno
likt att en kontant utgift kändes avsevärt tyngre jämfört med en teoretisk 
beräkning av vad som kunde erhållits, om torpet brukats av rotebönderna.

Hultqvist urskiljer tre områden när det gäller torpavlöningens betydel-
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Tabell 3 Kostnader i kronor per rote vid indelta arméns infanteriregemen
ten. 1874.

Regementen och kårer Kostnad per rote

Första Livgrenadjärregementet 201.88
Upplands regemente 184.66
Skaraborgs M 182.76
Södermanlands " 129.32
Kronobergs " 164.38
Jönköpings " 152.70
Dalregementet 134.63
Hälsinge regemente 124.63
Älvsborgs M 130.80
Västgöta-Dals M 225.08
Bohusläns M 144.05
Västmanlands " 163.39
Norrbottens fältjägarekår 60.85
Västerbottens fältjägarekår 112.11
Kalmar regemente 174.01
Närkes " 158.18
Värmlands " 187.77
Jämtlands fältjägarekår 85.98
Norra Skånska infanteriregementet 105.50
Södra 109.18

Hela roterade infanteriet 153.06

Källa: Andersson, A, Betänkande angående sättet och villkoren för grundskatternas samt 
rustnings- och roterings-besvärens avskrivning. Efter nådigaste förordnande avgivet den 15 
september 1874. jStockholm 1874, s 54 ff samt tabell 22. Anm. I kostnaden ingår: städja eller 
lega, lön, hemkall i form av spannmål, viktualier, hö och halm; mulbete, vedbrand, gärdsel- 
fång, skjuts, kvarnresor mm. För torpet; brukningskostnad, underhåll av byggnader och be
hållen avkastning. I beräkningarna ingår inte roteringsunderstöd eller roteringsersättning. I 
medeltal erhöll rotarna 1.88 kronor i understöd, men det var mycket ojämnt fördelat mellan 
de olika regementena.

se: Skåne, där torpavkastningen var obetydlig; en grupp mellansvenska 
förband där torpavlöningen spelade stor roll och slutligen de nordsvenska 
och norra mellansvenska områdena med liten torpavkastning.54

Under 1800-talet förbättrades förhållandena för rotebönderna genom 
att de slapp betala den s k mötespassevolansavgiften på sju kronor. Den 
hade införts 1830 som en ersättning för att rote- och rusthållarna inte be
hövde ge soldaten möteskost vid kommenderingar och möten. Vidare upp
hörde från och med 1858 skyldigheten att betala bidrag till soldatbekädna- 
dens underhåll.55

En större förbättring innebar den allmänna lindring på 30 procent av 
kostnaderna som trädde i kraft från och med år 1886. Vid beräkningen av 
nedskrivningen användes ett belopp på mellan 130 och 180 kronor för en 
rote. För Västerbottens fältjägarekår beräknades kostnaderna till 150 kro
nor för ett nummer.56 
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Noter
1. Weidenhielm 1891, s 270 ff. Här återfinns varje infanteriregementes kontrakt samt gäll

ande förordningar. Lokala förhållanden beskrivs utifrån material som skickats in av res
pektive regementschefer omkring 1890.

2. Det betonas i Kungl Maj:ts svar på klagomål från Hälsinge regemente om alltmer ökade 
roteringsbördor, att uppgörelsen mellan soldat och rotebönder är en helt frivillig över
enskommelse. Eftersom ro tebönderna var tvungna att skaffa rekryter inom tre månader, 
uppfattades saken sannolikt inte på det sättet av allmogen. Se Weidenhielm 1891, s 347 
not 1. Även s 77 not 2,

3. Ibid., s 22 not 1.
4. RA, Kungliga Lantförsvarsdepartementet. Registratur. Huvudserien. B la. Vol 59,1860 

5 juni, s 849. Ett annat exempel från Värmland omtalas i en uppteckning: ”En del knektar 
kunde ha några smygkontrakt så att dom fick pengar istället för naturaprodukter. Men dom  
kontrakten höll inte inför rätten. Det blev process om ett sådant kontrakt. Men det gick inte 
bra för rotebönderna. Alla de naturaförmåner knekten skulle ha, blev omräknade i pengar 
efter markegångstaxa och det blev räknat med ränta, så att det blev mycket som bönderna 
fick betala. Sådana kontrakt visste inte kompanichefen om. Så det blev slut med dom efter 
detta”. (Ulma, 5105, Värmland. Sagesman: poliskonstapel C G Wennstedt, sergeant, 
Säffle).

5. Weidenhielm 1891, s 22, not 1. De klagomål som åsyftas var de som framkom vid 1810 
års riksdag. Förhållandena var givetvis speciella med anledning av kriget beroende på att 
många vakanser skulle fyllas. Hur vanliga denna typ av klagomål var, är svårt att säga. 
Trettio år senare påpekas t ex i en skrivelse från Västerbottens fältjägarekår, att kompa
nibefälet inte hade något inflytande över villkoren. Se Kr A, Västerbottens regementes 
arkiv. Regementchefsexpeditionen. Utgående skrivelser 1841, nr 138.

6. Weidenhielm 1891 , s 446, not 1.
7. Ibid., s 451. Enligt denna förordning kunde soldater som bodde på egna gårdar avstå från 

soldattorpet, men de kunde inte kräva någon ersättning av rotebönderna. Det sistnämn
da gällde däremot inte under 1800-talet.

8. Uppgifter om hur soldatavlöningen var utformad vid varje regemente finns i knektehålls- 
kontrakten. Hur bestämmelserna tillämpades under senare delen av 1800-talet, går det 
att utläsa ur de uppgifter, som finns tryckta i notapparaten i Forsberg 1855, Andra avdel
ningen. Artikel 1 -1 8  och Weidenhielm 1891, s 270 ff.

9. Weidenhielm 1891, s 347, not 1 .
10. Ibid. , s 318, not 2 .
11. Forsberg 1855, Första avdelningen. 4:e Artikeln, s 41. Andra avdelningen. 2:a Art. Up

lands regemente, s 11, not 1. 12:e Art. Vestmanlands regemente, s 85. Rotebönderna 
uppmanas också att inte ge en nyantagen soldat något förskott av legan, innan soldaten 
blivit godkänd av regementschefen. Weidenhielm 1891, s 81, not 1.

12. Forsberg 1855, Andra avdelningen. 9:e Art. Elfsborgs regemente, s 16.
13. Ibid. Andra avdelningen. 3:e Art. Skaraborgs regemente, s 14. 2:a Art. Uplands rege

mente, s 11. 5:e Art. Kronobergs regemente, s 14. 7:e Art. Dalregementet, s 13. 13:e 
Art. Norrbottens och Västerbottens Fältjägarekårer, s 15. 14:e Art. Kalmar regemente, 
s 14. 15:e Art. Nerikes regemente, s 9. 16:e Art Vermlands regemente, s 15.1 Bohusläns 
regementes kontrakt påpekas svårigheten att bestämma legans storlek, då torp och hem
kall kunde vara så olika. 11 :e Art. Bohusläns regemente, s 20 f.

14. Ibid. , Andra avdelningen. 4:e Art. Södermanlands regemente, s 10 , not 1. Även i några 
andra regementens kontrakt finns uttryckligt förbud mot lega. l:a Art. Kongl. Första Lif- 
Grenadierregementet, s 10. 8:e Art. Hälsinge regemente, s 11. 12:e Art. Westmanlands 
regemente, s 11.

15. Ibid. , Andra avdelningen. Se bestämmelser vid de skilda regementena. Artikel 1 -  18.
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16. Uppgifterna som rör 1890-talet insamlades i början av årtiondet av C H Weidenhielm , 
då denne utförde arbetet med verket Samling av gällande föreskrifter angående Rust
nings- och Roteringsbesvärens effektiva utgörande vid indelta armén. Uppgifterna som 
rör det slutande 1830-talet insamlades 1841 och finns tryckta i C D Forsberg Stadganden 
rörande Rotehållaren och soldaten vid Indelta roterade infanteriets regementer och korp
ser.

17. Forsberg 1855, Andra avdelningen. l:a Art. , s 22; 2:a Art. , s 11 f; 3:e Art. , s 44; 4:e 
Art. , s 21; 5:e Art., s 19 ff; 6:e Art., s 9 not 3; 7:e Art. , s 24 ff; 8:e Art., s 36 f ; :9:e 
Art., s 38; 10:e Art., s 42 f; ll:e  Art., s 42 f ; 12:e Art., s 85; 13:e Art., s 16; 14:e Art., 
s 31 ff; 15:e Art., s 18 ; 16:e Art., s27 ff; 17:e Art., s 26; 18:e Art., s 26.

18. Weidenhielm 1891, s 337.
19. Ibid., s 473 och 429.
20. KrA, Västerbottens regementes arkiv. Regementschefsexpeditionen. Utgående skrivel

se 8.10 1867, nr 293.
21. Ibid., s 272, s 285, s 315, s 318, s 333, s 337, s 337, s 378, s 383, s 386, s 429, s 441ff, s 477, 

s 492, s 504, s 533
22. Ibid., s 441 ff; KrA, Västerbottens regementes arkiv. Livkompaniet, Skellefteå kompani, 

Bygdeå kompani och Lövångers kompani. Soldatkontrakt.
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V Utbildningen
Före rekrytskolan
Innan rekryten kom till den första grundläggande utbildningen, hade han 
undervisats av korpralen vid särskilda sammankomster i hembygden. Då 
tränades enkla regler för uppförandet och de nödvändigaste kunskaperna 
om soldattjänsten inhämtades i ”Soldatundervisning för svenska arméen.1 
Korpralen hade ansvar för att samla rekryterna i sitt korpralskap under vå
ren och ”efterse att Recryten läser den instruktionsbok, som för soldaten 
är författad och vilken han alltid i tjänsten bör hava hos sig; förklara för 
honom det han ej riktigt fattar”2.

Av korpralernas rapporter att döma, kunde dessa möten ordnas på olika 
sätt. Vid Västerbottens kompanier år 1882 hade rekryterna vid Skellefteå 
kompani erhållit 60 timmars undervisning. Vid Bygdeå kompani och Liv
kompaniet hade rekryterna samlats två gånger i månaden och vid Lövång
ers kompani hade de erhållit två timmars undervisning i månaden under 
sju månader. Om det endast fanns en enda rekryt vid ett kompani fick den
ne läsa på egen hand, ibland utan att något förhör hållits före rekrytmötet.3 
Till dessa sammandrag var rotebönderna tvungna att släppa iväg sina rek
ryter, även de som hade årstjänst som drängar.

Tidpunkten för möten och skolor
Från och med 1858 organiserades möten och skolor på ett fastare sätt. De 
allra flesta ägde rum under tiden maj till september. Verksamheten inled
des med rekrytmötet. Omväxlande används benämningen rekrytskola och 
rekrytmöte, men det är samma företeelse som avses. I mitten på juni ägde 
regementsmötet rum, som omfattade omkring 20 dagar. Det var det enda 
tillfälle under året då samtliga kategorier av militärt anställda inom rege
mentet kom samman. För befälet föregicks det av ett femtom dagar långt 
befälsmöte. Beväringsynglingarna, d v s de värnpliktiga, övades också un
der denna tidsrymd. Underbefälsskolor infördes på 1830-talet och utbygg
des senare alltmer. De blev slutligen tämligen omfattande: fr o m 1888 på
gick t ex underbefälsskolan i hela 100 dagar fråm juli till september.4 För 
den som blev beordrad dit fanns inte tid för något jordbruksarbete, åtmins
tone inte i Norrland. Det är förståeligt om somliga ville slippa att bli uttag
na till den längre utbildningen.

Förläggningen under mötena var synnerligen primitiv. Manskapet bod-
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Nybléus, G, Scener ur indelta soldaternas lif, tecknade av V L Sparre. Stockholm 
1867.

de i tält eller i enkla baracker och maten lagades till en början utomhus i 
s k kokgropar. Den teoretiska undervisningen ägde rum i enkla baracklik- 
nande lokaler.

Bestämmelser om vilka möten och skolor som skulle ordnas kom varje 
år till respektive regemente i form av generalorder. Regementschefen be
ordrade personal till de skilda mötena och tog ut elever till den högre 
utbildningen.5 Regementsmötet fick som tidigare påpekats allt som oftast 
ställas in. I början av 1800-talet var det de många arbetskommenderingar- 
na som orsakade detta och senare var det bristen på anslag.6

Rekrytutbildningen
Den grundläggande militära utbildningen erhölls under rekrytmötet. Så
dana började organiseras efter år 1812. De ersatte kompanimötet, som 
hade tillkommit på 1680-talet. Rekrytmötet var till en början 12 dagar, 
men tiden utsträcktes så småningom till 20 och ibland 30 dagar. Under åren 
1848-1858 hade vid varje regemente eller kår i genomsnitt 20 dagar årligen 
avsatts till rekryternas utbildning.7 År 1858 förlängdes antalet utbildnings
dagar till 42 och år 1881 ökades dessa till 50. Från och med 1860-talet var 
det brukligt att en rekryt deltog i två rekrytmöten jämte ett regementsmöte
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innan han blev godkänd ( approberad), men det fanns inga uttryckliga be
stämmelser om hur länge en rekryt måste utbildas innan approberingen 
ägde rum.8

År 1887 fördubblades antalet utbildnings- och övningsdagar till 100. Vid 
kavalleriet var utbildningstiden något längre.9 Året efter bestämdes att en 
rekryt skulle kvarstå i första rekrytklassen till dess han fått 100-120 dagars 
övning samt därefter ingå i andra rekrytklassen och få ytterligare 50 dagars 
utbildning. Därefter skedde ett slutgiltigt godkännande.10 Detta innebar 
att den nyantagne soldaten först fick bevista två rekrytmöten jämte mellan
liggande regementsmöte samt ytterligare ett rekrytmöte innan han ansågs 
färdigutbildad.

Det antal rekryter som vid varje regemente eller kår årligen bevistade 
rekrytskolan varierade kolossalt. Somliga år var det inte alls särskilt många 
i varje kull, men åren efter en generalmönstring var klasserna i allmänhet 
större. År 1860 kommenderades vid Västerbottens fältjägarekår t ex tio 
indelta rekryter och en volontär ( dessa grundutbildades tillsammans med 
de indelta soldaterna) till det årets rekrytskola. Chef för rekrytskolan var 
normalt en löjtnant biträdd av en underofficer och en korpral.11

Inför mötena gjordes ett detaljerat program upp för tidens användande. 
Ändringar i programmet förekom, framförallt då ogynnsam väderlek hind
rade de praktiska övningarna. Soldaterna ägde endast en uniform, varför 
man undvek att dra ut truppen i regnväder! Den grundläggande utbild
ningens huvudinriktning var naturligtvis främst militär : exercis, fälttjänst, 
målskjutning, gymnastik och bajonettfäktning.12

Under hela perioden från 1860-talet och framåt diskuteras en reforme
ring av rekrytutbildningen. På 1880-talet gällde frågan om utbildningen 
skulle organiseras kompanivis eller distriktsvis (inom varje militärområ
de). I Krigsvetenskapsakademiens tidskrift debatterades denna fråga. Ett 
förslag som framfördes i tidskriften innebar, att rekrytskolan borde för
längas till åtta månader, med sex månaders förläggning i landsortsstäder 
och två månader på mötesplatserna. Fördomarna om ett demoraliserande 
soldatliv skulle försvinna om landsortsstäderna nyttjades.13 En debattör 
menade 1888 att felet med rekrytutbildningen var att man måste göra uppe
håll under vintern. Med en vinterskola kunde soldaternas själsförmögen- 
heter väckas och utvecklas. Han skulle ernå ”ett ej obetydligt tillskott i 
intelligens och kunskaper” . Den bättre utbildningen skulle också leda till 
att omsättningen inom indelta armén blev livligare ”ty en karl som fått någ
ra års god militär uppfostran, sätter sig ej gärna som torpare i trettio år, 
utan skaffar sig snart en annan anställning” .14 Andra åter förordade att all 
utbildning skulle ske inom regementet, både av rekryter, korpraler och un- 
deroffficerare, för att man därigenom skulle få ett fältstarkt kompani.15
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Underbefälsutbildningen
Speciell utbildning erhöll det blivande underbefälet i och med att korpral
skolor år 1834 inrättades på initiativ av kronprins Oskar. Under åren fram 
till knektehållets avskaffande företogs ett flertal organisatoriska föränd
ringar av korpralsutbildningen. Mycket förenklat kan utvecklingen beskri
vas som en vacklan mellan inriktning på en central underbefälsskola och 
en inriktning på en lokal utbildning vid regementen och kårer. Den sist
nämnda tanken segrade till slut.

De första korpralskolorna ägde rum i anslutning till de indelta soldater
nas kommenderingar till Långholmen och Grisslehamn år 1834. Längre 
fram tillkom sådan utbildning i Malmö och vid fästningarna Karlsten och 
Karlsborg. Fram till 1859 ägde denna organisation bestånd.

Efter 1859 fick de regementen som inte hade kommenderingar till Karl
sten och Grisslehamn, där utbildningen fortsatte även efter 1859, ordna 
korpralskola vart tredje år på det ställe där rekrytmötet ägde rum.16

I lantförsvarskommitténs betänkande från 1865 föreslogs inrättandet av 
distriktsunderbefälsskolor, något som också prövades inom vissa militär
distrikt de närmaste å ren .17 Att undervisning vid underbefälsskola inte var 
oproblematisk illustreras i en generalorder 1868, 15 december. Den avser 
det kommande årets distriktsunderbefälsskolor och säger bl a :

synnerlig vikt fästes vid valet av elev, och får ingen såsom sådan till skolan be
ordras med för undervisningen hinderlig åkomma, med en ålder överstigande 
30 år (!) eller utan förmåga att kunna läsa samt något skriva och räkna.18

Resultaten av distriktsunderbefälsskolorna blev inte de önskade och 1869 
fattades beslut om att inrätta en enda central underbefälsskola vid Karls
borg. I samband med inrättandet skedde en omorganisation av de tidigare 
decentraliserade ”korpralskolorna” . De omvandlades från och med 1870 
till ”förberedande underbefälsskolor” och skulle då hållas samtidigt med 
rekrytmötena, omfattande 42 dagar. Underbefälsskolan i Carlsborg skulle 
pågå 85 dagar.19

Förberedande underbefäls- och korpralskolor
Vilket var syftet med de förberedande underbefälsskolorna eller som de så 
småningom kallades förberedande korpralskolorna? Vad fick soldaterna 
lära sig? Vilka blev uttagna?

I ahvisningarna för vilka som skulle beordras till utbildningen står att 
”synnerlig vikt skall fästas vid valet av manskap” . Soldaten skall ha goda 
anlag för tjänsten och helst inte vara äldre än 28 år. Även volontärer kunde 
beordras om de inte hade de kunskaper som skolan gav.
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Den teoretiska undervisningen bestod av innanläsning, skrivning, räk
ning samt inhämtande av regler och förordningar i de skrifter som tidigare 
nämnts (soldatundervisningen och korprals-undervisningen). Soldaten 
övades att läsa tryckt och skriven stil och redogöra för det lästa, skriva efter 
föreskrift och ”för de mera försigkomne efter föresägning” . Rättstavning 
och användande av skiljetecken var också något som tränades. Undervis
ningen pågick i 42 dagar på respektive regementes övningsplats. Åtta 
timmmar per dag ägnades åt undervisning eller praktiska övningar, men på 
söndagar endast två timmar. Den närmare utformningen av skolans orga
nisation fick bestämmas av regementscheferna. Examen hölls inför majo
ren som satte betyg och utfärdade examensbevis.20

Hur såg då schemat ut vid en sådan här skola? Skedde det förändringar 
under tiden? Vi kan hämta exempel från Västerbottens fältjägarekår. I en 
förberedande skola år 1875 användes tiden på följande sätt: innanläsning 
30 timmar, skrivning 43 timmar, räkning 44 timmar och soldat- och korp- 
ralsundervisningen 41 timmar. De återstående 136 timmarna användes till 
exercis, fält- och bevakningstjänst, gymnastik etc. År 1890 hade timantalet 
i läsning ökat från 30 till 64 timmar, i skrivning från 43 till 82 och i räkning 
från 44 till 84. Timmarna som ägnades korpralsundervisningen togs istället 
bort.21

Vad låg bakom denna förändring som innebar mer än en fördubbling av 
antalet timmar i läsning och i det närmaste en fördubbling av timantalet i 
skrivning och räkning? 22 Kan de berättelser som befälhavarna för skolor
na skickade in ge någon ledtråd?

I många rappporter från förberedande korpralskolornas verksamhet i 
Västerbotten framgår att den teoretiska undervisningen påverkades av 
bristen på böcker. En rekrytskolebefälhavare omtalar år 1888 att han för 
undervisningen i innanläsning använt nykterhetsskrifter ”vilka varit särde
les lämpliga” .23 De soldater som kommenderades till förberedande 
korpralskolan hade ibland uppenbarligen mycket svaga förkunskaper. År 
1881 kunde endast 8 av 15 fältjägare godkännas och detta berodde enligt 
befälhavaren på att ingen av dem genomgått någon folkskola.24

Under åren 1875 -  1893 var 270 meniga soldater vid Västerbottens fält
jägarekår kommenderade till förberedande korpralskolor. Av dem blev 84 
underkända, och 185 godkända. En fältjägare var sjukskriven och kunde 
ej få betyg. Det var sålunda över 30 procent som inte uppfyllde kraven.25 
År 1890 klagar en befälhavare:

Beträffande elevernas ståndpunkter i intellektuellt hänseende har den i allmän
het visat sig vara synnerligen låg, och anser jag mig särskilt böra påpeka att en 
elev. ... vilken utan att hava visat några som helst talanger för tjänsten, ej kun
nat avgiva ett om vare sig kunskaper eller eftertanke vittnande svar.26
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Syftet med dessa skolor var att förbereda de soldater som skulle kommen
deras till underbefälsskolan i Carlsborg eller efter 1888 till korpralskolorna 
vid regementena.

Underbefäls- och korpralskolor efter 1870
Undervisningen vid infanteriunderbefälsskolan i Karlsborg var till en bör
jan uppdelad i tre klasser: l:a  klassen: korpralskola, 2 :a klassen underoffi- 
cersskola och tredje klassen för dem som genomgått andra klassen eller 
sådana som kunde tillägna sig utbildningen i denna klass. Utbildningen 
ägde rum under fyra månader, från mitten av maj till mitten av 
september.27 Smärre justeringar av undervisningens innehåll, sättet att be
döma prestationerna skedde tämligen ofta. Här skall jag inte i detalj gå in 
på varje liten förändring, utan ge några exempel på hur undervisningen var 
upplagd.

De planer för utbildningen av korpraler som kom att gälla under en stor 
del av 1800-talet hade sina rötter i de bestämmelser som utfärdades i slutet 
på 1850-talet, då korpralskolor fick ordnas även utanför fästningskommen- 
deringarna. 1859 nämns förljande ämnen i en pm för undervisningen : a) 
innanläsning, ej allenast uti tryckt bok, utan ock av handskrift; b) skrivning 
och rättstavning c) räkning, quatuor species i enkla tal och sorter d) solda
tundervisningen och korpralers åliggande enligt tjänstgöringsreglementet; 
e) gevärsexercis f) riksbefäls förhållande under manöver g) plutonchefs 
förhållande under manöver h) gymnastik och bajonettfäktning i) handge- 
värskännedom k) målskjutning 1) krigsartiklarna m) fälttjänst samt då ti
den medgav reguladetri och fältbefästningskonst.28

År 1879 ingick femton ämnen i undervisningen för alla de tre klasserna 
vid Karlsborg med undantag för ”läsning” i den högsta kursen. För varje 
klass stegrades svårighetsgraden. För att få korpralsexamen fick soldaten 
inte erhålla underkänt i något ämne. Dessutom krävdes vitsordet ”god” i 
ämnena läsning, skrivning, räkning och praktisk geometri, korpralsunder- 
visning och reglementen, krigslagar och kännedom om arméns organisa
tion , handgevärslära, fält- och bevakningstjänst samt exercis samt i ett av 
de återstående ämnena ( stridslära, fältbefästning, fältmätning, hälso- och 
förbandslära, målskjutning, fäktning och gymnastik). Stor vikt fästes så
lunda vid de teoretiska ämnena.29 Undervisningens innehåll ändrades 1887 
och åren därefter, men det vara inga stora skillnader jämfört medt de tidig
are programmen för utbildningen. Däremot ändrades bedömningen av de 
olika ämnena, så att en tiogradig skala användes. Tonvikten kom därefter 
inte att vara lika stor på de ämnen, där det tidigare krävdes betyget ”god” . 
De teoretiska och praktiska ämnena kom att bedömas mer lika.30

Från och med 1888 förlädes korpralskolorna till regementena. Hur de 
fungerade i praktiken går det att få viss inblick i utifrån de rapporter som
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Nybléus, G, Scener ur indelta soldaternas lif, tecknade av V L Sparre. Stockholm 
1867.

befälhavarna för korpralskolorna lämnade till respektive regementschef. 
Västerbottens fältjägarekårs korpralskola var under större delen av tiden 
förlagd på Gumboda hed. Undervisningen ägde rum i baracker, där inred
ning och utrustning till en början var rätt bristfällig. Det krävdes säkert 
både tålamod och fantasi för att få undervisningen att fungera någorlunda 
tillfredställande.31

Korpralskolan i Karlsborg upphörde från ett år till ett annat. Det kan inte 
ha funnits mycken tid ute på regementena för att förbereda sig för att ta 
över ansvaret för utbildningen. Utvecklingen kan följas vid Västerbottens 
regemente. De första åren klagas också över bristen på böcker och annan 
undervisningsmateriel. År 1889 hade man vid Västerbottens regementes 
korpralskola endast två exemplar av folkskolans läsebok. De skulle också 
användas av förberedande korpralskolan. Året därpå påpekade befälha
varen för korpralskolan, att man saknade lärobok i rättstavning och skilje
teckens användande ” ett förhållande som menligt inverkar på undervis
ningen i berörda ämne, synnerligast som stavningssätt och kommatering 
äro väsentligt olika i de böcker som användas av eleverna”32 Läroboken i 
räkning klagas det allmänt över i samtliga rapporter därför att den har för 
få exempel och blir därigenom för svår för eleverna. Ett år fick man låna 
räkneböcker från Gumboda folkskola. Övningsmaterial för läsning av 
skrivstil var också något som man önskade erhålla. Tills vidare fick man
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nöja sig med att använda orderjornalerna som övningsexempel.33
Från och med 1894 blev de yttre förhållandena bättre i och med att man 

då fick använda Gumbodaskolan som lektionsutrymme. Manskapet kunde 
också bo där under halva skoltiden; resten av tiden bodde de i tält.34 Året 
därpå kunde hela skolan förläggas till Gumboda skola. I och med detta 
kunde man också låna det material som fanns i skolan. Från och med nu 
förekom några timmars undervisning i geografi.35

År 1889 såg enligt planen för undervisningens bedrivande timfördelning- 
en ut på följande sätt: läsning: 80, skrivning 120, räkning och geometri 
120, korpralsundervisningen 48, fält- och bevakningstjänst 50, exercis 100, 
målskjutning 60, gymnastik 56, fäktning 27, fältarbeten 35. Sammanlagt 
696 timmar. Denna plan kom i huvudsak att följas.36 Om justeringar gjor
des gick de normalt ej ut över undervisningen i läsning, skrivning och räk
ning. Tvärtom användes stundtals mer timmar i dessa ämnen. I huvudsak 
följdes dock de uppgjorda planerna med några timmars förskjutningar i 
ena eller andra riktningen.37

De förändringar i timfördelningen som inträffade under åren fram till 
1901 var marginella : år 1895 minskade antalet timmar i läsning från 80 till 
77, och år 1898 från 77 till 70. Undervisningstimmarna i skrivning minskade 
från 100 år 1889 till 90 år 1897.38

Vad krävdes för att eleverna skulle erhålla examen i korpralskolan? De 
formella kraven var klart utryckta. Efter år 1889 sattes betyg efter en tio- 
gradig skala, där noll betecknade ”ingen kunskap” , 1-3 ”otillräcklig kun
skap” , 4 ”försvarlig” , 5 -7 olika grader av ”god” och 8 -10 olika grader av 
”berömlig” . För att bli godkänd i slutprövningen och erhålla korpralsexa- 
men krävdes vitsordet ”god” i alla ämnen utom fältarbeten där det räckte 
med betyget försvarlig. Den som nådde betyget berömlig i minst sex äm
nen, däribland exercis, kunde med ”beröm godkännas” .39

Hur klarade sig eleverna i allmänhet? Under åren 1889 -1895 undervisa
des 66 elever. Av dem erhöll över hälften eller 36 stycken betyget beröm
lig, fem blev underkända och 25 blev godkända.40 Under den tid korpral
skolan ordnades inom fältjägarekåren/regementet framkommer enstaka 
klagomål över att olämpliga soldater skickas till korpralskolan.41

Tidigare var det uppenbarligen mer bekymmersamt med västerbottens- 
soldaternas förmåga att tillgodogöra sig undervisningen. År 1883 skrev 
kårchefen till sina kompanichefer och uppmande dem att vid rekryteringen 
inte enbart ta hänsyn till läkarintyg och frejdebetyg. Han påpekar att också 
” en undersökning och ett godkännande av den sökandes fattningsgåva och 
folkskolekunskaper är lika nödvändiga före en antagning till rekryt” .42

Bakgrunden till kårchefens skrivelse var att det förekommit att soldater 
från Västerbotten antingen blivit underkända eller erhållit låga betyg, då 
de varit kommenderade till skolorna på Karlsborg -  ” ett förhållande som 
verkat nedstämmande på individerna själva och oberättigat stört förtroen
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det till Västerbottens folks verkligt militära anlag och duglighet” .43
Regementschefen beordrade manskap till utbildning vid de olika skolor

na. En utnämning till vice korpral eller korpral krävde från och med 1875 
att den lägsta klassen i underbefälsskolan klarats av.44 För tillträde till den 
regementsvis ordnade korpralskolan krävdes genomgången förberedande 
korpralskola med godkänt resultat.45

Utbildningens betydelse
Uppenbarligen var korpralsutbildningen mycket betydelsefull för den sol
dat som ville och kunde dra nytta av den. Här fanns en verklig chans för 
den ”begåvningsreserv” , som rimligen bör ha funnits i denna landsända. 
Ty vilka möjligheter stod till buds för flertalet av soldaternas jämnåriga? 
Vilken utbildning fanns för vanligt folk i Västerbotten att tillgå ifråga om 
t ex läsning, skrivning och räkning? Vi kan få en uppfattning om detta ge
nom att se på det ordinarie skolväsendet i Västerbotten.

