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Abstract 
Den här uppsatsen ämnar undersöka de minderåriga befälen vid Sveriges armé och 

flotta 1755. Sålunda kommer deras fördelning mellan regementen, armédelar, och 

geografiska områden att synas. Vidare ämnar den här uppsatsen att undersöka andelen 

adliga minderåriga befäl vid samma tillfälle, samt att utforska deras omständigheter och 

senare karriärer för att ge en tydligare bild av vilka de minderåriga befälen var. 

    För att uppnå detta kommer data insamlas från en mer eller mindre fullständig 

förteckning över rudimentära uppgifter om befälskåren vid Sveriges armé och flotta 

1755. Uppgifter om adlig börd, samt liv och leverne inhämtas från Gustaf Elgenstiernas 

Den introducerade adelns ättartaflor och hemsidan Adelsvapen-wiki. 

    Undersökningen visar att flottan och kavalleriet hade högst andel minderåriga befäl, 

samt ett möjligt samband mellan andel minderåriga befäl och allmän befolkningstäthet. 

Dessutom visar studien att en majoritet av minderåriga befäl var adliga och indikerar 

utöver det befälsyrkets ärftlighet från omyndig ålder.       

 

Abstract - Youth in the Crown's Service 
The objective of this essay is to investigate the underage officers in the Swedish army 

and navy in the year 1755. Their distribution across different regiments, individual parts 

of the army and across different geographical parts of Sweden will thusly be examined. 

Furthermore, the aim of this essay is also to dissect the degree of noble blood exhibited 

by the aforementioned underage officers, as well as exploring their circumstances and 

careers in an effort to present a clearer picture of who the underage officers were. 

    To accomplish this, data is gathered from an essentially complete collection of 

rudimentary data on all the officers in service of the Swedish armed forces in 1755. 

Information regarding their noble birth and future careers will be gathered from Gustaf 

Elgenstiernas Den introducerade adelns ättartaflor and the website Adelsvapen-wiki. 

    The results demonstrate that the navy and cavalry boasted the highest percentages of 

underage officers, as well as a potential connection between size of overall population 

and percentage of aforementioned officers. Furthermore, the study shows that a large 

majority of underage officers were noble, as well as indicating the hereditary nature of 

the profession of military commander at the time.     

 

Tack 
Till min handledare, utan vilkens inrådan jag aldrig hade