År 1875 fanns endast 29 fasta folkskolor och 104 ambulatoriska (sådana 
som flyttade omkring) i Västerbottens län. I Lövånger och Nysätra sock
nar fanns ingen fast skola alls. Till Lövånger kom den flyttande folkskolan 
vartannat år och till Nysätra med 1 års och elva veckors mellanrum. I Umeå 
socken var situationen lite bättre. Här fanns tre fasta skolor.46 Tio år sena
re hade de fasta folkskolornas antal ökat till 50 och de ambulatoriska till 
179. År 1895 var trettio procent av folkskolorna i länet fasta.47

Det är inte att förvånas över att det framkommer klagomål på soldater
nas bristfälliga skolbakgrund. För många soldater kom undervisningen i 
den förberedande korpralskolan sannolikt att ersätta en utebliven skol
gång i folkskola. Särskilt betydelsefull framstår övningen i skrivning. I Sve
rige fanns ju, som Egil Johansson visat, sedan 1700-talet en utbredd läs
kunnighet. Skrivkunnigheten är dock inte av så tidigt datum. I de flesta 
länder kom läs- och skrivkunnighet samtidigt, men så icke i vårt land.48

Den skrivkunnighet som gavs i de militära skolorna var av betydelse 
framförallt genom att den innebar träning i att författa och ställa upp kor
rekta skrivelser. Soldaten fick härigenom mer gedigna kunskaper än vad 
som var vanligt. Både korpralerna och vice korpralerna var tvungna att 
kunna skriva rapporter. Det ingick i tjänsten. Det var kunskaper som de 
senare i livet kunde ha stor nytta av. En annan aspekt ifråga om utbildning
ens betydelse, är att den gav en ökad bildning. Så här uttrycks det i ett par 
uppteckningar:

Eftersom soldater och husarer fingo viss grad av militär disciplin, så fingo de 
också mer bildning än den övriga allmogen, så i vissa fall överstiga de t o m sina 
rotebönder eller rusthållare.49
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Men den militära fostran som de fingo gjorde att de fingo något självständigt 
och bestämmande i sitt sätt, varför de fingo en viss bildning.50

Vilka fick utbildning?
Efter denna översikt av utbildningens innehåll kan det vara intressant att 
se efter hur många av de antagna soldaterna vid Västerbottens fältjägare
kår som kom i åtnjutande av utbildning utöver rekrytskolan. Det framgår 
av tabell 4. Nästan precis hälften av alla de antagna erhöll någon form av 
vidareutbildning utöver rekrytskolan. Vad kan denna utbildning ha betytt 
för individen? Innebar den en social klättring för somliga?
Av tabellen framgår det som anförts i rapporter från befälhavarna för sko
lorna, nämligen att många hade svårt att hänga med i undervisningen. Det 
gällde särskilt de som kommenderades till föreberedande korpralskolan. 
Men för korpralskoleleverna gick det bättre. Vad ledde utbildningen fram 
till?

Militär karriär?
Ett fåtal av de indelta soldaterna erhöll befordran till de högre befälsgra- 
derna. Under perioden 1860-99 var det i hela landet endast 115 meniga in
delta soldater i hela landet som avancerat till underofficerare.51 Det var ju 
inte heller avsikten med soldattjänsten. För utbildning till underofficer 
fanns volontärplatser vid varje kår eller regemente.

Vid Västerbottens fältjägarekår/regemente var det 187 av de 347 solda-

Tabell 4: Utbildning i skolor av olika slag vid Västerbottens fältjägarekår/ 
regemente 1860-1901.

Skola/utbildning Resultat N

Förberedande korpralskola Godkänd 90
ii ii Underkänd 66

Korpralskola Godkänd 132
ii Underkänd 3
ii Berömlig 58

Underbefälsskola 2 kl; 3 kl Godkänd 6
Timmermansutbildning och 
sjukvårdssoldatutbildning 61

Sammanlagt 416

Källor: Krigsarkivet, Västerbottens regementes arkiv. Livkompaniet, Bygdeå kompani, Lö
vångers kompani, Skellefteå kompani. Stamrullor.
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ter som avlagt examen i de olika skolorna som erhöll någon form av beford
ran. Den lägsta underbefälsgraden, vice korpral, nådde 90 av soldaterna. 
Korpraler blev 84 av dem, därav var det ungefär hälften som fick hedersti
teln distinktionskorpral. Några var kvar så länge i regementet att de fick 
titeln furir. Vidare har jag funnit sex soldater som avancerat till underoffi
cerare. Det kan dock finnas flera som jag inte fångat upp i min undersök
ning, eftersom jag inte följt soldaterna i alla socknar upp till 50 års ålder, 
utan endast de i Umeå och Lövånger. Mot bakgrund av den statistik som 
presenterades ovan torde det inte röra sig om något stort bortfall. Slutligen 
ingår några få sjukvårdskorpraler.

Innebar den militära utnämningen en social klättring för somliga solda
ter? Låt oss först studera den sociala bakgrunden för de soldater som 
avancerade till korpraler, distinktionskorpraler eller underofficerare. 
Uppgifter om föräldrarnas yrke finns för 85 av de 90. Ur bondeklassen 
härstammade 42,4 procent, ur soldat- eller torparmiljö kom 25,8 procent 
och i det obesuttna skiktet hade 31,8 procent av korpralerna sitt ursprung. 
De sistnämnda hade fäder som var arbetare, hantverkare, inhyses eller 
drängar; tolv av dem var födda utom äktenskapet av mödrar som var pigor, 
torpar- eller bonddöttrar, änkor, ja till och med ett par lösdriverskor. Om 
de utom äktenskapet födda verkligen vuxit upp i en så proletär miljö som 
mödrarnas ”titlar” låter ana är svårt att bedöma. Framförallt de soldater 
som kom ur detta skikt måste ha upplevt sin befordran som ett socialt avan
cemang.

Vicekorpralernas sociala ursprung avvek inte så mycket från korpraler
nas: ur bondeklassen kom 41,1 procent; ur soldat- och torparmiljön 25,9 
procent och ur det obesuttna skiktet 33 procent.52

Korpralsutnämningen innebar sannolikt en viss status, men var det för
delaktigt ur andra synpunkter att bli korpral? Korpralerna avlönades som 
de vanliga meniga med torp eller kontantlön. Utöver detta fick de ett till
skott på 5 tunnor korn eller motsvarande kontantlön. De fick också högre 
dagavlöning vid möten.

Vid Västerbottens fältjägarekår fick korpralerna kontant avlöningsför- 
stärkning. År 1860 var den 34 rdr och 24 skilling per år. Kårchefen hade 
uppfattningen att korpralerna vid hans kår var missgynnade eftersom deras 
lön utgick i kontanter. De som på andra håll fick naturalön hade det bättre, 
då de fick beloppet höjt genom att det räknades ut efter markegångstaxan. 
Korpralernas tjänstgöring var tyngre i Västerbotten på grund av de långa 
avstånden och det stränga klimatet, menade kårcefen. Detta hade lett till 
att:

Det manskap som är skickligast undanber sig befordran med avseende till den 
knappa ersättningen för den förökade tjänstgöringen, vilken åligger en korpral, 
så mycket mera som de numera förlagda mötena upptager en så stor del av 
sommaren, som här i dessa nordliga trakter egentligen utgör den tid då tillfälle 
till arbetsförtjänst gives.53 
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N ybléus, G, Scener ur indelta  so lda ternas lif, tecknade av V  L  Sparre. S tockholm  
1867.

Kårchefens skrivelse innehöll en begäran om förstärkning av avlöningen 
för de västerbottniska korpralerna, varför problemen kan ha överdrivits. 
Det framgår dock på andra håll att det var svårt för korpralerna att kunna 
ha bisysslor därför att tjänsten var så omfattande.

Övningarna
Det enda årliga möte som drabbade alla soldater, sedan rekrytutbildningen 
klarats av var regementsmötet. Som tidigare nämnts var det inte ovanligt 
att de ställdes in eller förkortades. År 1861 ,1868 och 1880 inställdes dessa 
möten helt och hållet och åren 1862, 1863, 1865 och 1877 förkortades de 
till mellan 14 och 17 dagar.55 Större manovrar förekom praktiskt taget inte.

Vilken uppfattning fanns om de övningar som förekom under senare de
len av 1800-talet? Carl O Nordensvan, chef för Värmlands regemente, mi
litär skriftställare och deltagare i flera utredningar beskriver övningarna på 
följande sätt:

När så ’mötena’ stundade, slog man upp de gamla journalerna, och trots påbu
den om viss krigsmässighet i övningarna skrev man av de gamla övningspro
grammen nästan ordagrant, och på sådant sätt kan det förklaras, att våra öv
ningar under de etthundrafemtio åren från Karl XII:s död till 1870-talets inträde 
i själva verket icke undergingo väsentliga förändringar.56
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Nordensvan betonar sålunda hur vanans makt var stor i fråga om övningar
nas utformning. Men också hur utbildning och övningar präglades av en 
föreställning om det äldre manskapets förträfflighet. Dessa ansågs ge trup
pen lugn, stadga och säkerhet. Trots påbud uppifrån om att målskjutning, 
bevakningstjänst, marscher och manovrar skulle ordnas, gick det långsamt 
att få tillstånd förändringar, skriver Nordensvan. Denne tillhörde den 
grupp av militärer som verkade för en modernare härordning. Detta präg
lar delvis hans beskrivning av förhållandena.
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VI Den sodala och 
geografiska rekryteringen 
till soldatyrket
Västerbottens län och befolkning
Nuvarande Västerbottens län bildades 1810. Till ytan är länet det näst 
största i landet. I början av 1860-talet fanns det 19 socknar jämte ett antal 
kapellförsamlingar. Soldatrotarna låg i de 10 socknarna närmast kusten. 
Översikten rörande befolkningsutveckling och näringsliv kommer att kon
centreras till just dessa.1

Under perioden från 1815 och fram till sekelskiftet fyrdubblades 
invånarantalet i Västerbotten med en dramatisk ökning från c:a 35 000 till 
närmare 144 000 år 1900. Det har beräknats att en tiodubbling av befolk
ningen ägt rum under åren 1750 -1 9 0 0 .1 mitten på 1860-talet hade befolk
ningssiffran nått c:a 89 000. Ökningen var intensivast under den första hälf
ten av århundradet. Befolkningens storlek i de skilda socknarna framgår av 
tabell fem.

Tabell 5 Folkmängden i de socknar i Västerbotten som berördes av ”det 
ständiga knektehållet” .

Socken 1865 1900

Umeå * 11 039 15 998
Vännäs 2 991 5 326
Degerfors 3 860 7 392
Bygdeå ** 5 058 6 135
Nysätra 3 079 3 412
Sävar *** 3 107 3 710
Lövånger 3 911 4 166
Burträsk 6 310 8 260
Skellefteå 12 523 19 754
Byske 5 090 8 814
Norsjö 2 365 4 930

* inklusive Holmsunds kapellförsamling; ** inklusive Robertsfors bruk;
*** inklusive Holmö kapellförsamling.
Källa: Emigrationsutredningen. Bilaga V. Bygdestatistik. Stockholm 1910, tabell 76, s 348.
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Den procentuellt starkaste befolkningsökningen under tiden 1866-1907 
hade Norsjö (155%), Degerfors (104%), Skellefteå (74%) och Burträsk 
(62%), medan Lövånger och Nysätra med åtta respektive tioprocentig ök
ning hade den ringaste tillväxten. I Nysätra hade tillväxten alltid varit svag; 
under de sista årtiondena fram emot sekelskiftet 1900 upphörde den pe
riodvis helt och hållet. I Lövångers socken rådde samma förhållande.

De flesta yrkesverksamma människor hade sin sysselsättning inom jord
bruket med binäringar. I länet som helhet var industrin länge obetydlig. 
År 1900 sysselsattes t ex endast 22 procent av invånarna inom industri, han
del och samfärdsel, medan motsvarande andel i riket var omkring 40 pro
cent. Vid den tidpunkten fanns det inget annat län i landet, som hade så 
hög andel av befolkningen sysselsatt inom jordbruket.2
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Vid 1860-talets början fanns tre masugnar och sex järnverk i länet, be
lägna i Olofsfors i Nordmalings socken, i Hörnefors i Umeå socken, i Sävar 
och Johannisfors i Sävar socken samt Robertsfors och Fredriksfors i Byg- 
deå socken. Antalet skattskrivna arbetare vid alla dessa inrättningar var 
endast 663 personer, därav hälften kvinnor. Vid samtliga bruk, fabriker 
och manufakturer sysselsattes år 1865 sammanlagt 1136 arbetare.3

Den enda industrin av större betydelse var sågverksindustrin. År 1850 
fanns det 21 vattensågverk av en sådan storlek att de hade ett taxeringsvär
de av minst 3000 riksdaler. De var i de flesta fall belägna nära kusten. Tju
go år senare hade antalet vattensågar fördubblats och därtill hade kommit 
sex stycken ångsågar. Jämfört med övriga Norrland fanns i Västerbotten 
de allra största sågverken : i närheten av Skellefteå låg Sävenäs, Lejon
ström och Björnholmen; nära Umeälvens mynning fanns Holmsund, Ob- 
bola och Sandvik.4 År 1900 fanns det 3 700 sågverksarbetare i länet.

Trots att utvecklingen av sågverksindustrin skedde i mycket snabb takt, 
var det alltså ändå inom jordbruket som flertalet fick sin bärgning. Upp
växten av ett stort antal sågar gav däremot möjligheter till goda biförtjäns
ter. Behov fanns av tillfälligt anställda vid sågverken, men också av arbe
tare för skogsavverkning, skogskörslor och flottning samt för utskeppning. 
Någon industrialisering i modern mening var det inte fråga om. Också 
inom jordbruket gavs möjligheter till goda förtjänster. Dagsverkslönerna 
inom jordbruket var i Västerbotten högst i landet på 1870-talet.5

Den omfattande missväxten 1867-68 drabbade länet särskilt hårt. Detta 
var den sista stora katastrofen för jordbruket i Sverige i modern tid, och 
den sista i en lång rad som till och från drabbat landsändan. För befolk
ningen gällde det först och främst att överleva under den mest kritiska 
perioden. Därefter måste man finna utvägar att ta igen det som förlorats 
och betala tillbaka t ex undsättningslån och liknande. Missväxten fick 
därför långvariga konsekvenser.6 Överhuvudtaget varierade förutsätt
ningarna för jordbruk inom länet. Klimatet lade många gånger hinder i 
vägen. Frostkänsligheten var ett problem som man började komma till 
rätta med genom stora utdikningsföretag.7

De flesta jordbrukare i länet kan räknas till gruppen mindre hemmans
ägare. År 1862 var fördelningen på storjordbruk, mellanjordbruk och små
jordbruk : 0,1 procent, 14,4 procent och 85,5 procent.8 Brukningsdelarnas 
medelstorlek var kring sekelskiftet 1900 4 3/4 ha åker och 11 ha äng. Mots
varande riksmedeltal var 10 ha åker och 4 ha äng. Torparna var fåtaliga i 
Västerbotten. Sådana med dagsverksskyldighet fanns praktiskt taget inte, 
utan torpen uppläts på livstid eller på vissa år.9 Antalet torp och jordlägen
heter var i Västerbotten år 1900 endast 2011 och brukningsdelarnas antal 
var 16890. Detta kan jämföras med t ex Skaraborgs län som hade 9895 torp 
och lägenheter och 22157 brukningsdelar. I dessa siffror ingår inte lägenhe
ter utan jord, d v s  backstugor.10 När det gäller storleken på denna grupp
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påpekar Gustav Utterström för perioden 1815-1845 att inhyses och back- 
stugusittarnas antal var lågt i norrlandslänen norr om Gävleborgs län, med 
undantag för Norrbotten. Den kraftiga ökningen av antalet obesuttna åren 
1830-1845 visar dock ”att övre Norrland ingalunda gick fri från den allmän
na proletariseringstendensen i riket under denna period” .11

Binäringarna till jordbruket har alltid varit viktiga i de nordliga länen. 
Periodvis gav t ex tjärbränning och pottaskeproduktion större inkomster 
för en familj än själva odlingen. Salpeterproduktionen var lokalt betydel
sefull ända till mitten av 1870-talet. Tjärtillverkningen var viktig under 
hela perioden, framförallt i Vännäs, Degerfors, Burträsk och Norsjö 
socknar.121 det småbrukar samhälle som Västerbotten utgjorde var bisyss
lor nödvändiga.

Trots att hela Västerbotten kan betecknas som ett verkligt agrart län 
jämfört med övriga landet, fanns det givetvis skillnader, som för de kom
mande resonemangen kan vara av intresse att notera. För att belysa hur 
differentierat näringslivet i en bygd varit vid en bestämd tidpunkt, kan man 
undersöka hur stor andel av det totala fastighetsbeståndet som utgjordes 
av ”jordbruksfastighet” respektive ”annan fastighet” . Det mått som an
vänds är taxeringsvärdet. I emigrationsutredningen, där denna metod 
nyttjades, räknas en socken vara industrialiserad om åtminstone 25-30 pro
cent av hela fastighetsbeståndets taxeringsvärde utgjordes av ”annan fas
tighet” . Det betonas dock i utredningen:

att inom Dalarne och Norrland åtskillnaden mellan jordbrukssocknar och ’övri
ga’ är betydligt svårare att göra än i övriga Sverige, dels till följd av socknarnas 
många gånger betydliga storlek i norra Sverige, dels på grund av skogsskötselns 
övermäktiga betydelse i sistämnda landsdel; skogsskötseln är ju på en gång en 
industriell bedrift och en biförtjänst för jordbruksbefolkningen, utan att möjlig
het finns att skilja mellan dessa båda olika arter av förvärv.13

I Västerbotten fördelar sig den procentuella andelen ”icke-jordbruksfas
tighet” på följande sätt i de olika socknarna: Burträsk, Lövånger , Deger
fors, Sävar och Nysätra (mellan 7.9 och 9.8 %), Vännäs och Bygdeå (c:a 
26 %), Skellefteå (drygt 28%), Byske (35 %), Umeå (37%). Om andelen 
åkerjord och avkastning per hektar också vägs in i bilden, blir resultatet att 
Lövånger och Nysätra framstår som de mest utpräglade jordbukssocknar- 
na. Även Burträsk torde kunna räknas dit. I fallet Bygdeå finns en svårig
het, då Robertsfors bruk svarar för att värdet av ”annan fastighet” ligger 
på 168 kronor per invånare jämfört med t ex Burträsk med 45 kronor, 
medan samtidigt andra delar av Bygdeå socken mer är att likna vid Nysätra 
och Lövånger. Umeå , Byske , Nordmalings socknar jämte Robertfors 
bruk och städerna Umeå och Skellefteå räknas i emigrationsutredningen 
till kategorin ”övriga socknar” . Själv har jag försiktigtvis räknat även Skel
lefteå socken till denna grupp.14
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Knektehållet i Västerbotten

Regementet organiseras
Västerbotten tillhörde de landskap, där bönderna tidigt höll soldater även 
i fredstid. Redan under drottning Kristinas tid överenskom allmogen i 
”Vesternorrlanden” , som omfattade ett område från Ängerån söder om 
Hörnefors upp till Kemi i nuvarande Finland, och kronan om en form av 
ständig rotering. År 1649 upprättades ett kontrakt, där allmogen lovade 
att hålla ett komplett regemente omfattande 1056 man, inklusive korpraler 
samt att ge s k frihemman till 96 under- och överofficerare.15 Kronans 
motprestation var befrielse från utskrivningar och utskrivningspenningar.

I maj 1695 påbörjades arbetet med roteringen enligt de principer som 
fastställts vid riksdagen 1682. Året därpå, den 31.3 1696, utfärdades en för
ordning, som har kommit att räknas som Västerbottens regementes kon
trakt. Regementets storlek på 1056 man bibehölls och en bestämd rotein- 
delning gjordes upp precis som i övriga landet. Någon sådan hade tidigare 
inte funnits, vilket lett till oenighet mellan socknarna om vad som gällde 
ifråga om soldatens underhåll. Regementet organiserades i åtta kompanier 
med rotarna belägna i Umeå, Bygdeå, Lövånger, Skellefteå, Piteå, Luleå, 
Överkalix, Nederkalix, Övertorneå och Nedertorneå socknar.16

År 1765 ägde en rote jämkning rum och i samband härmed bildades en 
särskild rotebesparingskassa. Den tillkom på grund av att somliga hemman 
av praktiska skäl blivit för lindrigt roterade; de fick därför erlägga en avgift 
som ett komplement till roteringen. De hemman däremot som vid rote
ringen blivit för hårt belastade fick understöd ur nämnda kassa. Till kassan 
inbetalade även nybyggen, som skattlagts efter sina frihetsår, en bestämd 
avgift.17 År 1836 ägde ännu en rotejämkning rum därför att det var stor 
olikhet mellan kompanierna ifråga om hur hårt knektehållet tyngde.18

Efter fredsslutet 1809, då regementet förlorade drygt hundratalet rotar 
genom landavträdelserna till Ryssland, utgjordes styrkan av 943 man 
(manskap och korpraler).19 År 1829 blev regementet förändrat till fältjä- 
garregemente och soldaterna benämndes därefter fältjägare. År 1841 
skedde så en uppdelning av regementet i två kårer, nr XIX (sic) Västerbot
tens fältjägarekår och nr 19 Norrbottens fältjägarekår. Frågan om en del
ning av regementet hade aktualiserats, då chefsposten blivit ledig. Gene
ralbefälhavaren inom det distrikt Västerbotten tillhörde hade i samband 
med inspektioner vid flera tillfällen påtalat olägenheten av att ha ett re
gemente , som var roterat inom ett så vidsträckt geografiskt område. Som
liga kompanier fick marschera över tjugo mil till mötesplatsen, vilket hade 
lett till att regementsmöten blivit inställda till förmån för bataljonsmöten.20 
Västerbottens fältjägarekår blev sålunda ett litet förband med endast 460 
nummer, fördelade på fyra kompanier: Livkompaniet, Skellefteå, Bygdeå
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Tabell 6 Västerbottens fältjägarekår/regemente -  kompanierna, rotarnas 
läge och antal.

Kompanier 1841 Kompanier 1896 Socknar Antal

1 Livkompaniet 1 Livkompaniet
2 Vännäs

Umeå
Vännäs
Degerfors

131

2 Skellefteå 7 Skellefteå
8 Byske

Skellefteå
Byske
Norsjö

128

3 Bygdeå 3 Bygdeå
4 Nysätra

Bygdeå 
Nysätra 
Sä var

101

4 Lövångers 5 Lövångers Lövånger 100
6 Burträsk Burträsk

Källa: Bennedich, C, Västerbottens och Norrbottens fotfolk. Stockholm 1924, s 214;

och Lövångers kompanier. I mitten på 1860-talet var 393 av rotarna besatta 
med soldLater eller korpraler, fyra var volontärrotar, åtta var anslagna till 
furirers avlöning, tolv till spel och tjugosju var indragna till löneutfyllnad 
för underofficerare, tio till musikens underhåll och två till gevärshantver- 
kare. Fyra rotar betalade vakansavgift till volontärvakansfonden, vars me
del bl. a användes för att bekosta genomförandet av korpralskolorna.21 År 
1880 var den effektiva styrkan 404 man. Antalet effektiva rotar höll sig i 
den storleksordningen under den senare delen av 1800-talet.22

I anslutning till försvarsbeslutet år 1892 utvidgades kåren och blev nr 20 
Västerbottens regemente. Volontärernas antal ökade men de indelta sol
daternas antal förblev oförändrat. Kompaniernas antal blev efter några år 
återigen åtta. Detta innebar att rotarnas nummer i vissa fall ändrades. För 
övrigt innebar inte denna administrativa reform något speciellt nytt för de 
indelta soldaterna.23

Soldatrotarnas antal och geografiska läge.
Det är svårt att sammanfattningsvis för hela perioden från 1860 och fram 
till knektehållets avveckling ange antalet rotar i varje socken. Det beror på 
att förändringar av olika slag inträffade. Några hemman flyttades administ
rativt från Umeå till Vännäs vid mitten av 1880-talet.24 Byske pastorat bil
dades redan 1867, men först från år 1875 räknades Byske som skilt från 
Skellefteå socken i kommunalt hänseende.25 Vidare händer det att en rotes 
benämning växlar i olika handlingar. Ett rotehåll kunde, som ovan beskri

116



vits, bestå av rotedelar som var belägna i olika socknar. Detta gällde t ex 
rotarna 101 och 102 i Seiet och Tavelsjö i respektive Vännäs och Umeå 
socknar. Under slutet av 1800-talet räknas de till Tavelsjö och i äldre hand
lingar till Seiet. Samma förhållande gällde nr 87 och nr 90 , som var rotera
de i Vännäs och Degerfors socknar. I beskrivningen nedan har jag redovi
sat vad som i huvudsak gällde under hela perioden.

Av Livkompaniets 131 rotar låg 105 i Umeå socken. De var utspridda i 
hela socknen med en viss koncentration kring älven och kusten. Bönder i 
över femtio byar var indragna i roteringen. Under de sista årtiondena på 
1800-talet var mellan tjugofyra och tjugosex rotar ständigt vakantsatta och 
således mellan 79 och 81 soldater inklusive korpraler i tjänst samtidigt. Rö- 
bäck med åtta effektiva rotar var den by som hade de flesta soldaterna, 
följd av Stöcksjö, Västerteg och Västerhiske, som hade sex vardera. Ge
nom vakanssättningen var det ovanligt att det fanns fler än tre soldater i en 
by.26

De återstående 26 rotarna, som fram till 1896 bildade Livkompaniet, var 
belägna i Vännäs och Degerfors. I Vännäs socken fanns fjorton av dem, i 
huvudsak fördelade på åtta byar. Här fanns ingen vakantsatt rote. Rotarna 
låg tämligen väl samlade kring kyrkan och längs älven. De tolv degerfors- 
rotarna låg i Tegsnäs och Granön längs Umeälven, i Rödå, Degerfors och 
Hjuken efter Vindelälven och slutligen i Tväråträsk vid sjön med samma 
namn.27 Då Vännäs kompani bildades kom det att bestå av rotarna i De
gerfors och Vännäs socknar samt de 47 nummer som låg i den västra och 
nordvästra delen av Umeå socken.28

De 101 rotarna som utgjorde Bygdeå kompani var fördelade så, att det 
fanns 38 i Bygdeå, 43 i Nysätra och 20 i Sävar. Efter delningen av kom
paniet fördes alla rotarna i Nysätra till det nybildade kompaniet nr 4 i 
Nysätra kompani.

Bygdeå sockens rotar låg i inte mindre än tjugotvå byar och till det kom 
rotedelar på ytterligare nio ställen, däribland några i Umeå socken. I unge
fär hälften av dem fanns det bara en enda soldat och i återstoden mellan 
två och tre. Eßdast i ^ickleå fanns det fyra rotesoldater. I Nysätra socken 
däremot fanns det tre byar , Flarken, Gumboda och Brände, som hade 
mellan fem och sju soldater vardera. Rotedelar fanns här på inte mindre 
än 29 ställen. Sävars sockens tjugo rotar låg i nio byar, däribland Sävar 
och Täfteå som hade fyra vardera. Inom kompaniet fanns ett tiotal rotar 
vakantsatta.29

I förhållande till befolkningens storlek fanns i Nysätra något fler soldater 
jämfört med t ex Umeå eller Skellefteå. Umeå socken med närmare 18 000 
invånare hade att svara för 105 soldaters underhåll, medan Nysätra socken 
med 3 400 invånare fick rekrytera och underhålla inte mindre än 43 solda
ter. Nu spelade den aktuella befolkningens storlek inte någon roll för rote- 
ringsbördan, då denna var knuten till jordinnehav, men antalet rekryter att
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välja mellan borde ha varit större i folkrika trakter.30
Lövångers kompani omfattade jämnt 100 rotar, varav 57 var indelade i 

Lövånger och 43 i Burträsk. I Lövånger fanns ingen vakant rote under min 
undersökningsperiod, medan Burträsk hade fem stycken ständigt vakant- 
satta. Vebomark med sju effektiva rotar var den by som hade flest soldater 
i Lövånger, följt av Hökmark med fem. I Burträsk var det Gammelbyn och 
Bodbyn som hade många rotar. Då Burträsk kompani bildades, fördes alla 
socknens rotar dit.31 En rotes placering har vållat problem: rote nr nio upp
ges i torpsyneinstrument från slutet av 1800-talet ligga i Lubboträsk i Bur
träsk socken.321 det ursprungliga knektekontraktet från 1696 uppges den 
ligga i Seiet.33 Denna uppgift finns också hos Grill.34 1 1841 års roterings- 
verk framgår att inte mindre än sju hemman i olika byar svarar för denna 
rote; däribland Lubboträsk, dit även jag räknat den.35

Skellefteå kompani var det näst största med 128 rotar belägna i Skellef
teå, Byske och Norsjö socknar. I Skellefteå socken fanns 97 av rotarna. 
Precis som i Umeå var c:a tjugo procent av dem vakantsatta , somliga un
der hela och andra under delar av fyrtioårsperioden. Många rotar bestod 
av rotedelar som var utspridda på flera ställen. Normalt fanns det två till 
tre soldater i varje by som deltog i roteringen. I det område, som kom att 
utgöra Byske socken, låg 25 rotar i totalt tolv byar, och i Norsjö var de 
fåtaliga rotarna belägna i endast tre byar.36

Namngivningen av soldaterna är en intressant forskningsuppgift. En un
dersökning som omfattar en kartläggning av alla soldatnamn som förekom
mit vid Västerbottens regemente finns i Kurt Bobergs efterlämnade hand
lingar. Den kommer så småningom att publiceras.

I det övriga Västerbotten fanns inga soldatrotar. Nordmaling med Bjur- 
holm var roterat vid båtsmanshållet. Utanför roteringen stod lappmarks- 
socknarna Åsele, Dorotea, Fredrika, Wilhelmina, Lycksele, Stensele, Sor- 
sele och där anlagda nybyggen. Nya hemman i länet ingick i den nya ordi
narie roteringen från 1825, men satte ej upp soldater, utan bidrog med s k 
rotefrihetsavgifter till den gamla roteringens understöd.37

I Umeå socken låg stabens boställen: Böleå, Hedlunda och Hartviks- 
gård samt Livkompaniets chefsboställe Axla. Skellefteås kompanis chefs
boställe Nyborg var beläget i Sunnanå by. Bygdeåborg hette följdriktigt 
Bygdeå kompanichefs boställe, beläget i Skinnarbyn. Selsberg i byn Seiet 
slutligen var Lövångers kompanichefs boställe.38 År 1860 innehade alla 
kompanichefer utom Livkompaniets chef sina boställen. Två av dem ar
renderade dessutom två löjtnantsboställen.39 Dessa fanns i Storkåge, 
Gammelby, Bäck, Gumboda, Sunnanå och Seiet och var alla utarrendera
de under hela perioden. Regementets mötesplats var Gumboda hed i Ny- 
sätra socken och efter år 1900 Vännäs läger.40
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Antalet rekryterade soldater till Västerbottens 
fältjägarekår 1860-1901.
Till de omkring 390 effektiva rotarna i Västerbotten antogs under perioden 
836 soldater.41 Antalet rekryterade per år varierade beroende på om det 
varit generalmönstring. Dessa ägde rum 1860, 1864, 1869, 1873, 1876, 
1883,1886 samt därefter årligen. År 1868 blev mönstringen inställd sanno
likt på grund av risk för tyfussmitta. Beväringens möten inställdes av den 
orsaken detta år.42 Nödåren hade förstås bidragit till att befolkningens 
motståndskraft var nedsatt.

Bland de antagna förekom en högst varierande tjänstgöringstid. En liten 
grupp på 29 rekryter var i tjänst kortare tid än tre år. Bland dem fanns två 
som blev antagna i vanlig ordning, men sedan ej godkända vid nästkom
mande generalmönstring. Några av de 29 avled i unga år. Sammantaget var 
närmare 35 procent anställda 10 år eller kortare tid; 24,8 procent hade en 
tjänstgöringstid på mellan 11 och 18 år och 16,9 procent tjänstgjorde mel
lan 19 och 25 år. Slutligen var det en skara på 49 individer, motsvarande 
23,7 procent av de antagna som stannade kvar i tjänst 25 år eller längre. 
Medeltjänstetiden för åren 1850 -  1860 , d v s just innan min undersökning 
tar sin början, var ungefär 30 år, medan den under tioårsperioden 1885 -  
1895 sjunkit till 18 år.

Manskapets medelålder vid inträdet i tjänsten var drygt 20 år under stör
re delen av perioden 1860 -1901, med undantag av 1860-talet då den låg på 
21 år. Av de 836 var 275 under 19 år, 436 i åldern 20- 22 år och 125 över 23 
år gamla vid antagningen till soldattjänsten. Förhållandena var, som be
skrivits i kapitel tre likartade i det övriga Sverige.43

Geografiskt ursprung

Den geografîska rekryteringen vid olika regementen
De indelta grenadjärerna rekryterades i regel inom kompaniernas stånd. Sällan
sökte rusthållarna sina rekryter ’utsocknes’ och endast i undantagsfall lyckades
någon ’utböling’ från annan provins få anställning som livgrenadjär44

Ger denna beskrivning av den geografiska rekryteringen en riktig bild av 
vad som gällde i hela landet? Det förefaller så. Som exempel kan nämnas, 
att endast 4,4 procent av samtliga antagna under perioden 1860-1887 var 
födda i ett annat län än det där regementet var förlagt. Dock fanns vissa 
lokala variationer. Jämtlands häst jägarekår med sjutton procent av solda
terna födda utom länet hade den allra högsta andelen utomläns rekrytera
de; ungefär åtta procent av de antagna kom från Norge.
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Bland infanteriregementena tillhörde Södermanlands och Västman
lands regementen samt Livregementets grenadjärkår de som hade mer än 
tio procent rekryterade från ett annat län. Mälardalen var ett område med 
mycket stor geografisk rörlighet och därför är resultaten inte förvånande.45 
Detta kan jämföras med Södra skånska infanteriregementet och Väster
bottens fältjägarekår, där färre än en halv procent var födda utom länet. 
Andra infanteriregementen med mycket låg andel utom länet födda var 
Norrbottens fältjägarekår, Dalregementet, Värmlands regemente, Väst- 
göta-Dal samt de till infanteri ombildade Västgöta regemente och Små
lands grenadjärkår.

Den samlade statistiken visar att flertalet regementen hämtade sina sol
dater inom länet samt att rekryteringen normalt skedde inom respektive 
kompanis stånd, d v s  det område inom vilket kompaniets rotar låg.46 Hur 
den kunde te sig inom ett regemente skall nu redovisas. Nu kan vi också få 
kunskap om hur knuten till närområdet den var.

Tabell 7 De indelta soldaternas i Västerbotten födelsesocknar 1860-1901.

Födelsesocken N %

Lövånger 162 19,4
Nysätra 126 14,8
Skellefteå 119 14,2
Umeå 105 12,5
Burträsk 98 11,7
Bygdeå 66
Vännäs Al
Sävar 24
Degerfors 21
Byske 20 24,4
Norsjö 16
Bjurholm 9
Nordmaling 6
Umeå stad 5
Annanstans i länet 8
Annat län 9
Saknas uppgift 1

Totalt 836 100

Källor: Krigsarkivet, Regementschefsexpeditionen. Generalmönsterrullor 1860 -  1901. 
HLA, Kyrkoarkiv. Födelseböcker och husförhörslängder. SCB:s arkiv. Födelseböcker
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De västerbottniska soldaternas geografiska ursprung

Av de 836 soldater, som antogs till Västerbottens fältjägarekår/ regemente 
under åren 1860-1901, var det endast nio stycken som var födda utom lä
net. Fyra av dem kom från Norrbotten och Västernorrland och de andra 
från mellansvenska landskap. De återstående 827 var födda inom ett tjugo
tal socknar i Västerbotten. Hur fördelningen såg ut framgår av tabell sju. 
Inte mindre än 46 procent av de antagna var födda i Lövånger, Nysätra och 
Burträsk, där bara en tredjedel av de effektiva rotarna låg.

Hur bunden till närområdet rekryteringen var, framgår av tabell åtta. 
Här redovisas resultaten på sockennivå. Sextio procent av västerbottens- 
soldaterna rekryterades till rotar som var belägna inom den egna födelse
socknen. De skillnader som finns mellan olika områden, förefaller ha ett 
samband med om socknen tillhörde de utpräglade jordbrukssocknarna el
ler e j. Inom Lövånger, Nysätra och Burträsk finner vi en mycket hög andel 
internrekrytering. På de håll där det fanns ett fåtal soldatrot ar, är det svårt 
att säkerställa ett mönster.

Ett intressant faktum är emellertid att den lokala anknytningen inte 
sträcker sig ned till bynivå. Det är sålunda inte alls särskilt vanligt att knek
ten var född i den by , där han sedan kom att verka som soldat. I hela den 
stora gruppen var det endast c:a 12 procent av alla, som förblev hembyn 
trogen. Det var vanligare i de socknar där det fanns ett fåtal rotar.47

Tabell 8 Inomsocknes och utomsocknes rekrytering till rotarna vid Väster
bottens fältjägarekår/regemente 1860-1901

Rotsocken Födda
inom
N

s-n
%

Födda
utom
N

s-n
%

Totalt

N

Umeå 90 49,0 94 51,0 184
Skellefteå 94 61,5 59 38,5 153
Lövånger 86 83,5 17 16,5 103
Burträsk 61 71,0 25 29,0 86
Nysätra 57 73,0 21 27,0 78
Bygdeå 40 54,7 33 45,3 73
Byske 14 29,2 34 70,8 48
Sävar 17 42,5 23 57,5 40
Vännäs 21 53,8 18 46,2 39
Degerfors 11 64,7 6 35,3 18 *
Norsjö 11 78,5 3 21,5 14

502 60,0 333 40,0 836

Källor: Se tabell 7 ovan. Anm. * Uppgift saknas för en soldat i Degerfors socken.
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I tabell nio visas hur den geografiska rekryteringen såg ut i varje enskild 
socken. Ungefär hälften av soldaterna som sökte sig till Umeå sockens ro
tar var födda på annat håll. Här finner vi den största spridningen. Räknar 
vi in den rekrytering som ägde rum från det närbelägna Nordmaling, De- 
gerfors, Vännäs och Sävar mt från Umeå stad, blir resultatet att 125 indi
vider eller motsvarande 68 procent var födda inom vad som kan betraktas 
som närområdet. Av de återstående 59 var inte mindre än 37 födda i Nysät- 
ra och Bygdeå.

Till lövångersrotarna däremot kom endast sjutton soldater födda på an
nat håll, nästan alla var från Burträsk eller Nysätra. Flertalet var barnföd
da i byar som låg högst tre mil från den by där soldatroten låg. Här kan 
man verkligen tala om en nära geografisk anknytning. Också Nysätra och 
Burträsk hade, som ovan nämnts, själva en hög inomsocknes rekrytering. 
I en av de få uppteckningarna från skellefteåområdet påpekas: ”Från Lö
vånger och Burträsk kommo de flesta soldatämnena.”48 Det stämmer med 
de resultat jag erhållit såtillvida som den utomsocknes rekryteringen do
mineras av soldater som var födda i de nämnda socknarna, men en majo
ritet av soldaterna som rekryterades till rotarna i Skellefteå var födda där. 
Studerar man den geografiska rekryteringen till varje kompani (utan hän
syn till delningen 1896) blir resultatet, att Livkompaniet med rotarne i

Tabell 9 Antalet indelta soldater rekryterade till socknar i Västerbotten 
samt deras födelsesocknar. 1860 -  1901.

Födelse
socknar

Um Vä Deg Löv Bur Byg Ny Säv Sk By No Tot.

Umeå 90 9 1 1 2 1 1 105
Vännäs 17 21 3 41
Degerf. 6 2 11 1 1 21
Lövång. 7 86 15 4 11 1 31 6 1 162
Burtr. 2 1 3 61 9 6 3 11 1 1 98
Bygdeå 17 2 40 3 3 1 66
Nysätr. 20 1 12 6 13 57 13 2 2 126
Sävar 3 1 3 17 24
Skellef. 1 1 1 94 21 1 119
Byske 6 14 20
Norsjö 1 4 11 16
Nordmal. 4 2 6
Bjurholm 6 3 9
Umeå st. 5 5
Övriga 5 1 1 1 1 1 4 3 17
Saknas 1 1

184 39 18 103 86 73 78 40 153 48 14 836
Källor: se tabell 7
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Umeå, Vännäs och Degerfors hämtade 66,3 procent av soldaterna inom 
dessa socknar; Bygdeå kompani med rotarna i Bygdeå, Nysätra och Sävar 
rekryterade 78 procent inom de nämnda socknarna; Lövångers kompani 
med rotarna i Lövånger och Burträsk låg som högst med nästan nittio pro
cent rekryterade inom kompaniets stånd; Skellefteå kompani med rotarna 
inom Skellefteå, Byske och Norsjö nådde 70 procents rekrytering inom 
kompaniets stånd.

Skillnader i geografisk rekrytering mellan de olika 
socknarna
Var det medvetna val som låg bakom dessa lokala mönster? Hur kan skill
naderna mellan de olika socknarna förklaras? Ett samband med respektive 
sockens näringsstruktur verkar sannolikt. Ju mer jordbruksinriktad sock
nen var, desto högre andel soldater hämtades ”hemmavid” . Men inte bara 
detta. Från dessa jordbrukssocknar ”exporterades” inte mindre än 181 sol
datämnen. Det är svårt att tänka sig att dessa hellre valde att bli soldater i 
en främmande socken än i hemsocknen. En enkel förklaring skulle kunna 
vara, att det vid rekryteringstillfället inte fanns lediga rotar i den närmaste 
omgivningen och att de ynglingar, för vilka soldatyrket framstod som att
raktivt, tvingades söka sig ut för att kunna bli soldater. I socknar med myc
ket få rotar kunde detta inträffa. Men ifråga om de övriga håller inte denna 
förklaring, eftersom det fanns lediga rotar att ta i anspråk efter varje gene
ralmönstring , utom år 1869 i Burträsk socken. 49 Efter 1887, då årliga 
mönstringar infördes, kunde det bli brist på lediga rotar i en socken, därför 
att det var ett fåtal rotar som årligen omsattes.

En annan rimlig förklaring kan vara att det funnits en tradition att yng
lingar från bestämda områden åtog sig att vara soldater. En tredje möjlig
het , som egentligen inte utesluter detta alternativ, är, att soldatyrket be
traktades som en värdig bisyssla till jordbruket, vilken utnyttjades av dem 
som i övrigt behövde finna lämpliga bisysselsättningar. En bondson som 
hade att välja mellan att söka sig till sågverksindustrin eller att ta anställ
ningen som soldat, kanske ändå fann graden av frihet och oberoende större 
inom soldatyrket. Dessutom får vi tänka oss att det fanns en skara för vilka 
det inte fanns försörj ningsutrymme i form av en egen gård eller hemmans- 
del och som var tvungna att söka sig ut på egen hand. Genom att många 
soldater vid antagningen fick inskrivet i soldatkontraktet, att de fick upp
odla viss areal, som de sedan fick behålla livet ut, fick den som valde yrket 
en viss långsiktig grundtrygghet.

Något som också kan förklara, att så många ynglingar från de nämnda 
jordbrukssocknarna sökte sig rotar på annat håll, var att det uppenbarligen 
gick bra för dem att fortsätta att bo kvar i hembygden, trots att de fungera
de som rotesoldater i helt andra socknar. Från Umeå socken kan följande
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exempel hämtas. Till dess rotar antogs 94 soldater som var födda i andra 
socknar. Av de tjugo som var födda i Nysätra, bodde sexton kvar där under 
hela soldattiden. Bland rekryterna från Lövånger bodde sex av sju kvar 
hemma och bland bygdeåknektarna var det tolv av sjutton som förblev 
bofasta i hembygden. Liknande uppgifter finns för många av de soldater 
som rekryterades till rotar i Lövånger. Av de elva soldaterna som var födda 
i Nysätra, bodde tio kvar hemma hela livet.50 Den undersökning, som 
redovisas i kapitel sju, visar att flera av dessa soldater sedermera blev 
bönder eller brukare av hemmansdel eller torplägenhet. Uppenbarligen 
har vi här en grupp som använde soldatyrket för att klara sin försörjning 
fram till dess att de kunde ta över en gård. För andra kan det helt enkelt ha 
varit en fråga om att de hade ett jordbruk men ville få ett ekonomiskt 
tillskott. För småbönder har den kontanta lönen lockat. Från Småland finns 
också sådana uppgifter. I en uppteckning omtalas att ”t o m  självägande 
bönder tog soldatanställning mot den relativt goda kontanta lönen”51.

Med tanke på de bestämmelser som fanns rörande de indelta soldaternas 
boende är detta rätt anmärkningsvärda resultat. I tjänstgöringsreglemen- 
tet stod det uttryckligen att manskapet skulle bo på soldattorpet eller också 
skaffa sig fast bostad inom kompaniets stånd. Det var kompanichefen som 
godkände valet av boningsort.52 Hur kunde det då förekomma att soldater 
bodde kvar hemma? I Västerbotten löstes denna fråga genom att dessa sol
dater erhöll permission från regementsmötets slut det ena året och fram till 
nästa års övningar. I tjänstgöringsreglementet fanns nämligen en paragraf 
som tillät manskap att för längre eller kortare tid bo eller vistas utanför 
kompaniets område. Rust- eller rotehållarnas samtycke krävdes förstås.53 
Det är dock troligt att det aldrig var meningen att reglerna skulle utnyttjas 
på det sättet att soldater hela livet skulle vistas på annat håll. För officerar
na spelade det tydligen inte så stor roll om ett antal soldater bodde kvar i 
sina hembygder. Tanken på en snabb mobilisering var lika främmande som 
vinterkrigföring.

Huruvida förhållandena i fråga om boendet var likartade i övriga Väs
terbotten äger jag ingen fullständig kunskap om. Informationen om boen
det har kommit fram i anslutning till familj estudien och där ingår enbart 
soldater rekryterade till Umeå och Lövånger. Däremot finns uppgifter från 
Bygdeå kompani som visar att i början av 1870-talet bodde 31 av 92 solda
ter i andra byar än den där roten låg.54

Även på andra håll i landet förekom det att rotesoldaten bodde långt 
bort från sina rotebönder. ”Det fanns soldater som aldrig sett sina rotebön- 
der” , uppges t ex i en uppteckning från Småland.55 Dock måste åtminstone 
rotemästaren har träffat soldaten då man gjorde upp soldatkontraktet.

I litteraturen beskrivs de indelta regementena som verkliga bygderege
menten. Som sådana framstår de ju också om man beaktar att utomläns- 
rekryteringen var relativt ovanlig på de flesta håll. Att rekryteringen sked
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de i huvudsak inom kompaniets område har också bekräftats även om det 
här finns variationer. Däremot härstammade inte soldaterna i någon större 
utsträckning från den by där roten låg. Detta leder till frågan om vilken 
betydelse man överhuvudtaget skall tillmäta den geografiska närheten vid 
valet av rekryt. Var det andra faktorer som var mer betydelsefulla? Vilket 
samband kan finnas mellan social och geografisk rekrytering? Detta skall 
tas upp i kommande avsnitt.

Soldaternas sociala ursprung
När krigsminister G. R. Abelin prisar den indelte soldaten för hans ur
sprung ur ”vår ofördärvade lantbefolkning” och när generalen Hazelius 
talar om soldaten som ett ”praktexemplar av den svenske bonden” är det, 
som Kerstin Strömberg-Back påpekat i sin uppsats Stam och beväring, 
överhetens syn som kommer fram. Det fanns, räknade man med, ett be
folkningsskikt på landsbygden som skulle förse armén med menigt man
skap, vare sig det gällde meniga indelta knektar eller stamanställda volon- 
tärer och underbefäl i en värnpliktsarmé.56

Vilka var det då som sökte sig till indelta armén för att bli soldater? Det 
finns inte något samlat material som kan ge en bild av detta. Inte ens i de 
många utredningar om försvaret, som gjordes under 1800-talet och som re
sulterade i digra betänkanden, finns sådana uppgifter.

Uppteckningarnas bild
I den etnologiska insamlingen, Stamsoldat och beväring, som ovan omta
lats, ställdes bl a följande frågor, som gällde den sociala rekryteringen till 
knektehållet: ”Av vilka anledningar lät man förr värva sig till indelt 
knekt?” ”Från vilka skikt i samhället kommo soldaterna?” ”Brukade det 
vara torparesöner, särskilt fattiga personer, hemmansägaresöner eller till
hörde de andra kategorier?”57

I svaren på de frågor som rör socialt ursprung framkommer, att de rek
ryterade var torparsöner, bonddrängar, knektsöner, söner till de fattiga i 
agrarsamhället, hantverkarsöner, arbetarsöner, söner till backstugusittare 
och statare, till småbönder och småbrukare samt bondsöner. Ordningsfölj
den anger ungefär hur ofta de nämns i de omkring 140 uppteckningarna.58

Soldaterna värvades i regel bland småbrukarklassen som icke kunde bereda alla 
sina barn sysselsättning hemma vid jordbruket samt bland andra, fattiga, barn
rika familjer som icke ägde någon jord. Man räknade med att fastän lönen var 
i det knappaste tilltagen, så erhöll man ändå kost och logi under tjänstgöringsti
den samt naturaförmånerna.59
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Detta citat är belysande för de synpunkter som kommer fram i flertalet 
av uppteckningarna. I några av dem avvisas helt och hållet tanken på att 
hemmansägaresöner skulle kunna bli indelta soldater.60 I sådana fall är 
uppteckningarna i allmänhet från syd- och mellansveriges slättområden. 
Härifrån kommer också uppgiften att bondsönerna hellre valde att ta an
ställning som underofficersvolontärer:

Underofficerare rekryterades enbart bland hemmasönerna. Rika bondsöner 
ville ha titel och anseende, vacker grenadjäruniform, utmärkta skolor under tre 
år och god pension. ...D et var mycket vanligt att gå igenom skolorna, taga av
sked och sedan ha förmånen vid sökande av platser som förvaltare, förmän, po
liser, skogvaktare mm.61

För de norra delarna av landet däremot händer det oftare, att det nämns 
att också bondsöner blev soldater. I en uppteckning från Hälsingland sägs:

Men sedan förekom det också rätt ofta att bondsöner åtog sig knektsysslan. Or
saken härtill kan man kanske finna i att bönderna under denna tid hade många 
barn, vilka fingo ge sig ut på egen hand för att söka sin bärgning.62

I valet mellan ett slitsamt liv som nybyggare och ett liv på soldattorpet, val
de dessa bondsöner hellre soldattorpet.

Den bild som framkommer i uppteckningsmaterialet i stort, är att solda
terna rekryterades ur mellanskiktet och det lägre skiktet i agrarsamhället. 
I Norrland och i övriga delar av landet där gårdarna var små och bisysslor 
behövdes har också bondsöner rekryterats. Ett intressant påpekande finns 
i en uppteckning från Småland: ”Soldaterna rekryterades ur de lägre skik
ten, dock ej de allra lägsta.”63

Varför valdes soldatyrket? Här är uppteckningsmaterialet synnerligen 
samstämmigt. Soldattorpet gav en grundförsörjning och möjlighet att få 
hus och hem och kunna bilda familj :

Ett ledigt soldattorp hägrade, den unge mannen hörde sig för, och lyckades han 
bli antagen, kunde giftermål ske. Annars återstod drängtjänst eller möjligen en 
plats som statare på någon herrgård.64

Resultaten i kapitel fyra visar dock att detta motiv inte kan ha varit avgör
ande för alla. Det fanns ju trots allt över 6000 ”torplösa” soldater på 1880- 
talet.
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Social stratifîering

Exempel på olika modeller för social stratifîering
Innan mina egna resultat presenteras skall jag redovisa efter vilka principer 
jag grupperat soldaternas målsmän. Avgörande för resultaten är ju den 
metod för social stratifiering som använts. Den bör ta sin utgångspunkt i 
en föreställning om den sociala skiktningen i den bygd, som är föremål för 
studier. I ett renodlat bondesamhälle är det naturligt att ha relationen till 
jorden som en grund. Christer Winberg använder en sådan modell i sin 
studie av tre socknar i Västergötland under perioden 1750 -1850. Han skil
jer mellan a) mycket stora jordbrukare b) jordbrukare med överskottspro- 
duktion c) självhushållande jordbrukare d) obesuttna jordbrukare, typ 
torpare, lägenhetsägare, arrendatorer och slutligen e) jordlösa exempelvis 
backstugusittare,statare, inhysesfolk. Gränsen mellan c) och d) kan vara 
flytande för t ex torparna.65

Sture Martinius använder sig i sin undersökning, Levnadsbanor för 552 
svenskar födda 1810-12, likaledes av fyra grupper: a) bönder b) förmän vid 
storjordbruk och hantverkare c) torpare och soldater d) agrara underskikt. 
Han gör inte så stor skillnad mellan bönder av olika kategorier. Han me
nar, att bönderna förblev ett socialt skikt, trots att några och kanske ett 
växande antal fick en ekonomisk ställning som gjort, att de kunde räknas 
till ståndspersonerna. ”De var i ekonomiskt hänseende på samma nivå som 
det lägre ståndspersonskiktet, men ifråga om livsstil och utbildning skilde 
de sig från ståndspersonerna” , hävdar Martinius. Gruppen b) placeras 
över torpare och soldater, därför att den innehåller personer med arbets- 
ledande funktioner.66

Jan-Olof Björkman diskuterar också frågan om den sociala skiktningen 
i det begynnande 1800-talets bondesamhälle i sin avhandling, Bonde och 
tjänstehjon. Han behandlar Ulivi by i Munktorps socken, Västmanlands 
län. Han använder sig också av fyra grupper i sin stratifieringsmodell: a) 
bönder som ägde egen jord ( skattebönder) b) landbönder ( som brukar 
annans jord) c) torpare ( med dagsverksskyldighet) d) jordbruksarbetare i 
vidaste mening -  hit räknar han drängar, pigor, statare, inhyseshjon, 
backstugusittare. I huvudsak intresserar han sig för de båda motpolerna i 
agrarsamhället -  bönderna och tjänstehjonen.67

Inom migrationsforskningsprojektet i Uppsala utarbetades på 1970-talet 
en social stratifieringsskala bestående av fem huvudgrupper. Den anslöt till 
sociala klassificeringar, som använts inom anglosaxisk forskning.68 Här 
görs ingen skillnad mellan bönder, brukare och arrendatorer, något som 
gör att den måste anpassas om den skall användas vid ett studium av ett 
renodlat agrarsamhälle.
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Mats Rolén använder i sin avhandling, Skogsbygd i förvandling, som be
handlar Revsunds tingslag i Jämtland, den stratifieringsskala som utforma
des inom migrationsprojektet med den skillnaden, att han indelat gruppen 
jordbrukare i fyra undergrupper: a) hemmansägare/bönder b) arrendato
rer/brukare c) torpare d) lägenhetsägare. Hemmansägarna var ”i vissa de
lar av undersökningsområdet det ledande sociala skiktet” . Till lönearbe- 
tarskiktet räknar Rolén de övriga inom jordbrukargruppen, hantverkare, 
jordbruks- och skogsarbetare och kvalificerade och okvalificerade 
arbetare.69

John Rogers och Ingrid Eriksson begagnar sig i avhandlingen, Rural la
bor and Population change, av inte mindre än sju grupper: ståndspersoner, 
bönder, icke-agrara yrken på landsbygden, torpare/soldater, statare, tjäns
tefolk och slutligen backstugusittare/fattighjon. Författarna väljer att pla
cera in individer med icke-agrara yrken över torpare och soldater på den 
sociala rangskalan med samma motiverimg som Martinius, nämligen att 
det i gruppen ingår förmän som har arbetsledande funktioner och att hant
verkarna, som också återfinns där, hade en mer självständig ställning, 
jämfört med torparnas.70

Den använda stratifieringsskalan
Min indelning ansluter sig till de grupperingar som flertalet forskare använt 
sig av. Jag utgår från om personen a) äger jord b) brukar jord de inte äger 
c) saknar tillgång till jord och får sålunda tre huvudgrupper: A, ett övre 
skikt, som utgörs av personer som var bönder, hemmansägare, före detta 
bönder och hemmanstillträdare, dvs en gift bondson som bodde hemma i 
avvaktan på att få ta över gården. Även ett fåtal bondsöner utan titel ”hem
manstillträdare” har förts hit. Till detta skikt har också räknats de få små
företagarna samt underofficerarna. De sistnämnda har inte haft en ekono
misk ställning, som liknat böndernas, men deras sociala ställning har sanno
likt varit sådan, att de kan föras till agrarsamhällets övre skikt.

Till mellanskiktet -  B -  har jag fört torpare, nybyggare, soldater och ar- 
rendatorer. Här finns också vice korpralerna och korpralerna. Uppmärk
sammas bör, att en torpare i Västerbotten mer kan liknas vid en mindre 
hemmansägare. Dagsverksskyldighet knuten till torpet var i Västerbotten 
i det närmaste okänt. Skillnaden i förhållande till grupp A kan därför vara 
flytande. Det gäller särskilt dem som anges som ”brukare” eller ”ägare” , 
där det är svårt att veta om frånvaron av titeln ”bonde” är en markering 
av lägre social tillhörighet. I gruppen C finns målsmän med titlar som 
dräng, piga, änka eller inhyses. Ogifta kvinnor utan speciell titel, bond
döttrar och torpar döttrar har också förts hit.

Inplaceringen av vissa kategorier vållar alltid problem. Individer med tit
lar som ”före detta bonde” , ”före detta soldat” och ”före detta arbetare”
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har fått vara kvar inom det skikt de skulle ha tillhört, om de ej varit ”före 
detta” . Det kan naturligtvis diskuteras om detta är riktigt. Likaså kan gi
vetvis inplaceringen av ”bondsönerna” i skikt A förefalla tveksam. Detta 
har gjorts mot bakgrund av att jag vet att många också blev bönder. (De 
ingår i familj eundersökningen)

Väster bottensoldaternas sociala ursprung
Hur stämmer resultaten med den bild som ges i uppteckningarna? I tabell 
tio finns en sammanställning som visar de västerbottniska knektarnas socia
la härkomst. Bortfallet utgör drygt fem procent. Hälften av det beror på 
att Skellefteå sockens kyrkböcker är så skadade att somliga målsmäns 
namn och yrken inte kan läsas.71 Det övriga bortfallet utgörs av individer 
som helt enkelt inte återfunnits i födelseböckerna, sannolikt på grund av 
felaktigt angiven födelsesocken eller födelsedatum.

Två tredjedelar av soldaterna, som rekryterades till Västerbottens fält
jägarekår/regemente härstammade ur de båda övre skikten i bondesam
hället. 39 procent av soldaterna hade fäder som var bönder eller som kom
binerade bonde- och soldatyrket. Sammanlagt var det 20 procent som hade 
fäder med militär anknytning. I det lägsta skiktet dominerar målsmän med 
”titeln” inhyses. Här finns det sannolikt personer med skiftande sociala 
villkor. Den andra stora gruppen i det lägsta skiktet utgörs av de ensam
stående kvinnorna -  ogifta mödrar eller änkor. 86 av de 836 soldaterna var 
födda utom äktenskapet. Man får dock vara försiktig med att dra slutsat
sen, att soldaterna som tillhörde denna grupp, skulle vara predestinerade 
till ett utslaget och fattigt liv. Visst finns det sådana exempel i mitt material, 
men det finns också exempel på soldater som senare i livet återfinns på 
egna gårdar. Det var inte ovanligt att dessa soldaters mödrar gifte sig kort 
efter barnets födelse.72

Här tangeras ett viktigt metodiskt problem. När jag plockar yrkesupp- 
gifter för föräldragenerationen ur födelseböckerna, får jag uppgifter som 
inte är helt jämförbara : en del föräldrar har inte nått sitt ”bästa” yrke, 
andra har pensionerat sig. De befinner sig kort sagt i olika stadier av livscy
keln. Det som framförallt kan vålla problem är de ogifta mödrarna, vilka 
kan gifta sig och tex hamna i skikt A istället för skikt C; vidare drängar 
och pigor, som tjänade borta under några år och där åtminstone några av 
drängarna kunde räkna med att bli bönder.

Problem av detta slag kommer sannolikt att kvarstå vid denna typ av stu
dier, där enbart en variabel används. För att få en uppfattning om hur re
sultaten påverkas av förändringar i föräldragenerationen, har jag gjort en 
mindre studie, som enbart rört soldater som var födda i Umeå socken och
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som sedan tjänstgjort där. Jag erhöll inga dramatiska skillnader i resultat 
om målsmans yrke hämtades vid sonens/soldatens födelse eller tjugo år se
nare, vid antagningen till soldatyrket.73

Tabell 10 Social härkomst för soldater rekryterade till rotar vid Västerbot
tens fältjägarekår/regemente 1860-1901.

Målsmans yrke vid N %
soldatens födelse

Småföretagare/lärare 3
Underofficer 5
Bonde 273 Skikt A: 40,0%
Bonde/soldat/korpral 14
F d bonde 13
Bondson 9

Arrendator/landbonde 10
Nybyggare 28
Torpare 29
Soldat/fältjägare 121
Vice korpral/korpral 6 Skikt B: 26,7 %
Distinktionskorpral 2
F d soldat 13
Soldat/arbetare 2
Tullförvaltare 1

Hantverkare 16
Arbetare 29
Tjänstefolk 58
Inhyses/förgångsman 124
Änka 11 Skikt C: 33,3 %
Bonddotter/torpardotter 10
Ogifta kvinnor utan titel 13
Lösdriverska 2

Totalt 792
Källor: Krigsarkivet, Regementschefsexpeditionen. Generalmönsterrullor. Rekryteringsrul- 
lor HLA. Kyrkoarkiv. Födelseböcker. Husförhörslängder. SCB:s arkiv. Födelseböcker. 
Anm. Uppgift om målsmans yrke saknas för 54 individer.
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Den sociala rekryteringen under olika årtionden
Smärre förskjutningar mellan de olika skikten ägde rum under de fyrtio 
åren. På 1860- och 1870-talen låg rekryteringen ur det övre skiktet på om
kring 38 procent. På 1880-talet däremot steg andelen rekryterade till över 
43 procent. På 1890-talet inklusive de två åren i början av 1900-talet höll 
sig andelen ur det övre skiktet på strax över fyrtio procent. En svag ökning 
av rekryteringen ur det övre skiktet kan sålunda skönjas, men storleken på 
förändringen var inte särskilt dramatisk. Rekryteringen ur detta skikt kan 
betecknas som tämligen stabil.

Rekryteringen ur mellanskiktet var högst på 1860-talet och sjönk däref
ter ned till 22.5 procent på 1890-talet. Årtiondena däremellan pendlade 
andeln mellan 24 och 27 procent. Ungefär 68 procent av de rekryter som 
hörde till mellanskiktet var födda i soldathem.

Andelen som rekryterades ur det lägsta skiktet ökade för varje årtionde, 
med undantag för 1880-talet, då det skedde en viss nedgång igen. Den lägs
ta andelen rekryterade ur detta skikt förekom på 1860-talet. Under 1870- 
talet steg andelen till närmare 35 procent och på 1890-talet hade det skett 
en ökning till över 37 procent.

De skillnader i den sociala rekryteringen som framkommer stämmer väl 
överens med det sätt varpå knektehållet fungerade i bygden. Föränd
ringarna i skikt A är inte dramatiska, utan ligger hela tiden på en hög nivå. 
Fram till dess att systemet avvecklades, utnyttjades det för försörjning av 
bondsönerna. Inom mellanskiktet däremot blev det en nedgång. Förkla
ringen till förändringen inom skikt C har troligen att göra med tillväxten av 
detta skikt i samhället, men inte under något årtionde kom en majoritet av 
soldaterna ur skikt C.

Selektiv social rekrytering
En fråga som ställdes var, om rekryteringen var selektiv i någon bemärkel
se, t ex fråga om social härkomst? Ett sätt att mäta detta är att se om det 
fanns något samband mellan soldaternas avlöningsförmåner och deras 
sociala ursprung. Eftersom det är svårt att uppskatta den del av avlöningen 
som bestod av torpavkastningen, får jag inskränka mig till att använda 
storleken på legobeloppet och arrendet (det kontanta belopp somliga sol
dater erhöll istället för torpet). Jag hade tänkt mig, att om en grupp ge
nomgående erhöll mycket höga eller mycket låga legobelopp (eller arren
debelopp), kunde detta tyda på att det fanns någon form av medvetna val. 
Resultaten redovisas i tabell elva.

Resultaten är dock långt ifrån entydiga. I fråga om legans storlek finns 
följande samband mellan social härkomst och beloppets storlek. Det var 
procentuellt fler soldater födda i det övre skiktet som erhöll låga summor.
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Tabell 11 Legans och arrendets samband med soldaternas sociala ursprung. 
Västerbottens fältjägarekår/regemente. Soldater antagna 1860- 1901.

Social
härkomst 0-50 51-100

Legans
101-150

storlek
151-200 201-250 251 -

Skikt A 38,1 40,9 44,4 38,0 36,3 30,5
Skikt B 30,6 27,2 20,6 31,5 22,8 25,4
Skikt C 31,3 31,9 35,0 30,5 40,9 44,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Social Arrendets storlek
härkomst 0-99 100-129 130-150 151-210

Skikt A 44,3 41,0 40,4 43,3
Skikt B 21,5 26,0 22,6 21,5
Skikt C 34,2 33,0 37,0 28,2

100,0 100,0 100,0 100,0

Källor: Krigsarkivet, Västerbottens regementes arkiv. Livkompaniet, Skellefteå , Bygdeå , 
Lövångers , Vännäs, Nysätra, Byske, Burträsk kompanier: soldatkontrakt; Regementschef- 
sexpeditionen. Kontroll och sammanställning av soldaternas tjänstetid.

Det var alltså inte så, att bondsöner, som utgjorde huvuddelen av detta 
skikt, erhöll höga belopp och att de som kom ur det lägsta skiktet fick nöja 
sig med mindre. Tvärtom var det så, att 44 procent av de soldater som fick 
mycket generösa summor, var födda i det lägsta skiktet. Andelen soldater 
som fick legobelopp som låg över det genomsnittliga på 125 kronor, var 
något högre inom skikt C än inom skikt A och B. Fördelningen på höga 
och låga belopp var däremot tämligen lika inom de båda övre skikten. Vi 
får dock räkna med att fluktuationerna i legans storlek också hade att göra 
med förhållandena på arbetsmarknaden.74
Arrendet var ju den kontantsumma som soldaten erhöll istället för torpet. 
Den varierade mycket -  från 4Q kronor upp till 210 kronor per år. I tabell 
elva framgår de skillnader som förekom mellan soldater med olika social 
bakgrund. Resultaten skiljer sig från dem som erhölls då legobeloppet an
vändes. Höga och låga arrendesummor fördelar sig ungefär lika mellan de 
olika skikten. Visserligen tillhörde 44 procent av dem som erhöll de lägsta 
summorna det övre skiktet. Här finns det en viss överensstämmelse med 
de resultat som erhölls ovan. Men även bland dem som erhöll belopp över 
151 kronor tillhörde över 40 procent det övre skiktet.
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Det genomsnittliga arrendebeloppet var 127 kronor. Under tidsperio
den skedde en kontinuerlig ökning. Resultaten visar att närmare 30 pro
cent av soldaterna ur mellanskiktet erhöll mer än 150 kronor varje år. Sol
datsönerna, som utgjorde en stor grupp av skikt B, har sannolikt haft kun
skaper om vad som kunde vara möjligt att erhålla. Bland dem som var föd
da i skikt A och C var motsvarande andel 26,6 och 21,8 procent. Låga sum
mor på under ett hundra kronor erhöll 14.6 procent av soldaterna i skikt 
A, 14 procent i skikt C och 11.6 procent i skikt B.

Det har inte gått att visa något entydigt samband mellan avlöningsförmå
nerna och social härkomst. Om tolkningen görs med utgångspunkt från le- 
gans storlek, passar de in i ett rekryteringsmönster, som bygger på att rote- 
ringen nyttjades för försörjning av bondsöner som ville vara kvar i lokal
samhället. De behövde inte lockas med högre legobelopp än andra utan 
nöjde sig med mindre. Samtidigt vill jag påminna om den diskussion om 
avlöningssystemet olika delar, som finns i kapitel IV och där jag påpekat 
hur svårt det är att bryta ut en del av betalningen. Därför måste resultaten 
tolkas med viss försiktighet.

Den sociala rekryteringen i de olika 
socknarna
Den geografiska rekryteringens utseende varierade i de olika socknarna. 
Det är sannolikt att det även finns särdrag ifråga om den sociala rekryte
ringen. Finns det något samband mellan soldaternas sociala härkomst och 
deras geografiska ursprung? Kom de inflyttade soldaterna från lägre sociala 
skikt? För att söka besvara dessa frågor har jag studerat förhållandena i de 
fem socknar där det under perioden rekryterades minst 50 soldater.75

Umeå socken
Endast 29,5 procent av de antagna soldaterna i Umeå socken härstammade 
ur bondeklassen (skikt A). Det kan jämföras med förhållandet i Lövångers 
socken där andelen bondsöner låg på nära 62 procent. I Umeå var det där
emot en mycket stor andel som kom från det lägsta skiktet; bl a fanns det 
här en högre andel soldater födda av ogifta mödrar. Rekryteringen ur mel
lanskiktet höll sig på ungefär samma nivå som den ur skikt A.

Även sambandet mellan geografisk och social rekrytering illustreras i fi
gur två. I Umeå kom, bland dem som var födda utom socknen, en relativt 
stor grupp ur det lägsta sociala skiktet, men det var dock fler, som hade sitt 
ursprung i de båda övre skikten. Detta är måhända något oväntat, efter
som det ligger nära till hands att anta, att framförallt individer ur de obe-
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Figur 2 Social härkomst för soldater rekryterade till Umeå och Lövångers 
socknar 1860-1901

UMEÅ SOCKEN

A B C
samtliga 29.5 28.9 41.5

A B C
soldater födda 19.4 39.7 40.9
inom s-n

A B C
soldater  födda 39.8 18.2 42.0
i andra s - r

LÖVÅNGERS SOCKEN

A B C
samtliga 61.8 15.6 22.6

A B C
so ld a te r  födda 62.8 12.7 24.5
inom s-n

A B C
so ld a te r  tödda 56.2 31.3 12.5
i andra s - r
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suttnas led skulle vara benägna att flytta för att förbättra sin sociala posi
tion. Speciellt intressant är det att nära 40 procent av dem som var födda 
utom Umeå socken, kom ur bondeklassen, medan av de inom socknen föd
da blott 19,4 var bondsöner. Likaså värt att uppmärksamma är det faktum, 
att av samtliga bondsöner, som blev soldater i Umeå socken, kom 66,6 pro
cent från annan socken.

Ser vi till mellanskiktet bör det noteras, att bland soldatsönerna 80 pro
cent var födda inom socknen. Vad slutligen rekryteringen ur det lägsta 
skiktet beträffar, sker den tämligen oberoende av geografiskt ursprung.

Anknytning genom släktskap eller egen tidigare anställning inom det 
militära hade 72 soldater, motsvarande drygt 40 procent av dem vars sociala 
ursprung har kunnat fastställas. 22 soldater var födda i den by där de senare 
kom att tjäna som soldater.

Lövångers socken
Soldatrekryteringen i denna utpräglade jordbrukssocken utmärktes av att 
över 60 procent av rekryterna var födda i bondeklassen. Endast 23 indivi
der, motsvarande 22,5 procent, härstammade ur det lägsta skiktet. Det 
kan jämföras med 41,5 procent i Umeå socken. Det var också synnerligen 
ovanligt att någon ur det obesuttna skiktet kom inflyttande för att bli sol
dat. Flertalet av dessa var istället bond- och soldatsöner. Skillnaden mellan 
den inom- och utomsocknes rekryteringen framgår i figur 2. Över hälften 
av dem som var födda utom socknen hade någon anknytning till det militä
ra genom att de antingen hade släktingar som varit soldater eller genom att 
de själva tidigare haft ett militärt yrke. För att bli soldat i Lövångers soc
ken borde man således helst vara född där eller också ha speciella kontak
ter. Andelen soldater födda utom äktenskapet var här också avsevärt lägre 
än i Umeå. Det är kanske för djärvt att tolka resultaten som tecken på att 
det funnits en medveten socialt selektiv rekrytering, att soldatyrket i det 
närmaste var reserverat för böndernas egna söner. Men tanken ligger nära 
till hands.

Kan Umeå och Lövånger stå som typfall för de andra socknarna? Hur 
stämmer resultaten för t ex Nysätra och Burträsk med de som kom fram för 
Lövånger? Liknar rekryteringen i ”biandsocknarna” Umeå och Skellefteå 
varandra? Var kan Bygdeå placeras in?

Den sociala rekryteringen i Umeå och Skellefteå socknar överensstäm
mer praktiskt taget helt och hållet. I Skellefteå låg andelen som kom ur det 
högsta skiktet på strax under 31,8 procent och i Umeå på 29,5. I det när
maste identiska resultat erhålls för rekryteringen ur de övriga två skikten. 
Samma skillnader mellan den inomsocknes och den utomsocknes rekryte
ringen föreligger också. Bland Skellefteå sockens soldater av bondeur
sprung var 64 procent födda utanför socknen.
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Den sociala rekryteringen till Nysätras och Burträsks soldatrotar borde 
likna den som förekom i Lövånger. Det gör den också i stor utsträckning, 
även om vi inte når lika överensstämmande resultat som mellan Umeå och 
Skellefteå. Varken i Nysätra eller i Burträsk nåddes samma höga nivå som i 
Lövånger ifråga om rekrytering ur bondeklassen. I Nysätra var det ungefär 
hälften som härstammade ur det övre skiktet, medan 46,4 procent av rotar- 
na i Burträsk besattes med bondsöner. I Nysätra socken hade 30 procent 
av de antagna anknytning till soldathållet genom släkt eller genom egen 
tidigare militär anställning. Motsvarande andel i Burträsk var 37 procent. 
Här fanns det inga anmärkningsvärda skillnader i fråga om social här
komst mellan de som kom utifrån och de som var födda i socknen. I Nysät
ra var det däremot vissa skillnader -  andelen som kom ur skikt A var avse
värt högre bland dem som var födda inom socknen. I Nysätra var det 16 
individer av 78 som inte hade någon geografisk eller social anknytning till 
knektehållet, d v s de hade ingen far eller bror som var militär och de var 
inte födda inom socknen.

Resultaten för Bygdeå socken skiljer sig från de som hittills redovisats 
genom att det var ett fåtal som kom ur det lägsta skiktet, endast 14 av 71 
individer. Annars liknar resultaten i stort de som erhållits för Burträsks 
socken.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den sociala rekryteringen i de 
sex socknar som studerats skiljer sig åt på ett mycket markant sätt. I de 
utpräglade jordbrukssocknarna, Lövånger, Nysätra och Burträsk, rekryte
rades betydligt fler soldater ur det övre skiktet, framförallt söner till bön
der. Mest markant i detta avseende framstår Lövånger. I både Umeå och 
Skellefteå var det ovanligare att rekryterna härstammade ur det övre skik
tet. Här var det också så att detta skikt i stor utsträckning utgjordes av 
soldater som var födda på annat håll och som sökt sig till rotar i Umeå och 
Skellefteå. Förklaringen till skillnaderna hänger sannolikt samman med 
respektive sockens näringsstruktur och därmed med den funktion som sol
dathållet hade i bygden. I de utpräglade jordbruksbygderna fanns inte 
samma alternativ i fråga om försörjning som i de socknar där det började 
skapas sysselsättning inom industrin. För den som ville bo kvar i sin hem
bygd, fanns soldatyrket som en möjlighet. Det gällde även i de fall roten 
låg avlägset, t o m i en annan socken, eftersom det gick an att bo kvar i sin 
hembygd även under soldattiden.

Olika anknytningar till soldatyrket
Fanns det andra mönster ifråga om rekryteringen? Spelade släktförbindel
ser någon roll? Var det vanligt att yrket ärvdes? För att kunna påvisa släkt
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skap, har jag gått igenom målsmännens namn och på detta sätt kunnat 
återfinna brödrapar. Soldatsönerna identifieras lätt i det material som in
samlats för studien av soldaternas sociala ursprung.

En särskild typ av anknytning hade de soldater som tidigare varit anställ
da inom det militära. Bland västerbottenssoldaterna rör det sig nästan 
uteslutande om sådana som varit anställda som volontärer och som gått 
över till en tjänst som indelt soldat. Det inträffade framförallt under de 
sista åren innan knektehållet avvecklades.76 En annan typ av nära anknyt
ning utgör det att vara född i den by, där man senare kommer att tjänstgöra 
som soldat.

Ungefär 22 procent av de västerbottniska soldaterna hade ”ärvt” soldat
yrket. Däremot var det inte så att far och son normalt efterträdde varandra 
på samma rote. Knappt hälften av de soldater som ärvt yrket hade även en 
en bror -  ibland flera bröder -  som också valt soldatyrket. 61 soldater hade 
bröder som redan var i tjänst vid regementet vid den tidpunkt då de själva 
tillträdde.77 Detta borde varit en betydelsefull rekryteringsfaktor.

Lite över fyrtio procent av soldaterna hade någon slags anknytning till 
soldathållet. Som framgår av tabell 12 var det inte särskilt vanligt att solda
terna var födda i den by, där de senare kom att verka. Vid närmare efter
tanke är det inte märkligt. Under hela fyrtioårsperioden blev varje rote fri 
för rekrytering ett par tre gånger. Om alla rotar i en by råkade vara nytill- 
satta, kunde det dröja många år innan någon blev ledig.

Hur såg den sociala rekryteringen ut bland de återstående 453 soldater
na, som inte hade någon påvisbar anknytning till knektehållet? I denna

Tabell 12 Soldater vid Västerbottens fältjägarekår/regemente som hade 
social eller nära geografisk anknytning till knektehållet

Typ av anknytning N %

Far soldat eller f d soldat 117 15,0
Far och bror soldat 52 6,6
Bror soldat vid antagningen 61 7,8
Annan anknytning 7 0,8
Egen militär anställning 33 4,2
Född i den by där roten låg 60 7,6

Sammanlagt 330 42,1
Saknar påvisbar anknytning 453 57,9

Sammanlagt 783 100,0

Källor: Krigsarkivet, Västerbottens regementes arkiv Regementschef sexpeditionen. Gene- 
ralmönsterrullor, rekryteringsrullor. Kompaniernas stamrullor.HLA, Kyrkoarkiv. Födelse
böcker, husförhörslängder. SCB:s arkiv. Födelseböcker.
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grupp hade 45 procent av soldaterna målsmän som var bönder, omkring 14 
procent hade fäder som var torpare, eller nybyggare och återstoden kom 
ur obesuttna skikt, där en stor del utgjordes av söner till inhyses och ogifta 
mödrar. Det var alltså inte enbart individer ur samhällets bottenskikt som 
sökt sig bort för att finna en utkomst.

Det är dock troligt att betydligt fler soldater än vad som framgår av min 
undersökning, haft en nära anknytning till knektehållet. Många av soldat
fäderna, som själva var bönder, hade det genom att deras hemman ingick 
i roteringen. Flera av bondsönerna kan sålunda haft fäder som haft ansvar 
för anskaffandet av soldat. De kontakter som fanns inom bondeklassen, 
åtminstone inom närområdet, har kunnat vara betydelsefulla vid rekryte
ringen och underlättat för de bondsöner som ville bli soldater.

För Umeå och Lövångers socknar har jag undersökt hur vanligt det var 
att en bondson som blev soldat, kom att placeras på den ”egna soldatro
ten” , den som hans far var med om att underhålla. Det är endast enstaka 
exempel på detta som jag funnit. Här kan vi säkert inte ana några medvet
na val -  roten var inte alltid ledig, när bondsonen skulle behövt den. Den 
som lyckades placera en son på den egna roten kunde ha stor fördel av 
detta. Om torp jorden som hörde till soldattorpet låg i anslutning till hem
manets ägor, kunde en gemensam brukning ske. I torpsyneinstrumenten 
finns ibland noteringar om att soldattorpets jord ”låg i rotehållarens åker” . 
I många fall arrenderade rotebönderna jorden av soldaterna, ett system 
som rotebönderna säkert fann praktiskt och var intresserade av att fortsät
ta med.78

Mönster för den sociala och geografiska 
rekryteringen
Det förefaller som om släktförbindelser betydde mycket mer vid rekryte
ringen än en nära geografisk anknytning. Trettio procent av soldaterna 
som antogs hade vid rekryteringstillfället nära släktingar som tjänstgjorde 
eller nyligen tjänstgjort som soldater, underbefäl eller i några fall som un
derofficerare. Detta resultat kan jämföras med att tolv procent ( däri ingår 
somliga med dubbel anknytning, som ej finns med i tabell 12) var födda i 
den by, där de senare skulle komma att bosätta sig.

Det viktigaste resultatet i fråga om den geografiska rekryteringen är att 
den var selektiv i den meningen, att de mest utpräglade jordbrukssocknar- 
na försåg de övriga med soldatämnen. De hade 36,6 procent av de effektiva 
rotarna , men 46,2 procent av manskapet var födda i dessa socknar. Var 
det också så på andra håll i landet? Någon samlad statistik för samtliga re
gementen som visar rekryteringen på sockennivå har jag inte funnit. Sprid
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da uppgifter ur uppteckningar, i regementschefernas inlagor och en del lo
kala studier finns att tillgå som jämförelse. Från Småland berättas: ”1 Öst
bo härad var det på 1800-talet både bond- och torparsöner som blevo sol
dater. Socknen hade inte nummer till alla på långt när och därför fingo 
de övertaliga söka sin anställning i angränsande socknar. Genom andra 
soldater fick man reda på att en rote långt borta kunde bli ledig” .79 Detta 
torde stämma in på de rekryter från Nysätra , Burträsk och Lövånger som 
blev soldater utanför hemsocknarna.

En intressant uppgift, som framkommer i Valter Elgeskogs uppsats om 
soldaterna i Sunnerbo härad, är att rekryterna ibland hämtats från grann
socknarna, ”för att dessa skulle vara oberoende till rotebönderna” . Elge- 
skog finner också att den geografiska rekryteringen var ojämn. Många sol
dater som var verksamma under åren 1850 -  1901 i socknarna Odensjö, 
Lidhult, Vrå, Annerstad, Torpa och Nöttja samt Kånna i Småland kom 
från socknarna norr och öster om Ljungby. I somliga av de nämnda sock
narna skedde rekryteringen helt och hållet utanför rotesocknen. Elgeskog 
söker olika förklaringar till skillnaderna, men menar att de inte kan förkla
ras med t ex olika intresse för kreaturs- eller gårdfarihandel. Rekryteringen 
i de socknar, där den var livaktig, skedde helt utan problem.

Rekryteringen varierade på ett ibland svårförklar at sätt. I regements
chefernas skrivelser, vilka behandlats i kapitel tre, framkom att det kunde 
vara svårt att finna soldatämnen inom ett bestämt kompani inom ett re
gemente, medan det samtidigt gick att skaffa folk till de övriga kompanier
na. I uppteckningar t ex den från Halviks socken i Västergötland, som ti
digare nämnts, beskrivs hur rotebönderna fick betala rejält för att få nå
gon. En del av variationerna kan säkert förklaras med konkurrrens från 
den civila arbetsmarknaden, men en del kan säkert också förklaras med 
lokala sedvänjor eller attityder, som förekommit under långa perioder och 
som var svåra att bryta.

Elgeskog vill också se ett samband mellan befälets bosättning, på bostäl
len eller på annat sätt, och rekryteringen. Han finner att en stor andel av 
rekryterna kom från områden, där militärbefäl haft boställen. Jag tolkar 
hans resultat så, att han menar att befälen aktivt medverkat till och stimu
lerat rekryteringen. I något annat avseende torde inte själva närheten till 
befälets boställen ha spelat någon roll.80

Göran Göransson visar i sin undersökning av soldaterna vid Livkompa
niet vid Första Livgrenadjärregementet, att den geografiska rekryteringen 
i hög grad var knuten till länet, men däremot inte till socknen. Endast 15 
procent av de soldater som var i tjänst 1868, var födda i den socken där 
soldatroten låg.81 Då bör man komma ihåg att socknarna i detta område är 
utomordentligt små, både till folkmängd och areal.82 Man behövde inte 
röra sig långt för att överskrida sockengränsen. I Västerbotten däremot 
var socknarna avsevärt större. Därför är det naturligt med en överlag hög
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re andel inomsocknes rekryterade i min undersökning. I Göranssons studie 
kom 8,6 procent från ett annat län.83 Uppenbarligen hade Livkompaniet 
en högre andel utomläns rekryterade än de andra kompanierna i Livgre- 
nadjärregementet. Den genomsnittliga siffran för perioden 1860-87 var för 
hela regementet 5,5 % .84

Göran Göransson studerar också soldaternas sociala härkomst i sin upp
sats om soldatrekryteringen till Livkompaniet i Östergötland. Han har 
gjort tre tvärsnitt sunder sökningar, år 1839,1868 och 1901 och tagit med de 
soldater som var i tjänst vid dessa tidpunkter. Han har redovisat resultaten 
rörande dessa soldaters sociala bakgrund i tioårsperioder. En soldat som 
rekryterats mellan de nämnda tidpunkterna kan ha hunnit avgå och kom
mer då inte med i undersökningsgruppen.

Det är troligt att Göransson genom att använda denna metod har erhållit 
en alltför låg andel rekryterade bondsöner, särskilt sådana som skulle kom
ma att ta över hemmansbruk. Det är nämligen inte säkert att de i den mil
jön kunde förena bonde och soldatyrket på det sätt som förekom i Väster
botten. Man har därför anledning att tänka sig, att soldaterna i denna av 
större jordbruk präglade bygd avgick så snart de kommit över en hem- 
mansdel.
Göransson erhåller således en avsevärt lägre andel soldater rekryterade ur 
bondeklassen. Under tioårsperioden 1881-90 redovisar han inte en enda 
rekryterad bondson. Det är ett osannolikt resultat. Däremot är det mer 
troligt som ovan antytts att bondsöner anställts, men hunnit ta avsked ur 
det militära och därför inte kommit med. De slutsatser som Göransson

Tabell 13 Social härkomst för soldater som var i tjänst vid Livkompaniet 
vid Första Livgrenadjärregementet år 1839, 1868 och 1901. Soldater som 
antagits åren 1861 -  1901.

Social härkomst 1861-70 1871-80 1881-90 1890-1901

Bonde 16,6 13,5 0,0 5,4
Torpare 16,7 18,2 15,4 21,6
Livgrenadjär 33,3 36,6 30,8 24,3
Hantverkare 7,2 4,4 0,0 8,1
Backstusittare 2,4 0.0 0,0 2,7
Arbetare 9,5 9,1 34,6 24,4
Dräng/piga 14,3 18,2 19,2 13,5

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: Göransson, G, Speglar den indelte knektens förhållanden omvandlingen i 1800-talets 
svenska samhälle? Militärhistorisk Tidskrift 1981, s 25.
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drar rörande rekryteringen ur bondeklassen, att den var konstant under de 
första årtiondena på 1800-talet ” med en abrupt nedgång under seklets sista 
decennnier”85 förefaller inte vara möjliga att dra utifrån hans material. Å t
minstone kan de komma att justeras, om en fullständig undersökning görs. 
När det gäller Göranssons övriga resultat, visar de att ungefär hälften av 
soldaterna som antogs på 1860-talet ( och som var kvar 1901 ) var soldat- 
eller torparsöner. Andelen låg fortsättningsvis på 45 procent.86 Dessa re
sultat liknar de som erhålls för de båda kompanierna vid Skaraborgs re
gemente, som redovisas nedan. Även om Göransson i sitt arbete kan ha 
erhållit en för låg andel rekryterade bondsöner, är det ändå sannolikt, att 
hans resultat speglar de förhållanden som gällde i Östergötland. Det är inte 
troligt att vi i den östgötska slättbygden skulle erhålla likadana resultat som 
i Västerbotten.

Valter Elgeskog har i den ovan nämnda studien av Sunnerbo härads sol
dater, erhållit preliminära resultat som visar att det var vanligt att yrket

Tabell 14 Social bakgrund för soldater som rekryterats till Vartofta och 
Södra Vadsbo kompanier av Kungliga Skaraborgs regemente 1860 -  1901.

Yrken N %

Bonde/Hemmanägare 17 Skikt A
Rättare 4 10,5
Sergeant 1
Byggmästare 1
Soldat/vice korpral/korpral 82 Skikt B
Hemmansbrukare/brukare/arrendator 14 65,5
Torpare 47
Klockare 1
Smed/Skomakare/Skräddare/Garvare/Mj ölnare 9
Statdräng/stattorpare/tjänstefolk 6
Inhyses 5 Skikt C
Inhyseshjon/fattighjon 3 24,0
Ogifta kvinnor 16
Hyrande 3
Arbetare 10
Backstugusittare 1

Summa 220 100,0
Obest titlar 2

Totalt 222

Källor: Länsbiblioteket i Skara. FOSAM Soldatregistret. Södra Vadsbo kompani; Vartofta 
kompani; Soldater antagna 1860- 1901. Kyrkoarkiv. Födelseböcker.
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ärvdes liksom att det förekom att brödrakretsar på tre till fem sökte sig 
till yrket.87 Liknande resultat når Collin rörande Konga kompani, där han 
identifierat 45 soldatsöner bland 124 antagna för perioden 1870 -  1901. 88

Jämförelser kan också göras med några resultat från den stora undersök
ningen av Skaraborgs läns soldater, som för närvarande pågår. I tabell 14 
redovisas den sociala rekryteringen till Södra Vadsbo och Vartofta kompa
nier. Det sistnämnda hade sina rotar i ett området som låg i den södra delen 
av landskapet på gränsen mot Småland och Älvsborg, i ett område som har 
mycket skog. Södra Vadsbos rotar låg i norra delen av landskapet med 
större odlingsarealer inom området.

En stor skillnad i förhållande till resultaten för Västerbotten, är att en 
så låg andel kom ur bondeklassen. I Skaraborgs län rekryterades endast 
några enstaka bondsöner. I stället dominerade rekryteringen ur mellan
skiktet. Torpar- och soldatsönerna utgjorde över 37 procent av de antagna. 
Rekryteringen ur det lägsta skiktet var lägre än den i Västerbotten. I detta 
avseende stämmer resultaten med de som erhölls för Lövångers kompani. 
Däremot finns det inga andra likheter . Rekryteringen ur bondeklassen 
saknas ju nästan helt. Utsagan i uppteckningen från Småland att rekryte
ringen till soldatyrket inte skedde ur de allra lägsta skikten bekräftas. Det 
finns enstaka exempel på soldater med föräldrar som betecknas som fat
tighjon eller inhyseshjon.89 Resultaten från Skaraborgsstudien är inte 
fullständiga, utan gäller enbart de två nämnda kompanierna. Längre fram 
kommer det att finnas ett förnämligt material tillgängligt , som möjliggör 
komparativa studier.
De resultat rörande den sociala rekryteringen som min undersökning av 
Västerbottens soldater visat, avviker i en viktig punkt från de synpunkter 
som framkommer i uppteckningarna. Bondsöner i ”mina” socknar -  fr a i 
jordbrukssocknarna -  sökte sig i stort antal till knektyrket, medan samma 
sociala skikt i de södra och mellansvenska bygderna, enligt uppteckningar
na skulle ha avvisat tanken på att bli soldat.

Avlöning och boende bland Västerbottens 
soldater

Avlöningen
Kapitel fyra beskriver huvuddragen av avlöningssystemet. Här skall jag ta 
upp det som gällde specifikt för Västerbottens soldater. Först dock några 
ord om möjligheten att få en bild av vad soldaten erhöll. I soldatkontraktet 
fanns nedskrivet vad soldaten årligen skulle få. Det ger en tämligen god 
bild av avlöningsvillkoren vid antagningstillfället. Om soldaten erhöll sam
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ma förmåner livet ut, framgår däremot inte. För Västerbottens del har jag 
jämfört uppgifterna om torpinnehav respektive kontantlön och arrende i 
soldatkontrakten med de uppgifter om detta som finns i torpsyneinstru- 
menten. Syner ägde rum vid flera tillfällen och inte bara vid antagningen. 
I allmänhet stämmer uppgifterna överens. Det förekommer dock att solda
ter, som i kontrakten uppges inneha torp, ändå under en viss period upp
bär kontant lön. Detta pågår då torp flyttas i anslutning till skiftesverksam- 
heten. Uppgifter om arrendets storlek finns i somliga torpsyneintrument, 
men inte i alla. Soldatkontrakten saknas för fyrtio av de 836 soldaterna. 
För somliga av dem har uppgifter om lega och arrendebelopp återfunnits i 
ett statistiskt sammandrag som kårchefen sammanställt för åren 1841-1880 
eller i torpsynesinstrumenten.90

Legan
På 1830-talet och början av 1840-talet förekom, som tidigare nämnts, inga 
legobelopp vid Lövångers och Bygdeå kompanier. Vid Lövångers kompani 
fortsatte i stort sett samma förhållande under hela 1840-talet. Under åren 
1841-1850 fick två soldater 5 respektive 8 riksdaler. Av de 58 fältjägare 
som antogs under perioden fick sålunda 56 ingen kontantsumma vid antag
ningen. Vid Bygdeå kompani utbetalades under samma tid legor i storleks
ordningen fyra till tio riksdaler till 15 av de 60 rekryterade.91

Vid Livkompaniet och Skellefteå kompani förekom det, som ovan 
nämnts, legobelopp även på 1830-talet. Summorna varierade högst väsent
ligt, från några få skilling upp till 20 riksdaler.92 Under åren 1841 -  1850 
fick så gott som samtliga antagna en kontantsumma : vid Livkompaniet var 
det endast fem av 78 som ej fick lega och vid Skellefteå kompani var det en 
enda soldat som fick vara utan.

De skillnader mellan kompanierna som fanns sedan 1830-talet förefaller 
hålla i sig även under resten av 1840-talet. Vid Lövångers och Bygdeå kom
panier ägde däremot en förändring rum i mitten på 1850-talet, då legobe
lopp började betalas till varje rekryt. Under åren 1850-1860 var de mellan 
40 och 90 riksdaler från att ha varit högst 20 riksdaler under de första fem 
åren på 1850-talet och dessutom då inte alls ha betalats till varje rekryt.

Västerbottens kårchef skrev 1878 att legobeloppen ständigt varit i sti
gande, med undantag av perioden 1868-1872, då de sjönk i samband med 
nödåren. Rekryteringskostnaden hade ökat fyra gånger vid jämförelse 
mellan perioderna 1853-57 och 1872-77. Skillnaderna mellan kompanierna 
kvarstår dock: vid Livkompaniet var det genomsnittliga legobeloppet 
283 kronor under åren 1872-77; vid Skellefteå kompani 182 kronor; vid 
Bygdeå kompani 150 kronor och vid Lövångers kompani 126 kronor. Kår
chefens skrivelse gav ingen förklaring till den snabba förändringen sedan
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Tabell 15 Legans storlek vid Västerbottens fältjägarekår/regemente 1860- 
1901. Kompanivis. Andelen i olika lönenivåer. Riksdaler/kronor.

Kompani 0-75 76-100 101-150 151- N

Liv 29,4 18,8 20,8 31,0 235
Skellefteå 19,8 26,7 27,6 25,9 213
Bygdeå 20,9 28,0 28,0 23,1 185
Lövångers 32,5 28,1 28,6 10,8 186

Källa: Krigsarkivet, Västerbottens regementes arkiv. Livkompaniet, Skellefteå kompani, 
Bygdeå kompani, Lövångers kompani. Soldatkontrakt. Regementschef sexpeditionen. Kon
troll och sammanställning av soldaternas tjänstetid. Uppgifter rörande till fältjägare utbetald 
kontant lega eller städja inkl. lön.

mitten av 1850-talet.93 Legans storlek vid de olika kompanierna framgår av 
tabell femton.
Även under de sista fyrtio åren på 1800-talet fortsatte kompanierna att skil
ja sig ifråga om beloppens storlek. Särskilt Lövångers kompani skiljer sig 
från de övriga. Här var det bara drygt tio procent som fick summor på över 
151 kronor. Detta kan jämföras med Livkompaniet , där över 30 procent 
fick så stora belopp. Det är också en avsevärt högre andel bland Lövång- 
erssoldaterna som erhöll legor som var lägre än 75 kronor.

Går det att förklara skillnaderna? Om en rekryt erhöll enligt kontraktet 
en mycket liten summa kunde det bero på att han tog lega av en soldat som 
ville avgå. Den sistnämnde fick då själv betala sin efterträdare. Istället för 
en hög kontantsumma kan de båda ha gjort upp om förmåner , som inte 
dokumenterades.

Det skulle kunna finnas ett samband mellan legans storlek och torpinne
hav d v s  soldater som lovade rotebönderna att avstå från torpet, kunde 
kanske få en rejäl lega. Ett sådant samband förefaller inte existera i Väster
botten. Vid Lövångers kompani var det få soldater som tillträdde soldattor
pet. Här finner vi dock de lägsta legorna. Det borde ha varit tvärtom om 
antagandet skulle stämma. En förklaring till de låga beloppen vid just 
Lövångers kompani skulle kunna vara att soldathållet där var så väl integre
rat i bondesamhället, att rekryterna inte behövde lockas med några höga 
summor. Kanske hade bondsonen/rekryten gemensamt intresse med fa- 
dern/rotehållaren om att hålla familjens ekonomi utan avbräck för lega.

Men inflytande från den civila arbetsmarknaden har naturligtvis sin del 
i förklaringen till legobeloppens växlingar. Rotebönderna betalade sanno
likt inte mer än nödvändigt. Om legans storlek ökar på ett sätt som inte 
kan förklaras av en allmän höjning av beloppen, är det troligt att det kan 
kopplas samman med rekryteringssvårigheter.
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Vid Västerbottens fältjägarekår inträffade många förseningar med rek
ryteringen efter 1873 års generalmönstring. Märks då detta på legosum- 
mornas storlek? Det verkar finnas ett samband. Under åren 1860 -  69 er
höll endast 3,8 procent av rekryterna 101 kronor eller högre belopp. Under 
åren 1870-79 fick däremot hela 74,5 procent av rekyterna denna summa. 
På 1880-talet sjönk andelen till 34,1 procent, för att på 1890-talet vara uppe 
i 72,8 procent. De högsta beloppen över 150 kronor erhöll 45 procent av 
rekryterna som antogs på 1870-talet, medan endast 4 procent på 1880-talet 
och 1,6 procent på 1860-talet fick så stor kontantsumma. På 1890-talet blev 
det däremot vanligare. Då fick 30 procent över 150 kronor.

Legans genomsnittliga storlek tenderade att öka under perioden 1860 -  
1901, men detta förklarar inte 1870-talets mycket höga belopp. Istället tor
de förändringarna just under 1870-talets första år hänga samman med de 
osedvanligt goda möjligheter till arbetsförtjänster som fanns på arbets
marknaden. Utvecklingen i Degerfors socken visar att dagsverkslönerna 
inom jordbruket steg kraftigt i början av 1870-talet och nådde en kulmen 
omkring år 1873. Då bröts utvecklingen och dagsverkslönen sjönk, dock 
aldrig ner till den låga nivån i mitten på 1860-talet. Inom skogsbruket och 
sågverkshanteringen förekom också under 1870-talet början höga arbetslö
ner. Vid Baggböle sågverk i Umeå socken var timpenningen närmare fyr
tio öre år 1873. Vid flottning i Degerfors kom man inte upp i fullt trettio 
öre per timme samma år.94 En flottningsarbetare kunde på tio dagars arbe
te tjäna ihop ungefär en fjärdedel av soldatens kontanta årliga lön (arren
det).

Övriga löneförmåner
Den del i de västerbottniska soldaternas avlöningsförmåner som kallades 
”lön” var en liten summa på mellan 2 och 20 kronor. Ungefär hälften fick 
tio kronor. Efter år 1871 sattes i allmänhet hälften av lönen in på spärrat 
sparbankskonto och fick lyftas först sedan soldaten erhållit avsked.95

Det mest slående ifråga om de västerbottniska soldaternas avlöning, är 
att de sällan tillträdde och brukade soldattorpen. Bland de 798 soldater 
som det gått att få fram uppgifter om, var det endast 149 som tillträdde 
torp. Därutöver var det 52 som under en period av soldattiden hade torp 
och under en annan tid kontant avlöning. De återstående 597 hade kontant 
avlöning hela tiden. Formellt tilläts detta, som ovan nämnts 1892, men i 
praktiken hade det åtminstone i Västerbotten förekommit tidigare.

Arrende var benämningen på den kontantsumma som de västerbottnis
ka soldaterna fick, om de avstod från ”hemkallet” , d v s  torpet med tillhö
rande förmåner (hemkall används i andra delar av landet om naturapro- 
dukter som erhölls som komplement till torpet). Vad som kunde ingå i 
hemkallet framgår av följande utdrag ur ett soldatkontrakt :
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3:o Hemkall: utgörande: a) Torp, med täppa , och åbyggnader uti laggilt skick, 
samt i öfrigt sådant detsamma af företrädaren innehafts. Dervid verkställa all 
nybyggnad samt alla större reparationer samt tillsläppa materialier till de mind
re; b) Åker, minst 16 kappland af l:a graden; lika med 24 ar och 68 qvm af 
samma grad. c) Hö 26 center eller 1005,2 kilogram godt och välbergat hårdvalls; 
d) Bete till en ko och två får bland rotens kreatur; e) Ved 32 lass; äfvensom 
nödigt gärdselfång på Rotens skog, efter utsyning; f) Tillgång till qvarn och 
badstuga för soldatens eget behof; g) Nödiga dragare med redskap, till jordens 
bruk och bergning, samt till hemforslande af här betingade ved, gärdsel och fo
der, äfvensom qvarnskjuts: samt en gång för alla vid tillträdet: h) Korn 8 kubik
fot eller 2,09 hektoliter, fröbart och lämpligt till utsäde; i) Ko 1 st, ung och dräg- 
tig; k) får 2 st, långulliga; 1) gödsel 50 lass.96

I tabell 16 nedan framgår hur måoga som fick arrende under varje årtionde 
samt storleken på de arrendebelopp som förekom.
Var de västerbottniska soldaterna välavlönade jämfört med soldater på an
nat håll? En jämförelse med Dalregementet, där det enbart förekom kon- 
tantlön, kan vara av intresse. Vid Dalregementet utbetalades följande be
lopp ( medeltal för perioden): 1860-64 : 68 riksdaler, 1865-69: 65 rdr, 1870- 
74: 45 rdr, 1875-79 67 rdr.97

De västerbottniska soldaterna erhöll i medeltal ; åren 1861-65 72,44 rdr, 
åren 1866-70 : 46,43 rdr, åren 1871-75: 188,44 rdr och åren 1876- 1880: 
154,57 rdr. De låga genomsnittliga beloppen i slutet på 1860-talet har sam
band med nödåren. Den största skillnad som framträder gäller 1870-talet, 
då de västerbottniska soldaterna erhöll i genomsnitt dubbelt så höga 
legobelopp.98

En jämförelse mellan den årliga kontantlön som Dalasoldaterna erhöll 
(omfattande årlig städja, hushyra och lön) och den summa ( arrende och 
lön) som de västerbottniska soldaterna erhöll visar följande: Under varje

Tabell 16 Antal soldater som erhöll arrende under tiden 1860-1901 vid Väs
terbottens fältjägarekår/regemente. Tioårsperioder. Arrendebeloppens 
storlek i Rdr/kr.

År
0 -9 9

B elopp
1 0 0 -149 150 -

N

1 86 0 -7 0 64 23 0 87
18 7 1 -8 0 13 97 27 167
1 88 1 -9 0 3 123 21 147
1891-1901 98 111 209

Källa: se tabell 15
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femårsperiod ( från 1860-1879 respektive 1880) visar det sig att dalasolda
terna erhöll mer betalt. Under de första fem åren på 1860-talet var den 
genomsnittliga lönen vid Dalregementet 131 kronor och vid Västerbottens 
fältjägarekår endast 98,87. Under de tre följande femårsperioderna var 
den genomsnittliga lönesumman för dalasoldaterna 146, 141 och 185 kro
nor. Vid Västerbottens fältjägarekår var motsvarande belopp 88,57, 
105,89 och 118,97.

Vid Jämtlands fältjägarekår, som liksom Dalregementet var kontantav- 
lönad, var avlöningsförhållandena mer lika de i Västerbotten: åren 1860-65 
utbetalades i genomsnitt 105,20 kronor och de följande femårsperioderna 
respektive 98,19, 117,93 och 133,05." I Jämtland och Västerbotten sjönk 
avlöningen för soldaterna under nödåren, men inte i Dalarna.

Boendet
Eftersom så många av de västerbottniska soldaterna använde sig av möjlig
heten att ta kontantlön, är det problematiskt att kartlägga soldaternas bo
ende. I Umeå landsförsamlings husförhörslängd uppräknades alla aktiva 
soldater i en by efter gruppen inhyses, d v s  sist i längden. I Umeå användes 
till och med en särskild rubrik, ”Fältjägare” . Noteringar förekom om sol
daten ägde jord på annat ställe. Ibland antecknades ifall soldaten bodde i 
en annan socken, men det var inte alltid fallet. Om en soldat sålunda bodde 
hela livet utanför rotsocknen, kan det vara svårt att återfinna densamme 
enbart med hjälp av kyrkoböckerna.

Tabell 1 7 T>q ”torplösa” soldaternas boende vid Västerbottens fältjägare
kår 1881.

Hos arbetsgivare som dräng 33 13,7
På arrenderad jord, torp eller hemmandel 14 5,8
På egen jord, torp eller hemmansdel 78 32,4
I hus på ofri grund 21 8,7
Hos föräldrar som arrenderar jord 9 3,7
Hos föräldrar som äger jord 48 20,0
På annat sätt 17 7,0
Utan fast bostad 21 8,7

Totalt 241 100,0

Anm. Uppgift om boende saknas för två soldater.
Källa: Underdånigt betänkande angående landtsförsvarets ordnande avgivet den 19 juni 1882 
av den till utarbetande av förslag i ämnet i nåder förordnade komité, IV. bihang, s 92 f.
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I torpsyneinstrumenten fanns enstaka notiser om de ”torplösas” boen
de. Några hade egna hus eller bodde på hemman. För andra hade rotehus 
byggts på soldatens nybruksjord. Det finns också exempel på att soldater 
nyttjade torp jorden, men däremot inte torphusen. I dessa fall måste de ha 
bott i närheten av soldattorpet.

För en tidpunkt, år 1881, kan vi få en uppfattning om hur soldaterna i 
Västerbotten bodde. Uppgifterna är hämtade ur det tidigare använda be
tänkandet från 1881. Vid Västerbottens fältjägarekår fanns då 385 soldater 
i tjänst. Av dem tillträdde 142 soldattorpet. De övriga 243 erhöll en kon- 
tantsumma, arrendet. Bland de 385 finns framförallt den soldatpopulation 
jag undersökt, men även somliga soldater som antogs åren före 1860 och 
som ännu ej erhållit avsked.
De soldater som arbetade som drängar var sannolikt sådana som antagits 
de närmaste åren före 1881. Dessa soldater fortsatte i årstjänst under den 
tid de utbildades i rekrytskolan. Bland de bofasta i övrigt bodde ungefär 
45 procent på hemman, torp eller i hus, som de själva ägde. Tjugofem pro
cent av de bofasta bodde kvar i föräldrahemmen. Bland de sjutton som 
bodde ”på annat sätt” kan det finnas sådana som brukade torpjorden, men 
ej nyttjade byggnader. Antingen därför att de frivilligt avstått eller därför 
att torphus saknades. Somliga kan förstås också ha suttit inhyses.
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VII Umeå och Lövångers 
socknar: arbete 
familjebildning social 
rörlighet
Inledning
I detta avsnitt behandlas frågor, som endast tangerats i de tidigare kapitlen. 
Det gäller soldaternas civila arbeten, social och geografisk rörlighet och 
familjebildning -  som ytterligare kan fördjupa förståelsen av de indelta sol
daternas plats i det svenska agrarsamhället. Resultaten kommer att ge en 
viss inblick i hur soldaterna framlevde sina liv, men kommer också att ge 
indirekta kunskaper om det svenska agrarsamhället. Den sociala rörlighe
tens förekomst och omfattning låter oss ana hur öppet eller slutet samhället 
kan ha varit. Även familjebildningsmönstret speglar soldaternas sociala 
status.

Undersökningsområden
För denna intensivstudie har jag valt ut soldaterna i Umeå och Lövånger. 
Urvalet skedde med tanke på att lokalsamhällena skulle representera olika 
typer av näringsstrukturer. Det hade, som av föregående kapitel framgått, 
blivit allt tydligare, att knektehållsbördan kunde klaras av på skilda sätt i 
olika miljöer, dvs att det vuxit fram en lokal praxis ifråga om rekrytering 
eller ifråga om vilka arbeten soldaterna ägnade sig åt. Det var också viktigt 
att det fanns ett relativt stort antal rotar i de socknar som valdes, så att 
gruppen som skulle följas inte blev för liten.

Lövångers socken med sina 57 soldatrotar var en utpräglad jordbruks- 
socken. Som jämförelse hade det varit önskvärt att kunna välja en typisk 
industrisocken, men som bekant fanns det inga sådana i länet. Därför fick 
jag välja en som efter västerbottniska mått mätt var stadd i utveckling mot 
en industrisocken. Både Umeå och Skellefteå kan räknas dit och i valet 
mellan dem båda, blev det Umeå som fick representera det vi kan kalla 
en biandsocken. Källmaterialet är dessutom bättre för Umeå, därför att

154



Skellefteå sockens kyrkoböcker delvis skadats genom brand.
Något som försvårar jämförelsen är att det under undersökningens gång 

visat sig att en grupp soldater, som rekryterats till rotar i Umeå socken, i 
själva verket bott utanför denna socken hela livet -  därtill de flesta i de 
typiska jordbukssocknarna. Detta var ett resultat som föga kunde anas. 
Det stämmer ju inte alls med den föreställning vi normalt har om soldaten 
som bebor sitt torp mitt bland sina rotebönder.

I undersökningen ingår 285 soldater. De utgör ungefär en tredjedel av 
samtliga som antogs till Västerbottens fältjägarekår/regemente under åren 
1860-1901. Av de 285 hade 182 varit anställda för rotar i Umeå socken och 
103 hade tjänstgjort i Lövångers socken.

Civila bisysslor och militära kommenderingar
Under den fredliga period som började vid napoleonkrigens slut, kunde de 
indelta soldaterna ägna sig åt sina civila sysslor under merparten av året. 
De var -  liksom för övrigt befälet och underbefälet -  deltidsarbetande kri
gare. Under den första halvan av seklet var dock många tusen av dem in
blandade i vad som kan betecknas som ett slags halvmilitära projekt, näm
ligen kanalbyggena. Det totala antalet soldater som kommenderades till

N ybléus, G , Scener ur indelta so lda ternas lif, tecknade av V  L  Sparre. S tockholm  
1867.
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dessa arbeten under åren 1815-1865 har beräknats till 96 000. De kunska
per, som förvärvades där, fick genom soldaterna stor spridning ut i bygder
na. Många soldater fick kunskaper om stensprängning, som före uppfin
ningen av dynamiten var ett riskabelt och svårt jobb. Från Småland före
ligger beskrivningar av hur soldaternas skicklighet i stensprängning utnytt
jades.

Arbetskommenderingarna kunde också gälla järnvägs- och landsvägs- 
byggen, ström- och årensningar, arbeten vid offentliga byggnader, vid fäst
ningar och garnisonsbyggen. Det hände till och med att regementsmöten 
fick inställas, eftersom soldaterna var upptagna av dessa arbeten.1 Arbets
kommenderingarna präglades dock av militär organisation och de militära 
reglerna för uppförande gällde under tiden de pågick. Helt upphörde de år 
1865, säkert till glädje för rotebönderna som ogillade att ha soldaten borta 
för längre perioder, bland annat därför att soldattorpet under tiden måste 
skötas av rotehållarna. Även bland regementscheferna var tveksamheten 
stor. Tidigare har omtalats att framförallt kommenderingar till privata fö
retag kritiserades (i en skrivelse från chefen för Västmanlands regemente). 
Sådana var ej tillåtna sedan 1818, men undantag gjordes. Bl a tilläts de i 
Västerbotten på 1820-talets slut.2

För soldaterna själva innebar arbetskommenderingarna att de var 
tvungna att vara borta från hem och familj, men denna lott fick de dela 
med många andra i 1800-talets Sverige. Kortare eller längre arbetsvand- 
ringar var ingalunda ovanliga. Mest omskrivna är de från Dalarna, där 
det fanns en tradition av sk herrarbete. I sådana vandringar deltog också 
soldater, framförallt de som erhållit avsked.3

Skyldigheten att regelbundet deltaga i möten eller övningar måste ha 
försvårat möjligheten att erhålla fast anställning. Indelta manskapet hade 
från år 1804 rätt att utöva hantverk på landet.4 Hantverksmässiga yrken 
var rimligen lättare att förena med soldatsysslan. Detsamma borde, tycker 
man, ha gällt säsongvisa arbeten, men det var inte alltid så enkelt att hitta 
sådana som gick att kombinera med tjänstgöringen. Det illustreras av föl
jande brev från en soldat, skrivet år 1895 inför sommarens förestående 
kommendering:

Herr Kapten var god och benåda mig från tjänstgöring under förestående bevä- 
ringsrekrytmöte, emedan jag har en stor familj 7 stycken minderåriga barn som 
skola ha mat och kläder. Jag har nu fått löfte om ett stadigvarande arbete för 
sommaren, och som det nu är omöjligt att under vintern erhålla arbete, så får 
jag derföre anhålla om nådig befrielse från tjänstgöring detta år.5

Under 1800-talets lopp, framförallt sedan övningstiden för beväringen för
längts, fick korpralerna tätare kommenderingar i och med att de användes 
som underbefäl vid sådana övningar. En illa omtyckt syssla var att hämta 
beväringar som inte kommit till mönstringen. För korpralerna blev det allt
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svårare att finna civila arbeten som gick att förena med den utökade tjänst
göringen. Korpralslönen uppvägde inte förlusten av andra inkomster. Där
för var en utnämning till korpral många gånger inte så eftertraktad.6

Andra kommenderingar som både meniga soldater och korpraler kunde 
råka ut för var sådana som gällde ordningens upprätthållande t ex vid 
strejker. Den mest omtalade kommenderingen av det slaget var den som 
ägde rum i samband med Sunds vallsstrejken. Från detta tillfälle finns en 
uppteckning, där en soldat berättar hur han rustades med tio skarpa skott 
och sändes till Sundsvall.

Vi voro inte många, endast 23 dalkarlar och de strejkande voro ett tusental, så 
vi tyckte att det var lite kusligt och därför blevo vi glada när det efter ett och ett 
halvt dygn kom ett 70-tal stockholmare med blanka sablar....Dessa förklarade 
att de skulle hjälpa oss att klå busarna, men jag sade att de var inga busar utan 
sågverksarbetare och i det stora hela bra människor....Men glada voro vi ändå 
att få resa därifrån. Hade vi blivit kommenderade att skjuta på folket, hade vi 
nödgats göra detta och kanske fått havt mord på samvetet livet igenom 7

Västerbottenssoldaterna fick rycka ut i december 1867 när oroligheter 
ägde rum i Skellefteå. Landshövdingen rekvirerade 12 man med befäl där
för att stadens invånare kände sig hotade av Skellefteå sockens befolkning 
” därifrån hotelser om övervåld spritt sig hvar jämte folkskockning redan 
ägt rum i Skellefteå kyrkstad” .8 Händelsen hade samband med nödåren 
och det missnöje som fanns med nödhjälpskommitténs insatser. Ett rykte 
hade spritts, att det fanns lager av livsmedel i staden. Folk uppmanades 
att samlas på kyrkstadens torg, försedda med dugliga vapen och gevär. Så 
skedde också, men efter ingripande från kronofogden lämnade folkmassan 
ifrån sig vapnen. I tidningarna skrevs att ”allmogen” deltog i protesterna, 
något som föranledde protester från Skellefteå sockens arbetareförening. 
Vilka som var de ledande och vilka skikt i samhället som deltog är inte helt 
utklarat.9 Den 27 januari 1868 avbröts de indelta soldaternas 
kommendering.10

De indelta soldaterna föredrogs framför de värvade då kommendering- 
arna gällde strejker. I en uppteckning berättas om att soldater ur infanteri
et ( troligen något av de skånska infanteriregementena) kommenderades 
till Malmö på grund av en strejk 1890 därför att man inte litade på de i 
Malmö förlagda husarerna, som var värvade.11 Ro teböndernas inflytande 
över rekryteringen innebar en garanti för att inte vem som helst kom in.

”Att söka redogöra för soldaternas alla sysselsättningar vore att redogö
ra för allmogens arbetsliv i dess helhet” , skriver Elfred Kumm i sin skild
ring av soldatlivet i bygden.12 Det ligger säkert mycket i den iakttagelsen, 
även om de källor Kumm bygger på förefaller rätt begränsade. Han använ
der sig av uppteckningsmaterialet i Nordiska Museet och Dialekt- och folk- 
minnesarkivet, som tidigare presenterats. Där finns sällan några uttöm
mande beskrivningar av vilka bisysslor soldaterna utövade, utan för det
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mesta ganska knapphändiga noteringar. Bland de sysslor som nämns 
märks framförallt olika typer av hantverk. I de fall de närmare preciseras, 
är det i första hand skomakare och skräddare, följt av snickare, korgmak- 
are och målare.13 ”En del soldater tjänade mer på sitt hantverk än på tor
pet. De kunde till och med leja folk själva” , meddelas i en uppteckning 
från Småland.14

Skyldighet att arbeta åt rotebönderna som ersättning för vardagskläder
na -  släpeklädningen -  fanns inskriven i de allra flesta regementskontrakt, 
som slöts då knektehållet infördes i slutet på 1600-talet. Då rotehållarnas 
skyldighet att ge soldaten släpekläder upphörde år 1819, kunde de inte 
längre utkräva den arbetsskyldigheten.15 Däremot tillät bestämmelserna i 
tjänstgöringsreglementet rotebönderna att begära att soldaten skulle arbe
ta hos dem ” emot enahanda betalning som för samma slags arbete av and
ra erhålles” .16 Från Östergötland berättas i en uppteckning

Då knekten var hemma och icke hade något arbete fick han inte neka bönderna
hjälp, givetvis mot betalning, 2 kronor per dag och maten. Hans arbete utgjor
des då huvudsakligast av timmerslagning ( timra ladugård och bostadshus).17

I uppteckningsmaterialet överhuvudtaget uppges det också vara vanligt, 
att soldaterna arbetade hos sina rotebönder eller hos andra bönder i trak
ten med olika slags grovarbeten, eller att de gjorde dagsverken i skördeti
der. De lokala förutsättningarna har givetvis styrt valet av bisysslor. Solda
ten har fått ta de arbeten, som funnits tillgängliga för att klara försörjning
en. Även arbete inom industrin kunde förekomma. I Västerbotten torde 
strö jobb inom trävaruindustrin ha varit lätt att få.

I uppteckningsmaterialet får vi sålunda i stort sett en föreställning om 
den indelte soldatens levnadssätt som inte skiljer sig från den som bibring
ats oss genom skönlitteraturen: soldaten som en småbrukare, skötande sitt 
torp och dessemellan hantverkare eller lönearbetare i hembygden. Hur 
stämmer då denna bild med den som erhålls i min undersökning?

Arbete och boende bland Umeå sockens 
soldater
Det går inte att finna ett genomgående drag när det gäller umeåsoldaternas 
civila arbeten under och efter soldattiden. Snarare är det så att vi urskiljer 
grupper med ganska olika kännetecken.18

Bonde och soldat
En möjlighet att få kunskap om vissa soldaters civila arbete ligger i att un
dersöka hur de bor. Vi har då den grupp, där soldaterna inte var klassiska
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”soldattorpare” utan kombinerade bondejordbruk och soldatyrke. De 
flesta av dessa soldater tillträdde hemman medan de ännu var soldater och 
behöll den militära tjänsten som bisyssla. Det ligger nära till hands att tän
ka sig, att dessa räknat med att soldatsysslan skulle vara ett tillfälligt arbete 
i väntan på att de kunde ta över en hemmansdel. I sådant fall hade det 
varit naturligt att de lämnat soldattjänsten i samband med att de övertog 
ansvaret för gården. Så skedde emellertid inte. Dessa bondesoldater stod 
kvar i tjänst mellan fem och sexton år efter det att de tillträtt egna hem
man.

Ungefär en tredjedel av de 24 bondesoldaterna i Umeå socken erhöll 
sina gårdar genom giftermål med bonddöttrar eller bondänkor. Ungefär 
lika stor del hade ärvt sin gård. För de återstående, där de flesta hade läm
nat socknen före femtio års ålder och blivit bönder på annat håll, har det 
inte gått att klarlägga hur de förvärvat sin egendom. Några verkar ha 
haft hjälp av släkten att komma över en gård i och med att de gift sig med 
bonddöttrar, dock utan att de därmed övertagit svärfaderns gård.

Även på andra håll i landet förekom det att soldaterna bodde i föräldra
hemmet eller på egna hemman istället för på soldattorpen. I kapitel fyra 
såg vi hur 40 procent av de omkring 6000 soldater som inte hade torp eller 
inte nyttjade befintliga torp bodde på egna gårdar eller hos föräldrar. I Da
larna var torplöshet det normala. Där finner vi också exempel på att rekry
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teringen skedde inom en släkt. I en uppteckning från Älvdalen uppges :

I Näsets by i Älvdalen fanns en stor och välbärgad släkt, ’Svenbyfolket’, vilka 
länge höllo samman i en familj och utgjorde i det närmaste en rote. De hade 
alltfrån indelningsverkets dagar och intill förra hälften av 1800-talet egen knekt 
inom familjen.19

I vissa socknar i Dalarna uppges roteringen ha varit mycket hård.20 Rote- 
hållarna har mer eller mindre varit tvingade att rotera inom familjen. En 
familjemedlem kunde förstås stå ut med sämre betalning än en främling.

I Dalarna, där soldaterna åtminstone i vissa socknar varit böndernas 
jämlikar, var det lättare för bondsöner att ta soldatsysslan.21 Här har 
soldatyrket varit väl integrerat i bondesamhället. Samma förhållande har 
uppenbarligen rått i Västerbotten, där de sociala skillnaderna mellan bön
der, torpare, arrendatorer och soldater på vissa håll synes ha varit tämligen 
flytande. Ibland har soldaterna förblivit småbrukare eller mindre hem
mansägare genom att behålla torpet efter avskedet och kunnat utvidga det 
genom nyodlingar. De speciella förhållanden som rådde i Hälsingland har 
redan uppmärksammats. Där verkar man åtminstone i vissa socknar ha 
varit inriktad på att göra soldaten till småbrukare och garantera hans 
försörjning livet ut.22

Trots att Småland framstår som soldattorpens landskap framför andra 
var det inte ovanligt att soldater bodde på egna gårdar under och efter 
soldattjänsten. I Unnaryds socken i mitten av 1800-talet hade alla soldater
na egna gårdar.23 Under awecklingsskedet var det, som tidigare påpekats, 
också vanligt inom Konga kompani. Där finner vi ett mönster för arbete 
och boende som liknar det i Västerbotten. De vanliga hantverksyrkena -  
skomakare, snickare, skräddare, utgjorde vid Konga kompani bisysslor för 
åtskilliga soldater. Enstaka knektar var verksamma inom sågverk, sten- 
huggeri och vid järnvägarna.24

”Den självständige bonden-soldaten i Dalarna och soldaten-nybyggaren 
i Hälsingland och Gästrikland utgjorde säregna undantag från landets övri
ga soldater” , skriver Kumm.25 Uppenbarligen var de inte så alldeles säreg
na undantag. Till dem får vi också hänföra en del av de västerbottniska 
soldaterna.

Soldattorparna
Bland soldaterna i Umeå socken var det bara en minoritet som var hem- 
mansägande soldater. Hur bodde och försörjde sig de övriga? En grupp på 
49 brukade och bodde på soldattorpet under hela sin soldattid och hade 
därigenom en viss grundförsörjning. Till detta kom ytterligare 25 som vissa 
perioder bebodde och brukade torpet, men som tidvis erhöll en kontant
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summa pengar. Det hängde ihop med att många torp flyttades under den 
skiftesreform som pågick i vissa socknar under perioden. Båda dessa grup
per måste rimligen ha haft bisysslor för att klara försörjningen.

Bisysslor
De uppgifter jag erhållit om de västerbottniska soldaternas arbeten vid si
dan av soldattjänsten är inte heltäckande och kommer sannolikt aldrig att 
kunna bli det. Speciellt vanskligt är det att kartlägga icke-hemmansägande 
gruppers skilda tillfälliga arbeten, då deras verksamhet bara sporadiskt 
finns skriftligt dokumenterad. Vi rör oss här inom ett område som det är 
svårt att få grepp om. I kyrkoböckerna finns sällan uppgifter om sådana 
sysselsättningar, som i många fall tillhörde en informell ekonomi i bonde
samhället. I de fall soldaten kombinerade bonde- och soldatyrket eller 
samtidigt var hantverkare, finns däremot noteringar härom på vanligt sätt 
i kyrkobokföringsmaterialet. Om detta kompletteras med uppgifter ur re- 
gementsarkiv samt med sådant berättande material som ovan beskrivits, 
går det trots allt att få en hygglig bild av hur soldaterna försörjt sig.

De sparsamma uppgifter vi har i det berättande materialet tyder på att 
soldaterna i Umeå socken, precis som i övriga landet, gjorde dagsverken 
åt bönderna. En soldat som tjänstgjort i Skellefteå socken och som seder
mera blev sergeant är sagesman i en av de fåtaliga uppteckningarna från 
Västerbotten. Han har berättat om de bisysslor som kunde förekomma. 
De hantverk han nämner är skomakarens och skräddarens. En av umeå- 
soldaterna sydde uniformer tillsammans med sin mor. Vidare omtalas ar
bete inom sågverk samt med avlastning och utskeppning av varor i skärgår
den. Trä- och snickeriarbete nämns också, men det framgår inte i vilken 
skala de utövades. Ytterligare en uppteckning från Skellefteå socken omta
lar att soldaterna för rotarna i Bureå by hade specialiserat sig på olika typer 
av hantverk: en var skicklig i att smida plogar, en var finsnickare och gjorde 
predikstol och läktare till byns bönhus. Andra var kunniga i träslöjd, i att 
göra släddon och jordbruksredskap. Några brände kolmilor och tjärdalar. 
En av de sista soldaterna i byn var slaktare.26

Den soldat som bodde på torpet fanns till hands för tillfälliga arbeten i 
närområdet. Det var sannolikt svårt för honom att vägra arbeta för rote- 
bönderna. Dels fanns, som ovan nämnts, bestämmelsen i reglementet som 
gav rotebönderna rätt att kräva dagsverken av sin soldat, dels måste han 
ha känt ett visst beroende till dem som delvis stod för hans försörjning. 
Tidvis bör han ha varit en eftertraktad arbetskraft i jordbruket, särskilt i 
de tider då sågverksindustrin expanderade och drog till sig arbetare.

Det klagas i landshövdingeberättelserna på 1860- och 70-talen över bris
ten på intresse för att utveckla jordbruket. Förtjänsterna inom skogshante
ringen var så stora att bönderna inte kunde betala de löner som skogsarbe
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te gav27 Dessa landshövdingens uppgifter bör tas med viss reservation -  del
vis är de en partsinlaga. Syftet var att förmå politikerna att ta krafttag för 
att rädda länets skogsbestånd, men det behövs inte mycket fantasi för att 
förstå att årstjänst som dräng inte var lockande. Arbetslönerna inom såg
verken och i skogshanteringen låg högt över de som kunde erbjudas en 
dräng, trots att dagsverkslönen i jordbruket var ovanligt hög i 
Västerbotten.28 Soldaten som inte utan permission kunde binda sig för ar
bete hela sommaren t ex i flottningen borde haft tillfällen till hyggliga biin
komster inom jordbruket.

Det förekom också att umeåsoldaterna arbetade inom industrin under 
delar av sin soldattid. Ungefär hälften av dem inom Umeå socken. De 
övriga begav sig på tillfälliga arbeten till Västernorrland, Norrbotten och i 
några fall till Mellansverige. I Västernorrland var det förstås sågverksindu
strin som lockade.29 I Norrbotten var det bl a byggandet av Ofotenba- 
nan som drog till sig mycken arbetskraft. I mitten på 1880-talet var tidvis 
tusentals man anställda för att genomföra detta jätteprojekt.30 Flera solda
ter drog norrut till Malmfälten och några bosatte sig där för gott.

Vid arbeten utanför regementets stånd måste soldaten ha tjänstledig- 
hetsbevis, även kallat permissionssedel. Den skulle skrivas på av kronobe- 
tjänt eller polismyndighet så snart han nått den ort där han skulle arbeta. 
När han återvände skulle han ha med sig intyg om sitt uppförande från 
någon av dessa myndigheter samt från den person hos vilken han vistats.31 
Soldaterna släpptes inte iväg på arbeten hur som helst. En ganska omfat
tande social kontroll utövades.

Boendet under soldattiden
De resultat som gäller de indeltas boende i Umeå socken stämmer inte alls 
överens med den föreställning vi har om den indelte soldaten, boende 
bland sina rotebönder på sitt torp. Här var för det första ett fyrtiotal bosat
ta i helt andra socknar, flertalet i Nysätra, Bygdeå och Lövånger. En skara 
på 24 hade redan under sin aktiva soldattid tillträtt ett hemman eller hem- 
mansdel och var bondesoldater. Soldattorpare i klassisk mening var 49 
umeåsoldater. Dessa hade tillträtt sina torp och behöll dem så länge de var 
kvar i tjänst. Därtill kommer en grupp om 25 som tidvis erhöll kontant lön 
och som tidvis nyttjade torpet. Ett femtiotal soldater slutligen bodde i rote- 
byn, men inte på soldattorpet. Det förekommer enstaka fall där soldaten 
brukar jorden men där torphus saknas. Några soldater fick rotehus upp
byggda på ny bruks jorden.
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Arbete och boende bland Lövångers sockens 
soldater
Bisysslorna som utövades av soldaterna i denna socken finner vi framförallt 
inom jordbrukssektorn. Här är det riktigare att se soldatyrket, inte jord
bruksarbetet, som ”bisysslan” .32 Det var en obetydlig andel som tillträdde 
soldattorp och blev klassiska soldattorpare. Det var vanligt att man hade 
egna hemman -  48 av de 103 blev bönder redan under soldattiden. Precis 
som i Umeå socken stannade flertalet av bondesoldaterna kvar inom det 
militära även sedan de tillträtt sina hemmansdelar. I genomsnitt blev de 
kvar i tjänst i tio år. Tre soldater ägde brukningsdelar av varierande stor
lek. I kyrkoböckerna anges bredvid deras namn att de ägde en bruknings- 
del, men det behövde i och för sig inte betyda att de aktivt brukade den
samma. De kan ha haft den utarrenderad till släktingar. I vilket fall som 
helst fick de ett visst tillskott till sin försörjning genom innehav av jord.

Tolv soldater bodde kvar i föräldrahemmen (eller i hustruns föräldra
hem) och vi kan anta att de helt enkelt fungerade som hemmasöner. ”Hem- 
manstillträdare” är ett begrepp som ibland används i kyrkoböckerna och 
det skulle passa bra in på några av dem, som senare blev hemmansägare.

För de övriga lövångerssoldaterna finns enstaka uppgifter om deras bi
sysslor: ett par hantverkskunniga soldater -  en kakelugnsmakare och en 
skomakare finns förstås även här. En soldat anlitades som fjärdingsman, 
något som väl inte gjorde honom välbärgad, men som sannolikt innebar en 
viss status. Det fanns också en torpare, en kronobonde och en som erhållit 
en avsöndring, närmast att betrakta som ett litet torp. Precis som i Umeå 
fanns en liten skara som begärde permission för att söka arbetsförtjänst 
annanstans inom länet. Några tog ut flyttning redan innan de slutat sin mili
tära anställning. På 1850-talet drog sju till åtta soldater regelbundet ut på 
säljakt i april månad och det förekom också en bit in på 1860-talet. När 
mejerihanteringen kom igång på 1860-talet var soldaterna med som 
delägare.33

Lövångerssoldaternas boende
I Lövånger tillträdde endast tre soldater torp under tidsperioden 1860 -  
1901. Alla de övriga 100 som kom i tjänst erhöll kontantavlöning och bod
de sålunda på annat sätt, hos föräldrar eller på egna gårdar. En liten grupp 
bodde kvar i Nysätra socken. Torpboende hade sålunda nästan helt och 
hållet upphört i Lövånger under de sista fyrtio åren av knektehållets histo
ria. Torpbesiktninginstrument, som omfattar besiktning av samtliga rotar 
under åren 1869 -  1882, visar att hälften av rotarna var obebyggda. Vid 
ungefär 30 procent fanns rotehus. Ibland hade rotebönderna byggt hus åt 
soldaten på ny bruks jorden.
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Traditionen att bo på egna hemman var gammal bland soldaterna i Löv
ånger. Kurt Boberg visar att 22 procent av Lövångerssoldaterna hade egna 
hemman redan då roteringen infördes på 1600-talet. Hans studie av soldat
rekryteringen till de tre rotarna i Villvattnets by under åren 1695 -  1901 
visar att bondesoldater förekommit under hela den tid då knektehållet 
funnits.34

Redan på 1840-talet fanns det ett kontrakt mellan rotebönderna i Blacke 
och soldaten Ström om att denne skulle få fyra tunnor gott och försvarligt 
korn mot att han lämnade dem rote jorden. Vid missväxt skulle kornet lö
sas med 12 riksdaler per tunna.35 Här tilläts kontantlön femtio år innan det 
formella beslutet därom fattades. Man måste då ha tillämpat den paragraf i 
knektekontraktet som tillät soldater att bo på egna hemman. I annat fall 
kunde soldaten kräva att torphus byggdes och jorden iordningställdes.

Resultaten visar att soldatyrket i Lövångers socken närmast utvecklats 
till en bondebisyssla. Fenomenet förefaller också ha sina rötter långt tillba
ka i tiden. Det är till och med tänkbart att det alltid funnits åtminstone en 
grupp bondesoldater i denna bygd.

Livssituation vid femtio år
Vad blev det av de indelta soldaterna? Var det fattigstugan som väntade 
efter avskedet? Det finns föreställningar om att de avskedade soldaterna 
utgjorde ett bekymmer i socknarna. Det har säkert också varit så på sina 
håll. Särskilt gällde det under krigen, då socknen fick dra försorg om många 
soldatänkor. Jag har däremot funnit få nedslag i min undersökning, men 
jag har å andra sidan inte systematiskt gått igenom fattigvårdslängder, utan 
bygger uteslutande på de noteringar som förekommer i kyrkoböckerna. 
Kurt Boberg har granskat 1869 års mantalslängd i Burträsk socken och fun
nit fyra personer med soldatanknytning av 185 fattiga.36

En grupp som däremot oftare figurerar i sådana sammanhang är båts
männen. Särskilt i de områden kring Karlskrona, där det var gott om båts
män fanns uppenbarligen problem37. Båtsmännens sociala position kan 
sannolikt inte jämföras med de indelta soldaternas. Jag har använt mig av 
demografiska databasens i Umeå alla församlingar och sökt fram personer 
med militära yrken. Trosa och Tuna församlingar hade flest båtsmän, men 
aldrig påträffas en båtsman som därtill är bonde.381 uppteckningsmateri- 
alet är det stor skillnad på de utsagor som görs om båtsmän respektive in
delta soldater. Båtsmännen förefaller ha haft lågt anseende.39 Kanske en 
närmare studie skulle visa att en sådan föreställning är överdriven. Den 
verkar i alla fall inte stämma överallt. I Selångers socken i Medelpad hade 
båtsmännen en ställning jämförbar med soldatens.40

Rädslan att få dra försorg om avskedade soldater har lett till att somliga
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socknar sökte ordna så att soldaten skulle kunna klara sig själv på gamla 
dar. I Norrland med den omfattande nykolonisationen var detta enklare än 
i de överbefolkade och jordfattiga södra och mellansvenska landskapen. 
Soldaternas rättighet till nybruksjord har redan nämnts.

Föreställningen att de indelta soldaterna tjänade till döddagar har gjort 
att inte särskilt stor uppmärksamhet ägnats åt deras liv efter avskedet. Men 
den indelta armén var inte sammansatt enbart av ålderstigna individer, nå
got som man kan förledas att tro, om man läser debatterna i försvarsfrågan. 
Bland soldaterna i Umeå socken var det över 38 procent som fick avsked 
före 30 års ålder. Ungefär 40 procent var i åldern 41 -  44 år och endast 
omkring 20 procent var 45 år eller äldre vid tjänstetidens slut. I Lövånger 
däremot tjänstgjorde soldaterna längre. Här var det hela 38 procent som 
var 45 år eller äldre vid avskedet. I båda socknarna var det ovanligt att 
någon tjänstgjorde efter fyllda 50 år.

Vad betydde avskedet för förändringar ifråga om boende och arbete för 
den enskilde soldaten? För de flesta som haft torp innebar det att de måste 
lämna torpstugan. För somliga innebar det inte så dramatiska omställning
ar, t ex om de lämnade tjänsten för att bli hemmansbrukare. För de solda
ter som erhöll kontantlön innebar avskedet ur militärtjänsten sannolikt 
inga större förändringar ifråga om bostaden. De miste den sidoinkomst 
som soldattjänsten gav, men fick i gengäld större rörelsefrihet att söka ar
bete utan att begära permission för varje tillfälle.

Hur såg då en typisk levnadsbana ut för en indelt soldat? För mig har det 
endast varit möjligt att fånga den bit av verkligheten som rör yrkesverk
samheten, social och geografisk rörlighet och familjebildning.

Umeå sockens soldater
Huvuddelen av de avskedade soldaterna i Umeå socken hade vid 50 års 
ålder sin utkomst inom den agrara sektorn, vilket inte är att förvåna sig 
över, då jordbruket, som ovan beskrivits, länge var den dominerande 
näringsgrenen. I tabell arton finns en detaljerad sammanställning som visar 
vilka yrken eller sysselsättningar som umeåsoldaterna hade i femtioårsål
dern. Arton av 50-åringarna fanns kvar inom det militära -  några som un
derofficerare eller underbefäl och andra som meniga soldater -  men de 
flesta hade fått avsked. En ganska stor grupp har försvunnit ur sikte. Det 
är 26 av de 182 som dött före 50 års ålder. Vidare en liten skara på 9 som 
emigrerat och så 13 som försvunnit i samband med flyttningar.

Samma sätt att gruppera soldaterna har använts som i kapitel tre: i det 
övre skiktet finns bönderna och även de soldater, korpraler eller underoffi
cerare som också var bönder. I mellanskiktet finns meniga soldater, korp
raler och jordägare av kategorin torpare, landbönder och brukare. I det
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lägsta skiktet finns industriarbetare och jordbruksarbetare och några per
soner med udda yrken -  en sjöman, en kolportör och en agent.

Det fanns, som framgått tidigare, en grupp soldater som redan under 
sin aktiva soldattid också var bönder. Bondegruppen har nu utvidgats och 
omfattar ett femtiotal. Bland dem fanns det sannolikt skillnader ifråga om 
besuttenhet, men gemensamt för dem var att de haft något att falla tillbaka 
på efter tjänstens slut. Tjugofem av soldaterna hade sökt sig till industrin 
och alla utom en hade kvar det arbetet i femtioårsåldern. Några hade åter
vänt som jordbruksarbetare. För dem blev soldatyrket inte någon språng
bräda för social klättring, utan de återvände till en liknande position som de 
haft tidigare. En stor grupp utgörs av de ”före detta” soldaterna, d v s de 
avskedade soldater som inte erhållit någon annan titel i kyrkobokförings- 
materialet. Förmodligen var dessa de sämst ställda. De har inte kunnat för
värva något eget och var kanske av olika skäl förhindrade att arbeta inom 
industrin. Bland dessa finns noteringar om fattigdom. Det är en svår av-

Tabell 18 Soldaterna i Umeå socken, antagna 1860-1901. Yrke eller syssel
sättning i femtioårsåldern.

Småföretagare 
Bonde 
F d bonde
Bonde/soldat/korpral/furir 
Bonde/övrigt yrke 
Underofficer

2
37
2
8
3
2 54 40,3 %

Distinktionskorpral 2
Furir/arbetare 1
Soldat 4
F d soldat/korpral 27
Soldat/övrigt yrke 1
Arrendator/torpare 5
Ägare/brukare 3 43 32,0 %

Hantverkare 3
Arbetare/f d arbetare 25
Koloprtör/agent 2
Jordbruksarbetare 5
F d sjöman 1 37 27,7 %

134

Anm. 48 av de ursprungligen 182 soldaterna finns ej med. 26 hade avlidit, 9 hade emigrerat. 
13 har inte kunnat följas.

Källor: Kr A, Västerbottens regementes arkiv. Regementschefsexpeditionen. Generalmöns- 
terrullor 1860-1966. Generalmönstringshandlingar 1888-1905. Rekryteringsrullor 
1853-99. Kyrkoarkiv. Husförhörslängder. Umeå landsförsamlings arkiv. Församlings- 
böcker. Pastorsämbeten i Sverige. Kyrkoarkiv. Församlingsböcker. HLA, Härads- 
skrivarens i Umeå fögderi arkiv. Mantalslängder.
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vägning att dra gränsen mellan de båda lägre skikten. Tidigare har jag re
dovisat mina överväganden, när det gäller olika gruppers inplacering. I 
föräldragenerationen rörde det sig om ett fåtal individer, men i detta fall 
är de ju en ansenlig skara i populationen.

Lövångers sockens soldater
De drag som tidigare skymtat ifråga om Lövångers socken, att soldatyrket 
där var en bondebisyssla, framträder tydligt då det visar sig att inte mindre 
än 67 procent av soldaterna i femtioårsåldern blivit bönder på egna gårdar. 
Redan under soldattiden hade 48 av de 103 egna gårdar och ytterligare tio 
övertog hemman efter avskedet. Några av dem som var jordbrukare under 
sin aktiva soldattid, finns däremot inte kvar som bönder vid femtio års ål
der. Som framgår av tabell 19 dominerar hemmansägarna stort. I mellan
skiktet finner vi framförallt personer med militära titlar, flera av dem be
fordrade. Underskiktet utgörs av några få arbetare och en enda hantverk
are.

Tabell 19 Soldaterna i Lövångers socken antagna 1860-1901. 
yrken eller sysselsättningar i femtioårsåldern.

Bonde/hemmansägare 37
Bonde/soldat 8
Bonde/korpral 4
Bonde/hantverkare 1
Inspektor 1 51 67,1 %

Korpral/v korpral 2
F d soldat/korpral 10
T orpare/brukare 4
Torpare/soldat 2 18 23,6 %

Hantverkare 1
Arbetare 6 7 9,3%

76

Källor: Lövångers församlingsarkiv. Församlingsböcker. Se vidare tabell 18.
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Sammanfattning
Den bild av de indelta soldaternas liv och arbete som kommit fram genom 
studiet av deras bisysslor vid sidan av soldatyrket och deras verksamhet ef
ter avskedet har i många stycken givit en ganska annorlunda bild mot den 
gängse.

I Lövånger har torpboendet upphört och bönderna själva har soldatyr
ket som en bisyssla. Knektehållet var en integrerad del av agrarsamhället 
i denna småbrukarbygd. Visserligen kunde inte rotar formellt reserveras 
för böndernas söner, men av resultaten att döma var det få som blev antag
na utan att ha någon nära social eller geografisk anknytning till soldathål
let.

I Umeå fanns det också bondesoldater, men inte lika många som i Löv
ånger. Här fungerade fortfarande soldattorp vilka brukades och beboddes 
på det sätt som var tänkt. Bisysslorna i denna bygd var mer varierade i och 
med att det fanns en högre andel industriarbetare bland umeåsoldaterna.

Vilken betydelse har dessa resultat för synen på det samhälle i vilket des
sa människor verkade? Hur är ett lokalsamhälle beskaffat där de självä
gande böndernas söner blir soldater och sedermera stannar kvar i yrket 
även sedan de blivit hemmansägare? Vi kan tänka oss att vi här har att 
göra med ett samhälle där de sociala barriärerna inte är stora. En bondson 
blev inte sedd över axeln för att han blev knekt. I det här fallet har skyl
digheten att hålla knekt lindrats genom det sätt varpå knektehållet inte
grerats i bondesamhället. Kan vi utesluta andra tolkningsmöjligheter? Ville 
bondesoldaterna i Lövånger inte bli soldater, utan tvingades till detta där
för att det var svårt att skaffa rekryter? Mot detta talar det faktum att inte 
mindre än 77 ynglingar, födda i Lövångers socken, tog anställning som sol
dater i andra delar av Västerbotten. Sannolikt hade de valt hemsocknen 
om det funnits lediga rotar, men egentligen spelade det för dem ingen stor 
roll var roten låg, eftersom de ändå bodde kvar hemma. Den genomsnittli
ga lönen var under hela perioden högre i Umeå och Skellefteå. Mot slutet 
av perioden uppges att det blivit svårare att rekrytera i Lövånger på grund 
av emigrationen och konkurrensen från järnvägsbyggande och gruvdrift.41 
Det märks dock inte i min studie av förseningarna vid rekryteringen, där 
rotehållarna i Lövånger var de som bäst klarade av att rekrytera i tid.

En annan faktor som tidigare nämnts, och som kan ha påverkat rekryte
ringen, var förlängningen av beväringsmanskapets övningstider. Efter 
1872 var det inte tillåtet att mot betalning friköpa sig och leja annan man i 
sitt ställe. Somliga bondsöner kan ha föredragit att gå in som indelt soldat. 
Det kan särskilt hc gällt de som väntade sig att överta en hemmansdel och 
som därigenom kunde sluta som indelt soldat vid den tidpunkt då bevä- 
ringsskyldigheten upphörde. 42

Slutsatsen blir att det varit socialt acceptabelt att vara soldat och i viss 
utsträckning lönande att klara knektsysslan inom bondeklassen. Det är
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inte osannolikt att det i småbondebygder i övriga landet varit liknande för
hållanden. Från Småland ger Valter Elgeskog följande exempel: Soldaten 
Lilja och hans son var båda soldater i samma by, fastän han på sitt hemman 
hade tjänstefolk. Den extraförtjänst som soldatyrket gav var inte oviktig.43

Varför finner vi inte samma mönster lika tydligt i Umeå socken? Var det 
inte lika acceptabelt för bondeklassens söner att vara soldater här? Man 
kan tänka sig att det framförallt hos de välbeställda bönderna uppkom en 
önskan att särskilja sig i förhållande till det obesuttna skiktet när nya grup
per växte fram. De sociala positionerna i det nya samhället var till en bör
jan osäkra. Därför kunde markeringar av status på olika sätt ha ägt rum. 
Inför skollärare, agronomer, barnmorskor, järnvägstjänstemän, lantmä- 
terifolk har det funnits anledning för bönder att markera sin ställning. Den
na process inträffar då samhällsförändringar rubbar gamla invanda före
ställningar. Kanske har det gamla bondesamhällets drag levt kvar längre i 
Lövånger än i Umeå. Jämför vi utvecklingen i de båda socknarna under 
slutet av 1800-talet, är det uppenbart att Umeå socken framstår som mer 
”modern” i den bemärkelsen att industrialiseringen och urbaniseringen 
här kommit längre än i Lövånger.

Social rörlighet

Huvudkälla till min studie av social rörlighet är kyrkoböcker. En central 
fråga är källornas beskaffenhet. De brister och förtjänster som vidlåder 
detta har diskuterats av många forskare som behandlat social och geogra
fisk rörlighet. Eftersom jag använder yrkestitlarna som ett mått på indivi
dernas position i samhället, är jag mest intresserad av hur dessa titlar an
vänts i kyrkobokföringen. Har prästen varit systematisk och noga åtskilt 
yrken som ”bonde” , ”brukare” , ”ägare” , ”hemmanssägare”? Här står 
forskaren inför ett stort problem, när enbart yrkestitlarna skall användas. 
Det finns i allmänhet inga heltäckande oberoende källor att använda. 
Mantalslängderna är inte oberoende källor eftersom de hade kyrkoböck
erna som underlag.

Då rörlighet mellan generationer studeras är ett av problemen att finna 
mätpunkter av yrkestillhörigheten för föräldrar och barn, som avser unge
fär samma tidpunkt i livsloppet. En individ rör sig under sin levnad mellan 
skilda sociala skikt. Vi kan ta ett exempel : soldaten föddes i ett bondhem 
och växte upp i det övre skiktet (a). Var inom detta skikt familjen kan pla
ceras in varierar givetvis beroende på hur stort hemman föräldrarna hade, 
om det var många syskon o s v .  Han tillhör under ett antal år det agrara 
underskiktet när han tjänar som dräng (b), även om hans status kan ha 
varierat. Här kan vi gissa oss till att en presumtiv hemmansägare sannolikt 
hade en annan ställning än drängar vars framtid inte var lika utstakad. Då
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han tillträder soldattjänsten hamnar han i mellanskiktet ( c) och har där
med närmat sig sin ursprungsmiljö, till vilken han återvänder då han blir 
bonde i fyrtioårsåldern ( d). Då soldaten överlåter sin gård i dryga femtio
årsåldern erhåller han en undantagsstuga. Var han därefter skall placeras 
är svårt att avgöra. Ekonomiskt kan han som födorådstagare haft det lika 
bra eller bättre än den son som övertog gården, men han blev samtidigt 
socialt beroende av andra på ett annat sätt än då han var sin egen.44 Kanske 
kan han placeras i den nedre delen av det övre skiktet.

Detta exempel illustrerar hur svårt det är att på ett enkelt sätt beskriva 
en individs sociala position genom livet. För min del har jag hämtat uppgif
ter om soldaternas målsmän ur födelseböcker. För somliga av Skellefteå 
sockens soldater har jag fått använda samtida husförhörslängder, då somli
ga uppgifter inte går att läsa i födelseboken. För Umeå gjordes en special
studie för att ta reda på om det blev några skillnader i fråga om socialt ur
sprung och social rörlighet om målsmännens yrken hämtades ur födelse
böckerna, eller ur husförhörslängder vid den tidpunkt då sonen antogs till 
soldat. Resultatet visade inte på några dramatiska skillnader.45

Soldatfädernas yrken mäts vid sonens, den blivande soldatens födelse. 
Den metoden kan i vissa fall leda till att några fäder ännu inte erhållit sitt 
bästa yrke, liksom att några kan ha hunnit passera höjdpunkten och i mate
rialet t ex står som inhyses. Föräldragenerationen uppvisar en väldig 
spännvidd i fråga om föräldrarnas ålder. Den grupp som vi undersöker, 
vare sig det är en födelsekohort eller en soldatkohort, har förstås inte för
äldrar som är lika gamla. Däremot används uppgifter om sonen/soldaten 
då denne är i femtioårsåldern. Vid jämförelsen av de båda generationerna 
används samma stratifieringsskala som tidigare i kapitlet.

Resultat
Resultaten kommer att presenteras på olika sätt för att belysa svårigheter
na med den här sortens studier. Inledningsvis kan vi studera dem så som 
de framträdet i tabell 20.

Vilka förändringar har då inträffat när vi jämför föräldra- och songene
rationen? I båda socknarna iakttar vi att gruppen A, som framförallt utgörs 
av bönder ökat i den yngre generationen. Särskilt markant är det i Umeå 
socken med en ökning från 29,5 till 41,5 procent. Förändringarna i mellan
skiktet är inte stora på något håll. Gruppen C, som utgörs av obesuttna har 
i Umeå minskat från över fyrtio procent till tjugoåtta procent. I Lövånger 
rekryterades relativt få ut detta skikt och andelen som förblev där har ytter
ligare minskat. Studerar vi enskilda yrkestitlar visar det sig att titeln ”in
hyses” saknas i soldatgenerationen, något som naturligtvis inte får tolkas 
som om hela denna grupp avancerat socialt, utan som kan förklaras med
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att användningen av yrkestitlerna i källorna förändras i takt med den all
männa samhällsutvecklingen.

Individer i det lägsta skiktet kan inte definitionsmässigt röra sig annat än 
uppåt. Den sociala rörligheten uppåt kan därför framstå som betydligt mer 
omfattande än den i själva verket var, men detta balanseras av att det hög
sta skiktet endast kan röra sig nedåt. I tabell 20 är det rörligheten i relation 
till föräldragenerationen som redovisas. Den ger en allmän bild som skulle 
kunna tolkas som om en rätt avsevärd social rörlighet ägt rum. Var det 
verkligen så och vad har den i så fall betytt?

Först och främst skall vi se hur många som överhuvudtaget rört sig mel
lan den olika sociala skikten. För Umeå sockens soldater finns, som fram
går av tabell 20, uppgifter om sysselsättningar för 130 stycken. Bland dem 
var det 53 som inte bytt socialt skikt jämfört med föräldrarnas även om de 
kan ha andra yrken; 49 hade rört sig från skikt C till B eller från B till A; 
Bland lövångerssolddaterna var det 43 av sammanlagt 76 som inte hade 
bytt skikt; 23 av de 76 hade rört sig från skikt C till B eller från B till A.

Vad innebär resultaten? Om de individer som rört sig från något av de 
lägre skikten upp till bondeklassen råder det ingen tvekan om att det varit

Tabell 20 Social rörlighet mellan generationer. Soldaterna i Umeå och Lö
vångers socknar, födda 1831- 1880 och antagna till soldater 1860-1901.

Umeå Lövånger

Social
position

I
N % N

II
%

I
N % N

II
%

A 52 29,5 54 41,5 64 62,7 51 67,1

B 51 28,9 39 30,0 15 14,8 18 23,6

C 73 41,5 37 28,5 23 22,6 7 9,3

Totalt 176 130 102 76

D 6 52 1 26

Anm. Kolumn I = soldaternas målsmän; kolumn II = soldaternas sociala position vid femtio 
års ålder.
A = Bönder, småföretagare, underofficer, lägre tjänsteman;
B = soldater, korpraler, nybyggare, torpare, brukare;
C = hantverkare, arbetare, inhyses, tjänstefolk, ogifta kvinnor, änkor samt några med 

udda yrken kolportör, agent, sjöman, gårdsägare;
D = soldater vars målsmän ej återfunnits samt avlidna, emigrerade och ej återfun

na.

Källor: Se tabell 18 och 19.
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frågan om ett socialt avancemang. När det däremot gäller de övrigas rörlig
het är det mer tveksamt hur den skall bedömas. Hur skall en ”klättring” 
från det lägsta skiktet till mellanskiktet bedömas, då det t ex rör sig om 
soldater vars fäder varit ”inhyses” och där de själva hamnat som ”före detta 
soldater” . Enligt den använda stratifieringsskalan skulle dessa räknas ha 
avancerat. Gruppen är visserligen inte så stor: i Umeå är det bara 13 indivi
der och i Lövånger endast 8. Bland de 23 i Umeå finns två som erhållit 
befordran till korpral respektive furir och här är det motiverat att tala om 
en social rörlighet uppåt, men ifråga om de övriga måste resultaten korri
geras neråt. Görs även ifråga om Lövångerssoldaterna en mer rimlig be
dömning blir resultatet att fyra av de åtta verkligen förbättrat sin ställning.

Samma osäkerhet finns när det gäller den nedåtgående rörligheten, 
d v s  från skikt B till C. Här är gränserna verkligen flytande. Ännu en 
komplikation stöter till i och med att vi till det gamla agrarsamhället skall 
relatera titlar som hör till det frambrytande industrisamhället. I Umeå soc
ken fanns flera soldater som blivit industriarbetare. Om de t ex var födda i 
soldathem innebar detta en nedåtgående social rörlighet. Sådana egen
domliga effekter av en stratifieringsskala måste rättas till. Ser vi till inne
hållet i yrkestitlarna och anpassar bedömningen efter detta får vi ett resul
tat som visar att ungefär 27 procent av soldaterna hade nått en högre social 
position är föräldrarna. Ungefär 14 procent erfor en nedåtgående rör
lighet och de återstående närmare 58 procenten hade bibehållit sin ställ
ning. Denna noggranna justering av gränsfallen har sålunda reducerat 
gruppen som rör sig uppåt från 72 till 57 .1 figur tre framgår hur resultaten 
ser ut.

Figur 3 . Social rörlighet för soldater i Umeå och Lövångers socknar.
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Rörligheten till det övre skiktet var vanligare bland dem som varit solda
ter i Umeå socken. Det har sin förklaring däri att lövångerssoldaterna i så 
stor utsträckning redan kom ur bondeklasssen och inte kunde röra sig vida
re uppåt. Det fanns i detta lokalsamhälle praktiskt taget inget skikt över 
hemmansägarna. För Lövånger är det därför intressantare att se hur 
många som lyckades bli kvar inom bondeklassen. Med över 78 procent 
kvar som bönder får de anses ha varit lyckosamma när det gällt att bevara 
sin status.

Diskussion och jämförelser
För att ytterligare kunna belysa resultaten och för att möjliggöra jämförel
ser med andra forskare skall undersökningsgruppen delas i två block. Det 
ena A utgörs av det övre skiktet som i vårt fall i huvudsak utgörs av bönder. 
Det andra består av mellanskiktet och det lägsta skiktet ( B och C).

Det visar sig då att drygt 64 procent av de soldater som var födda i skikt 
A klarade att behålla den positionen och förbli där i femtioårsåldern. De 
återstående har inte kunnat erhålla något hemman eller hemmansdel och 
har fått känna av en social nedåtgående rörlighet. En uppåtgående rörlig
het till bondeklassen kan samtidigt noteras; endast hälften av de soldater 
som var bönder eller hemmansägare i femtioårssåldern kom ur skikt A.

Liknande resultat har erhållits av Christer Winberg i hans studie av 
mellangenerationsrörligheten för c:a 400 hushållsföreståndare och deras 
barn i Dala pastorat år 1850. Han har funnit att 40 procent av böndernas 
barn sjunkit ner i proletariatet, 20 procent höjde sig till bondeklassen och 
slutligen har 40 procent bibehållit sin sociala ställning. Våra resultat är inte 
direkt jämförbara. Winberg har tagit med hushållsföreståndare av båda 
könen och han har vidare inte tagit med dem som flyttat. Men hans resultat 
står sig, också då han jämför de manliga hushållsföreståndarnas sociala 
status med deras fäders, även nu vid tidpunkten 1850. Han noterar en 
”relativt omfattande uppåtgående social rörlighet” . Ett intressant resultat 
är att ”åtskilliga barn till torpare och soldater lyckades bli lägenhetsägare 
eller bönder.”46

Mina resultat stämmer med Winbergs om man slår ihop Umeå och Löv
ånger. Om vi däremot särskiljer Umeå och Lövånger blir bilden en annan. 
För Umeå socken inträffar det anmärkningsvärda att 68,5 procent av de 
soldater som blivit bönder, kom ur andra sociala skikt än bondeklassen. 
Till detta finns vissa förklaringar: en hel del av de ogifta mödrarna gifte sig 
med bönder och sonen/soldaten kunde sedermera ta över hemmanet; som
liga fäder till soldater kan ha varit bondesoldater utan att det framkommit 
i födelseböckerna. Detta kan delvis förklara resultaten i Umeå.

Bondsönerna i Lövånger var lyckosamma att förvärva gårdar. Här har 
drygt 78 procent av dem hållit sig kvar inom skikt A. Det var ett väntat
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resultat med tanke på det som tidigare framkommit om soldatyrkets speci
ella roll i Lövånger.

Winbergs resultat avser en period som ligger ett halvt sekel före min. 
Sture Martinius undersökning av levnadsbanorna för 552 svenska män rör 
även den det tidiga 1800-talet. Också hans studie behandlar den sociala 
rörligheten mellan två generationer. Undersökningsgruppen består av poj
kar födda 1810-1812. Martinius beaktar till skillnad från Winberg även den 
geografiska rörligheten och delar sin grupp i högrörliga -  fler än sex flytt
ningar -  och lågrörliga -  färre än sex flyttningar. Han identifierar sitt bort
fall ( till följd av flyttningar) med den högrörliga gruppen och hoppas däri
genom nå mer generella resultat.

Martinius använder sig av flera mätpunkter då han kartlägger mellan- 
generationsrörligheten. Målsmännens yrken noteras två gånger, vid un
dersökningspersonernas födelse och 15 år senare. Sönernas ( d v s de 552 
vars levnadsbanor kartläggs) egna yrken har registrerats då de var i 35-års- 
åldern och då de var 50 år.

Martinius tar fasta på de förändringar i social status som inträffat mellan 
generationerna i högrörlighetsgruppen. Resultaten för denna visar, att 70 
procent av bondsönerna inte lyckades bibehålla sin ställning ( då han jäm
för målsmännens yrken vid undersökningspersonernas födelse med deras 
egna yrken vid 35 år), medan motsvarande siffra är 62 procent då han väl
jer att jämföra yrkena vid de andra mätpunkterna ( målsmännens yrken 
då undersökningspersonen var i 15-års åldern med dessas egna yrken i fem
tioårsåldern).

Ifråga om torparsönerna bibehåller 34,7 respektive 38,7 procent samma 
sociala status som fäderna, medan i det närmaste 50 procent har sjunkit till 
den agrara underklassen. Påpekas bör, att han också finner individer som 
förbättrat sin ställning. För den lågrörliga gruppen däremot erhåller Marti
nius andra resultat: en andel varierande mellan 67 och 77 procent, bero
ende på vilken mätpunkt som väljs, av bondsönerna har lyckats behålla sin 
sociala position.

Martinius noterar en betydligt högre andel bondsöner som förlorat sin 
sociala position, jämfört med vad jag funnit för Umeå sockens soldater. 
Han sammanfattar sina resultat på följande sätt: ”Vad beträffar mellan- 
generationsmöjlighetens riktning är huvudtendensen helt entydig....En 
mycket omfattande nedåtgående mellangenerationsrörlighet har 
erhållits” .47

Det är inte helt lätt att jämföra Martinius och mina resultat. Tidsperio
den är en annan och vidare har jag inte undersökt en bondepopulation, 
utan en en särskild grupp människor. Den gemensamma nämnaren är att 
mina undersökningspersoner alla under en period varit indelta soldater. 
Resultaten för Lövångers socken stämmer väl med Martinius lågrörliga 
grupp, där en förhållandevis stor andel klarade att behålla sin sociala ställ
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ning. Resultaten för Umeå liknar mer de som Martinius erhåller för sin 
högrörlighetsgrupp.

Mats Roléns konstaterar i sin studie av det jämtländska Revsunds tings
lag ”att således även en stor del av hemmansägarnas barn proletariserades 
är en mycket betydelsefull iakttagelse, därför att viktiga trender i den soci
ala mobiliteten som påträffades vid undersökningar av agrarsamhället un
der ett tidigare skede i andra delar av Sverige, sålunda även har giltighet 
för den norrländska landsbygdens del.”48

Hur skall då mina resultat rörande den sociala rörligheten tolkas mot 
bakgrund av kunskaperna om det västerbottniska samhället? Säger det nå
got nytt om detta samhälle? Vad betyder det för synen på knektehållet i 
lokalsamhället?

En undersökning av social rörlighet kan ha flera syften. En kan vara att 
se, hur rörlighetsmönstren överhuvudtaget tedde sig ( Martinius), ett annat 
kan, som hos Winberg, vara att se hur den agrara underklassen rekryterats. 
Den kan också användas för att se vad det innebar att vara född i en viss 
klass och hur möjligheten att röra sig uppåt och nedåt teddde sig. För min 
del får denna undersökning komplettera de övriga, som syftat till att erhål
la kunskap om hur knektehållet fungerade i lokalsamhället. Rörlighetens 
omfattning och riktning får vara ett indicium på hur de indelta soldaterna 
uppfattades. I ett samhälle med negativ inställning till soldaterna skulle vi 
troligen inte erhålla resultat av det slag som visats både ifråga om rekryte
ringen och den sociala rörligheten. De sociala barriärerna gentemot knek
tar kan inte ha varit stora i en bygd där de självägande bönderna också var 
soldater.

Vilken betydelse den sociala rörligheten haft för individernas status i lo
kalsamhället är genast svårare att bedöma. De strömningar mellan de soci
ala skikten, som vi noterat, var ju i många fall en del i en naturlig livsrytm, 
varför vi inte får överdriva betydelsen av den uppåtgående rörligheten och 
tolka den som om just soldatyrket var en startpunkt för en social klättring. 
Samtidigt får vi inte underskatta betydelsen av små sociala avancemang, 
som för oss kanske framstår som triviala, men som för individen kan ha 
varit viktiga. Det kan t ex gälla en utnämning till korpral. Underbefälen 
hade erhållit en utbildning som vida översteg vad som var möjligt för vanligt 
folk att erhålla.

Den tredje frågan som ställdes gällde vilken betydelse resultaten har för 
synen på knektehållet. Vi antog, att systemet kunde ha fungerat på olika 
sätt i skilda delar av riket ifråga om rekrytering, civila arbeten som solda
terna utövade, jämsides med sin knekttjänst och sådana som de eventuellt 
bedrev efter avskedet ur krigstjänsten

I Lövångers socken har knektehållet varit väl integrerat i bondesam
hället och fungerat som ett försörjningskomplement för bönder och hem- 
manstillträdare. I Umeå socken framkommer inte detta mönster lika tyd
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ligt. Här har vi visserligen också en ganska stor grupp bondesoldater, men 
de klassiska soldattorparna finns här också. Det resultat som framstår som 
viktigast är dock att soldaterna som kollektiv -  och det är som sådana de 
intresserar oss -  till skillnad från de värvade trupperna var väl intregrerade 
i det samhälle de skulle försvara.

Geografisk rörlighet
I det föregående avsnittet om social rörlighet har jag inte berört vilken be
tydelse flyttningar kan ha haft för individernas möjlighet att avancera soci
alt. Urbanisering och industrialisering förde med sig en omfattande geogra
fisk rörlighet. Vilken betydelse denna haft för den sociala mobiliteten, har 
varit ett spännande, men också svårfångat, forskningsområde.49 I Sverige 
har det tack vare den svenska kyrkobokföringen varit möjligt att göra ingå
ende studier som inte påverkats av alltför stora bortfall.

Inom migrationsgruppen i Uppsala har flera undersökningar gjorts, 
sammanfattade bland annat i ”Trestadsstudien” . Denna är en summering 
av resultat från tre städer -  Västerås, Örebro och Halmstad -  där under
sökningsgruppen utgjorts av tjugoåriga män, bosatta i dessa städer. Resul
taten visar på en omfattande geografisk rörlighet. Bland Västeråskohor- 
tens män var det endast omkring 20 procent som kom att stanna kvar i sta
den och förbli där. Ännu färre var det som både var födda i staden och 
efter 18 år bosatta där.50

Dynamiska skeenden och förändringar ger en mer livlig geografisk rör
lighet, men det innebär inte att man får underskatta flyttningarnas betydel
se i det agrara samhället. De har tvärtom varit mer betydande än man 
ibland föreställt sig.

Det kan därför vara intressant att få belyst hur den geografiska rörlighe
ten tedde sig för soldaterna under slutet av 1800-talet, då industrialisering
en endast långsamt kommit att göra sig gällande i det västerbottniska sam
hälle där de verkade. Var då soldaterna överhuvudtaget en rörlig grupp?

Redan under soldattiden bevistade de möten, deltog i kommenderingar 
och beordrades att vara elever i korpral- och timmermansskolor. Regel
bundet uttogs sjukvårdssoldater som bl a utbildades i Stockholm. Inom 
närområdet fick somliga av dem befordra brev, den s k soldatpostgången, 
och alla måste delta i möten inom korpralskapet. Tiden mellan möten och 
skolor måste nyttjas för arbete och för somliga av dem innebar det att de 
fick räkna med tillfälliga flyttningar. Omkring hundra av de 836 soldaterna 
i min undersökning erhöll permission för att söka arbetsförtjänst i Norr- 
och Västerbotten samt Västernorrland.

Rörligheten, som sålunda hört till yrket medförde att det bland många 
inte fanns någon tveksamhet inför uppbrott till helt nya miljöer. Börje 
Hanssen skriver om soldaterna: ”Genom sin bortovaro vid de militära öv-
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ningsplatserna kommo de i kontakt med vissa former av urban livsstil, vil
ket delvis bör ha präglat deras uppförande också hemma i bygden” .51 I 
uppteckningsmaterialet framkommer också liknande tankar: ”Knekten 
hade i regel varit kommenderad lite varstans i riket och kände fördenskull 
folk och förhållanden i andra bygder samt hade även bekommit någon 
skolning så att han kunde läsa och räkna rätt bra.”52

Men också motsatta, stabila tendenser gör sig också gällande bland sol
daterna i Västerbotten. Framförallt tänker jag på dem som bodde kvar i 
sina hembygder, trots att de var anställda för rotar i andra socknar. Det är 
dock påfallande att de klarade sin utkomst rätt väl i hembygden. För dem 
var det inte nödvändigt med flyttningar.

Umeåsoldaternas geografiska rörlighet
Samtliga 182 soldater har som tidigare framgått inte kunnat följas fram 
till femtioårsåldern. Det går inte att undvika att individer försvinner ur sik
te. I studier av social rörlighet är det ofta flyttarna som vållar problem. 
Människor kan hamna på andra ställen än de uppgivit. För Umeå soldater
na får jag ett bortfall på 11 procent, men däri är inräknat de som dött innan 
de nått 50 år, liksom de som emigrerat. Utesluts emigranterna är bortfallet 
sex procent. Det motsvarar vad andra forskare fått acceptera. I Västerås- 
undersökningen som redovisas i uppsatsen om ”Trestadsstudien” höll sig 
bortfallet på 6,4 procent utan emigranter, och knappt 13 procent om de 
medräknades.53

Hur såg då den geografiska rörligheten ut bland de 134 som vi har upp
gifter om? Utgångspunkten är individernas boende i 20-årsåldern. Till de 
kvarboende räknas den som bodde i samma socken vid 20 års ålder och vid 
50 års ålder. Flyttarna är förstås de som lämnat socknen och inte återvänt. 
Resultaten visar att 97 av de 134 bodde kvar i sin hemsocken, de övriga 
37 hade flyttat. Endast 11 av de 134 som lämnat länet ( dessutom de nio 
emigranterna).

Det förefaller som om de indelta var en rätt stationär grupp. Resultaten 
betyder dock inte att alla de 97 bott i hemsocknen under de mellanliggande 
30 åren. Endast 27 av de 134 bodde t ex kvar i sina respektive födelsebyar 
vid 50 år, och bara 19 hade förblivit helt stationära. Den geografiska rör- 
lighten berörde ungefär 60 procent av umeåsoldaterna. Nästan hela rörlig
heten utgjordes av inomsocknes flyttningar.

Den geografiska rörlighten bland Lövångersoldaterna
Mot bakgrund av soldatyrkets integrering i Lövångers bondesamhälle är 
det naturligt att den geografiska rörlighten här inte var särskilt omfattande.
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Bundenheten till hemsocknen var stor. Det var bland Lövångers soldater 
ovanligt att någon för alltid lämnade sin hemsocken. Endast nio av de 77 
som kunnat följas fram till femtioårsåldern hade gjort det. Ett par soldater 
hade däremot varit i USA och därefter återvänt. Den inomsocknes rörlig
heten var ungefär av samma omfattning som i Umeå. Det är i samtliga fall 
fråga om typisk kortdistansrörlighet.54 Socknen tillhörde de minsta i länet -  
519 km2 och avstånden mellan byarna är inte särskilt stora.

Hittills har vi betraktat den geografiska rörligheten som enhetlig. Då 
sambandet mellan social och geografisk rörlighet undersöktes, delades flyt- 
tarna upp i sådana som enbart rört sig inom socknen och de som företagit 
längre flyttningar. Resultaten visar inte på något entydligt samband mellan 
geografisk och social rörlighet. Den geografiska rörligheten har inte varit 
del av en egentlig karriärrörlighet, utan istället hört till de flyttningar i när
mast cirkulär a mönster som var vanliga i agrarsamhället.55

Familjebildning
Då de indelta soldaternas beskrivs som grupp kommer det ofta fram före
ställningar om att de hade stora familjer. Jag har därför velat se efter om det 
var så eller om det tillhör myterna kring de indelta.

Familjebildning under 1800-talets senare hälft var inte alls så självklar 
som den kommit att bli i vår tid och som den förefaller ha varit under 1700- 
talet. En allmän nedgång i giftermålsfrekvensen ägde rum under 1800-ta- 
let. Många män och ännu fler kvinnor förblev ogifta hela livet. Förändring
arna i giftermålsmönstret hängde samman med samhällets omvandling un
der förra seklet.56

För dem som tillhörde den agrara underklassen blev det kanske aldrig 
aktuellt att fråga när de skulle gifta sig. Istället fick många obesuttna avstå 
från att bilda familj, därför att deras tillgångar inte räckte till. Det behöv
des en lång tids sparande för en dräng eller piga för att få ihop de nödvändi
gaste vid bosättningen. Martinius har visat hur priserna på småjordbruk 
ökade snabbare än arbetslönerna. Särskilt markant var denna utveckling 
på 1850-talet.57 I Norrland var förhållandena kanske gynnsammare med 
tanke på nyodlingsmöjligheterna.

Vad bestämde soldaternas familjebildning? Tjänstgöringen som innebar 
en veckovis bortovaro från hemmet under vissa perioder av året gjorde att 
det var nödvändigt för honom att vara gift om han brukade soldattorpet el
ler bodde på eget hemman. Soldaterna hade i äldre tid dispens att gifta sig 
yngre än den lagstadgade äktenskapsåldern. Från 1756 kunde de gifta sig 
redan vid 18 års ålder. Giftermålsåldern höjdes dock till 21 år 1841, men 
visar likväl hur viktig parbildningen var för rotesoldatyrket. För försvarar
na av indelningsverket framstod en bofast stam av familjefäder som idea
let. Annan statistik bl a över adligt befäl visar att trenden kunde gå åt
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motsatt håll : att officerare inte gifte sig alls eller endast undantagsvis.58
Allra bäst utsikter att bli antagen till soldat hade den om vilken man 

visste att han gick i giftastankar så att det var utsikter att få en duktigt frun
timmer som skötte knektetorpet under den tid soldaten tjänstgjorde på 
’moa’, berättas i en uppteckning från Bohuslän.59 För rotebönderna var 
det en fördel om soldaten var gift. Hustrun kunde då hjälpa till med torpets 
skötsel, då mannen var på möten eller på utbildning. Det förefaller inte 
heller ha funnits samma hinder för kvinnor att utföra manliga sysslor, som 
för män att utföra typiskt kvinnoarbete, t ex mjölkning och matlagning.

F amiljeundersökningen
Soldatfamiljerna i Umeå och Lövångers socknar ingår i undersökningen. 
De äldsta soldaterna bildade familj i slutet av 1850-talet och de yngsta un
der de första årtiondena på 1900-talet. Det gemensamma för dem är inte 
att de gifte sig vid samma ålder eller att de tillhörde samma födelsekohort, 
utan detta att de varit indelta soldater. Av de soldater som bildat familj har 
jag tagit med alla där familjen kunnat följas fram till dess soldatens hustru 
nått 45 års ålder varefter sannolikheten att fler barn föddes var liten. 
Fullständiga uppgifter finns för totalt 256 familjer, därav 166 i Umeå och 
90 i Lövånger.

Nybléus, G, Scener ur indelta soldaternas lif, tecknade av V L Sparre. Stockholm 
1867.
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Giftermål
En riksdagsman påstod i en motion 1844 ” att övermod alstras hos den unge 
soldaten genom den lätthet varmed han erhåller hus och hem. Han ger sig 
ingen ro förrän han fått sig en hustru. Knappt fullmogen är han make, far 
och jordbrukande torpare” . Riksdagsmannen ville hindra att soldater an
togs i alltför unga år. Till bilden hör att giftermålsåldern hade höjts till 21 
år tre år tidigare. I utskottet som behandlade motionen avstyrkets den: 
”emedan det av lång erfarenhet torde vara bestrykt att den indelte solda
tens sedlighet och duglighet i hög grad befrämjades därigenom att han ti
digt måste vänja sig vid uppfyllandet av husfaderliga plikter ....”60

Bland soldaterna i min studie förekom verkligen en mycket hög gifter- 
målsfrekvens. Bland de 256 soldaterna i Umeå och Lövånger var det endast 
21 som förblev ogifta hela livet. Vilka var det då som inte gifte sig? Låg det 
speciella förhållanden bakom detta? Deras sociala situation skilde sig inte 
från de övrigas i respektive socken. Utesluter vi dem som avled innan de 
nått trettio år, då vi kan anta att sjuklighet kan ha bidragit till att de inte 
gifte sig, blir resultatet att fem procent av soldaterna förblev ogifta livet ut. 
Det ger en giftermålsfrekvens som är högre än den i landet under nämnda 
period. Nedgången i giftermålsfrekvensen i Sverige har tydligen inte gällt 
Västerbottens indelta soldaterna.

Giftermålsålder
Utmärkande för 1800-talets äktenskapbildning var annars de sena gifter
målen. Under senare delen av 1800-talet låg vigselåldern för män på lands
bygden på ungefär 30 år och för kvinnor på c:a 25,5 år. Under åren 1861- 
70 låg den på 30,8 för män och på 1890-talet hade den sjunkit till 30,5.61 Hur 
var det med soldaterna i detta avseende?

Av tabell 21 framgår att giftermålsåldern bland soldaterna låg betydligt 
under genomsnittet för landsbygdsbefolkningen som helhet. Avvikande i 
förhållande till riket i övrigt var att soldathustrurna var äldre eller jämn
gamla med männen. För kvinnor gällde annars i landet som helhet under 
perioden att de var i genomsnitt ett par år yngre vid första äktenskapets 
ingående.

I Umeå socken var ungefär tio procent av soldaterna redan gifta då de 
anställdes och 13 procent väntade att gifta sig tills de fått avsked. I Lövånger 
däremot var det en betydligt högre andel -  22 procent -  som väntade med 
äktenskap till efter avskedet. Det var också ovanligare att soldaterna där 
var gifta före antagningen. Sannolikt hänger dessa relativt sena giftermål 
samman med att soldatyrket i Lövånges speciella karaktär. Många soldater 
som väntade på att få ta över en hemmansdel, bodde hemma och tillträdde 
aldrig något soldattorp. Det är troligt att giftermålen istället ägde rum i
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Tabell 21 Soldaternas giftermålsålder i Umeå och Lövångers socknar

Årtionde Soldaten Hustrun Antal vigslar

1861-70 24,85 26,88 33
1871-80 25,23 25,42 53
1881-90 28,20 27,00 42
1891-1900 26,40 26,66 63
1901-10 29,35 27,62 26

1861-1910 26,57 26,58 217

Anm. Uppgifter om vigselåldrar saknas för sex soldater. De soldater som gifte sig efter 1910 
har uteslutits.

Källa: HLA, Kyrkoarkkiv, husförhörslängder. Umeå Landsförsamling. Kyrkoarkiv. För- 
samlingsböcker. Lövångers församling. Församlingsböcker. Pastorsämbeten i Sverige. 
Kyrkoarkiv. Församlingsböcker.

samband med att de övertog hemmanet. Den genomsnittliga vigselåldern 
var också högre i Lövånger än i Umeå : enstaka individer gifte sig före 23 
års ålder, medan närmare 74 procent gifte sig mellan 24 och 30 år.

Precis som bland statarna där flertalet var gifta, var äktenskap för de 
klassiska soldattorparna närmast ett villkor.62 För egendomslösa soldater 
innebar soldatyrket en chans till familjebildning på villkor som förefaller 
ha varit bättre än statarnas. Även bland bondesoldaterna var giftermål 
nödvändigt, men en hemmanstillträdare behövde inte gifta sig så tidigt som 
soldattorparen.

Familj estorlek
Övergången från en familjebildning med stora barnaskaror till en med ett 
eller två barn har i allmänhet kopplats samman med det moderna samhäl
lets framväxt. Hur snabbt en- och tvåbarnssystemet slog igenom i Sverige 
varierade mycket i olika bygder. Sune Åkerman har i uppsatsen ”How did 
the great decline in fertility start?” med utgångspunkt från muntliga källor 
belyst denna process.63

För äldre perioder skymtar också en medveten familjeplanering och den 
självklara ihopkopplingen med det moderna samhällets framväxt har ifrå
gasatts. David Gaunt har i sin undersökning av pastoratet Alskog på Got
land visat att spår av familjeplanering förekom redan på 1700-talet.64 Stora 
barnkullar behöver inte enbart förklaras med en bristande möjlighet att 
begränsa barnantalet. Man får tänka sig att en familjs önskan om ett visst 
antal barn bestäms av många olika faktorer: förväntad överlevnad hos bar
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nen, synen på barnen -  som en tillgång eller som en ekonomisk belastning, 
familjens allmänna ekonomiska ställning. Moderns gifterm ålsålder spelar 
en stor roll som en demografisk begränsning av antalet barn födda inom 
äktenskapet.

Vi kan förvänta oss att familjebildning ibland ter sig olika i skilda skikt 
i samhället. I de familjer där barnens arbete kunde ersätta tjänstefolket 
d v s i bondfamiljer med så stora gårdar att arbetskraft annars måste lejas, 
betraktades barnen troligen som en tillgång. Samtidigt innebar många barn 
i dessa familjer, att problem uppkom ifråga om hemmanets fortbestånd, då 
många arvingar kunde kräva delning av gården. Vad gäller de obesuttna 
har man tänkt sig att det inte funnits något intresse bland dem att skaffa sig 
många barn annat än i de fall det fanns möjlighet till lönande bisysslor.65 
Winberg har i sin undersökning av Dala pastorat i Västergötland visat, hur 
antalet barn i olika sociala skikt varierade: i bondfamiljerna hade man un
der perioden 1776 -  1830 i genomsnitt 4,36 barn och bland de obesuttna i 
medeltal 3,44 barn. Det genomsnittliga barnantalet var högst bland 
frälsebönder66. David Gaunt har i en studie av familjebildningen bland 
västmanländska bönder pekat på intressanta skillnader mellan grupper, 
som levde i olika miljöer och visat näringsinriktningens betydelse för 
familj ebildningsmönstret.67

Nybléus, G, Scener ur indelta soldaternas lif, tecknade av V L Sparre. Stockholm 
1867.
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Mot bakgrund av de resultat som nåtts i övrigt är det sannolikt att vi 
inte kommer att finna ett enhetligt familj ebildningsmönster för de indelta 
soldaterna i de båda socknarna. Bland soldaterna i Lövångers socken var 
det ovanligt med mycket stora familjer. Det hörde till undantagen att nå
gon hade barnkullar på fler än åtta barn. I över hälften av familjerna fanns 
det mellan 1 och 4 barn. Det genomsnittliga barnantalet var 4,7 barn per 
familj.

Bland soldaterna i Umeå finner vi betydligt större barnaskaror. Det ge
nomsnittliga barnantalet var 5,6 barn per familj. Andelen familjer som 
hade ett eller två barn låg ungefär lika i de båda socknarna. Men i Umeå 
socken hade drygt 58 procent av familjerna fler än fyra barn mot 48 procent 
i Lövångers socken. De större barnkullarna hänger sannolikt ihop med den 
lägre giftermålsåldern för kvinnorna i Umeå jämfört med Lövånger.68

Sammanfattning
Det är uppenbart att de indelta soldaterna skilde sig från befolkningen i 
övrigt genom att de allra flesta gifte sig och dessutom på vissa håll i relativt 
unga år. De följde inte det mönster som under 1800-talet växte fram och 
som utmärktes av att en hög andel människor aldrig gifte sig. Det skulle 
vara lätt att förklara soldaternas höga giftermålsfrekvens enbart med hän
visning till avlöningssystemet, där innehav av soldattorpet nödvändiggjor
de giftermål. Sättet att avlöna soldaten har säkert spelat en roll, men även 
bland dem som ej bodde på torp, förekom en lika hög giftermålsfrekvens. 
Det var i Lövångers socken helt naturligt då giftermålsfrekevensen bland 
bönder är mycket hög. Dessa bondesoldater följde mönstret för den grupp 
de tillhörde.

Ett av de viktigaste motiven för anställning som soldat -  åtminstone så 
som det framkommer i uppteckningarna -  var just möjligheten till gifter
mål och familjebildning. Många obesuttna saknade möjlighet att spara 
ihop till det startkapital som behövdes för giftermål. Soldaten erhöll sin 
lega, torpförmånen eller en fast årlig kontantlön. En liten men viktig detalj 
var att de soldater som innehade torp, hade vinterfodring till djuren genom 
rotens försorg. Att giftermålen ibland skedde i unga år var en effekt av 
avlöningssystemet. I Umeå socken, där det var vanligare att soldater verk
ligen utnyttjade torpen var detta fallet. När bruket att tillträda torp mins
kade, kom också giftermålsåldern att höjas. I Lövångers socken var det 
ovanligt att giftermålen skedde i anslutning till inträdet i tjänsten. Där var 
soldattjänsten ett övergångsyrke och familjebildningsmönstret påverkades 
av detta. Bondson -  soldat -  bonde kunde vara en beskrivning av hur en 
lövångerssoldats sociala positioner växlade. För bondsonen som skulle 
vara soldat brådskade inte giftermålet.
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Var soldatfamiljerna ”hårt barnlagda” som Moberg uttrycker det? Re
sultaten tyder inte på det. Enstaka familjer finns som har stora barnkullar , 
men det var inget genomgående mönster.

Ett motiv bakom familjeundersökningen var att jag ville se om det uti
från familj ebildningsmönstret gick att dra slutsatser om soldaternas sociala 
status i samhället. Bland annat ville jag undersöka om de indelta soldater
nas passade in i ett proletärt familjebildningsmönster som utmärks av sena 
giftermål och val av hustru som vid vigseln hade en lång fertil period bakom 
sig. Bland Umeå sockens soldater finner vi spår av ett sådant handlingssätt, 
men det är ingalunda genomgående för hela gruppen. Ifråga om barnanta
let finns det inget enhetligt mönster som gör det möjligt att på ett enkelt 
sätt sammanfatta vad som just utmärkt soldatfamiljernas reproduktion.

Allt detta styrker resultaten som redovisats i avsnitten om social rörlig
het och livssituation vid femtio år. I soldatpopulationen har vi individer 
som inträder i yrket av skilda motiv -  för en del är det en utväg som försörj
ningsinrättning -  kanske tillfällig under ett fåtal år. För andra kan vi ana 
att det är en mer medveten önskan från omgivningen att de skall träda in 
i yrket för att lätta på bördan att underhålla en rotesoldat. Detta har främst 
gällt bondsöner vars föräldrar deltog i försörjningen av de indelta soldater
na. Därför är det inte underligt att resultaten i fråga om familjebildning 
inte uppvisar en entydig bild. De speglar snarare soldatyrkets vitt skilda 
sociala sammansättning.
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VIII Slutord
I denna avhandling har knektehållet i det svenska samhället studerats med 
utgångspunkt från ett par antaganden som rört rekryteringen och utbild
ningen. Den sociala rekryteringen till soldatyrket under 1800-talets senare 
del måste ses i sammanhang med den omvandling av det svenska samhället 
som ägt rum under detta sekel. Den utbildning som gavs inom det militära 
till de meniga soldaterna, men framförallt till underbefälen gav dem an
seende och påverkade deras status i lokalsamhället. Ibland kunde den vara 
en plattform för social klättring. Men utbildningen borde också kunna ge 
andra, dolda effekter -  ge utbildningstradition, befrämja barnens utbild
ning och därigenom vara av betydelse för den sociala rörligheten i framti
den.

Min utgångspunkt ifråga om den sociala rekryteringen har jag dock 
tvingats revidera. Det har ofta sagts, att uppkomsten av en stor agrar un
derklass medfört, att rekryteringen till den svenska indelta armén i hög 
grad kom att ske från denna klass. Så var det också på många håll i landet, 
särskilt i de områden där det på grund av agrarsamhällets sociala skiktning 
var omöjligt för någon hemmansägarson att sänka sig till att ”ta ett soldat
torp” . Men på andra håll i landet var det annorlunda. Västerbotten kan här 
stå som ett exempel på en bygd där de sociala barriärerna inte var så stora 
-  kanske kan detta också gälla de övriga nordliga landskapen, kanske även 
Småland.

I Västerbotten gick det bra att kombinera bonde -  och soldatyrket. Ja, 
redan från 1600-talet slut fanns det på vissa håll en tradition att lösa knekte- 
hållsbördan på ett för lokalsamhället smidigt och praktiskt sätt. Och vad 
var mer praktiskt än att söka integrera knektehållet så mycket som möjligt 
i bondeekonomin. Detta måste särskilt ha blivit än mer aktuellt under det 
fredliga 1800-talet. Det som från början var ett tvång, ett påbud från cen
tralmakten till lokalsamhället, kunde under de ändrade förhållandena vän
das, ja kanske inte till en fördel, men väl till en strategi för bibehållande av 
den egna eller barnens sociala position. I den småbrukarbygd som Väster
botten utgjorde var knektehållsutgiften förstås betungande. Genom det 
sätt varpå rekryteringen sköttes, framförallt i de utpräglade jordbruks- 
socknarna, fanns det flera informella sätt att hålla avlöningsförmånerna 
nere.

Här innebar det inte en social stigmatisering för en bondson om han blev 
soldat eftersom det var vanligt att de hemmansägande bönderna också var 
soldater. Av de undersökta områdena gäller detta främst i Lövångers sock
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en, men resultaten torde också stämma för framförallt Nysätra, Burträsk 
och delar av Bygdeå socken. Det finns indicier på att så är fallet.

I Umeå och Skellefteå socknar finner vi förhållanden rörande rekryte
ring och boende som mer liknar den ovan skisserade gängse bilden av 
knektrekryteringen. Andelen soldater som brukade soldattorp var här 
högre och det fanns fler klassiska soldattorpare. I dessa båda socknar var 
knektehållet sannolikt inte lika integrerat i jordbrukssamhället. Den socia
la skiktningen hade börjat bli större i dessa mer utvecklade socknar. Lik
väl: även här fanns områden med jordbruk, där storbönder saknades, där 
det mellanstora eller tämligen lilla jordbruket var vanligt, och småbonden 
eller bondeknekten inte skämdes för sig.

Den utbildning som en stor del av soldaterna erhöll i förberedande korp
ral- och infanteriskolor, i korpralskolor och i timmermansskolor var av stor 
omfattning jämfört med vad vanligt folk erhöll i 1800-talets Västerbotten. 
Läskunnigheten hade, det vet vi genom Egil Johanssons studier, varit ut
bredd sedan länge. Men soldaterna fick en mycket mer grundlig lästräning, 
som omfattade ett stort antal timmar. De skulle lära sig att läsa instruktio
ner och andra, ofta formalistiska och svåra texter. Vidare fick de skrivträ
ning -  att ställa upp korrekta brev på kanslisvenska, rapporter och skrivel
ser. Det var något helt annat, än att på sin höjd kunna formulera några 
enkla meningar. Den självkänsla detta gav kan vara en av de dolda effekter 
som är svåra att avläsa, men som inte desto mindre fanns och kan ha varit 
av stor betydelse.

Då den militära sektorns roll i 1800-talets svenska lokalsamhälle skall 
beskrivas är det inte i första hand arméns militära insatser som kommer i 
förgrunden. Den indelta armén var knappast rustad att klara av några mili
tära stordåd. Dess betydelse låg på det sociala och ekonomiska planet : 
som försörjningsmöjlighet för en växande befolkning, som stöd för möjlig
heten att bedriva jordbruk i mindre bördiga småbondebygder och som ut
bildare i en tid då längre skolutbildning var något okänt för flertalet sven
skar.
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IX Summary
My study concerns social recruitment of infantry soldiers to the Swedish 
standing army at the end of the 19th century. The Swedish army was at that 
time composed of three parts: hired troops, conscripts and above all indelta 
armén. The latter was unique in the world in its organizational form.

The cavalry regiments were few and located in the south and middle 
parts of the country. They encompassed around 3000 men. The recruit
ment and support of cavalry soldiers and horses was a responsiblity for ow
ners of large farms in exchange for tax reduction.

The infantry, approximately 20 000 men including corporals was organi
zed in province-regiments. Normally two farmers had the responsibility to 
find a young man willing to become a soldier, to pay him an annual wage 
and to give him a small-crofters holding -  at least this was intended when 
the system was introduced in the 1680s. Naval men were recruited and sup
ported in a similar way.

The memory of these soldiers still lives in Sweden today. Many of the 
special names the soldiers got while enrolling -  names meaning Quick, 
Prompt, Faithful -  still exist as family names today.

Most of the year these soldiers lived and worked among the rest of the 
population in villages all over Sweden, normally two or three in each 
village, spending only about 20 days each year with their regiment. They 
became a natural part of Swedish agrarian society: thus they were regarded 
as both citizens and military men and consequently never came to constitute 
a ”caste” of their own.

These circumstances were important starting points in the formulation 
of a statement that could stand as motto for the research project in which 
I have taken part: ”Military forces in war as well as in peace are part and 
parcel of society and influence and are influenced by the society in which 
they exist” .

This research project ”Studies concerning the social importance of the 
military sector in 19th and 20th century Sweden” , is led by assistant profes
sor Kerstin Strömberg-Back. It has two starting assumptions : the educa
tional factor is decisive or important for social mobility, and can also be 
vital in the socialization process. It is thereby of great importance both for 
the structure of a society and for the individual citizen. If this claim is true, 
an important part of the investigation of the history of a period should in
clude attempts to answer questions of the following type : What kind af 
education existed? What groups had access to different forms of educa-
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tion? How was education organized?
The other assumption is : the smaller the resources of a society, the grea

ter is in general the role of the military sector. If, as often has been the case, 
those in power put a lot of resources into the military sector, then because 
of the scarcity of resources as a whole, little is left for other sectors. But the 
military sector is costly not only through its need for material and manpo
wer, but also because it requires training and education.

If civilian education, above a certain relatively low level, is practically 
inaccessible to the great majority in society, but the military sector at the 
same time can offer education, then that sector can get a monopoly of edu
cation for all deprived groups in society.

These initial research intentions were applied to a study of enlisted men 
after the reform av the army in 1901, when indelta armén was abolished. To 
a certain extent these ideas however affected the extension of the project so 
as to encompass also the 19th century. I was however clear that indelta ar
mén did not have its social functions only or even primarily as a promoter 
of education. It was necessary for me to apply a much broader perspective.

My study concentrates on the question of the social importance of indel
ta armén in 19th century Sweden, a period af rapid social transformation. 
A study of the soldiers life and work highlights a large and rather special 
group af this society; maybe my findings can contribute to the understan
ding of this dramatic change. My study focuses on questions concerning 
social and geographical recruitment as well as support and education of the 
personnel.

In earlier research it has often been taken for granted that soldiers were 
recruited from the large agrarian proletariat that was created in the middle 
of the 19th century. This holds true for many parts of Sweden. But my re
sults show however that this was not so everywhere. The county of Väster
botten in northern Sweden may here be taken as an example of an area 
where social barriers were low, thereby allowing recruitment of soldiers 
from the landowning peasantry -  perhaps this could hold for the other 
northern provinces and also for some small-farm areas in the south of 
Sweden.

In the pronouncedly agrarian parishes of my research area, Västerbot
ten, the farmers themselves became soldiers thus combining agricultural 
work and military duties. In local society the peasantry, during the peace- 
full 19th century Sweden, used this practical way of organizing the recruit
ment of soldiers. This meant that they did not have to build special crofters- 
cottages. The soldiers lived instead on their farms or when they were 
young, on the farm of their parents. Being a soldier did not mean a social 
degradation. On the contrary it meant a welcome social opportunity. My 
other results concerning family structure and social mobility also show that
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the infantry soldier of indelta armén was indeed integrated into agararian 
society.

In other parts of Västerbotten, mainly in those parishes where urbaniza
tion and industrialization had influenced the traditional society, we find 
conditions concerning social recruitment which resemble the usual picture 
of how soldiers were recruited and suppported. The soldiers in these areas 
lived to a much larger extent in crofters-cottages, some of them working 
parttime in saw mill industry. The proportion of soldiers coming from the 
agrarian proletariat was larger. Peasant-soldiers existed even in those are
as, but not in the same relative numbers as in the typically agrarian 
parishes.

The general education of soldiers in military schools was extensive as 
compared to that normally received by ordinary people in 19th century 
Sweden. Literacy in Sweden has been extensive for long, but soldiers were 
much more thouroghly trained in reading and writing. They were supposed 
to learn how to read instructions and formal and difficult texts thereby 
maintaining their reading ability. They were furthermore trained in writing 
-  arranging and formulating correct letters, reports and documents. This 
was something quite different from merely beeing able to formulate a few 
simple sentences. Such training probably affected the status of the whole 
group in local society.

My angle of approach means that other aspects than military achieve
ments of indelta armén come to the fore. After all indelta armén was hardly 
prepared for any great military feats. Rather its importance lay within the 
social and economic sphere : providing means of existence for a growing 
population, by being supporting factor in less fertile small-farming areas 
and as educational factor in an era when longer schooling was beyond 
reach for most Swedish people.
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Tabell- och figurförteckning
Tabeller

1. Antal rotar med och utan torp vid indelta arméns infanteriregemen
ten 1881

2. Bostadsförhållanden 1.1 1881 bland de soldater vid indelta arméns 
infanteri, som inte brukade eller bebodde soldattorp

3. Kostnader i kronor per rote vid indelta arméns infanteriregementen
4. Utbildning i skolor av olika slag vid Västerbottens fältjägarekår/re

gemente 1860-1901
5. Folkmängden i de socknar i Västerbotten som berördes av det stän

diga knektehållet
6. Västerbottens fältjägarekår/regemente -  kompanierna, rotarnas 

läge och antal
7. De indelta soldaternas i Västerbotten födelsesocknar
8. Inomsocknes och utomsocknes rekrytering till rotarna vid Väster

bottens fältjägarekår/regemente
9. Antalet indelta soldater rekryterade till socknar i Västerbotten samt 

deras födelsesocknar
10. Social härkomst för soldater rekryterade till rotar vid Västerbottens 

f ält j ägarekår/regemente 1860-1901
11. Legans och arrendets samband med soldaternas sociala ursprung. 

Västerbottens fältjägarekår/regemente. Soldater antagna 1860- 
1901.

12. Soldater vid Västerbottens fältjägarekår/regemente som hade social 
eller annan anknytning till knektehållet

13. Social härkomst för soldater som var i tjänst vid Livkompaniet vid 
Första Livgrenadjärregementetår 1839, 1868 och 1901.

14. Social bakgrund för soldater som rekryterats till Vartofta och Södra 
Vasbo kompanier av Kungliga Skaraborgs regemente 1860-1901

15. Legans storlek vid Västerbottens fältjägarekår/regemente 1860- 
1901. Kompanivis. Andelen i olika lönenivåer. Riksdaler/kronor.

16. Antal soldater som erhöll arrende undertiden 1860-1901 vid Väster
bottens fältj ägarekår/regemente. Tioårsperioder. Arrendebelop
pens storlek i rdr/kr.

17. De ”torplösa” soldaternas boende vid Västerbottens fältjägarekår 
1881

18. Soldaterna i Umeå socken, antagna 1860-1901. Yrke eller sysselsätt
ning i femtioårsåldern.
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19. Soldaterna i Lövångers socken, antagna 1860-1901. Yrken eller sys
selsättningar i femtioårsåldern.

20. Social rörlighet mellan generationer. Soldaterna i Umeå och Lövång
ers socknar, födda 1831-1880 och antagna till soldater 1860-1901.

21. Soldaternas giftermålsålder i Umeå och Lövångers socknar.

Figurer
1. Indelningsverket
2. Social härkomst för soldater rekryterade till Umeå och Lövångers 

socknar 1860-1901
3. Social rörlighet för soldater i Umeå och Lövångers socknar
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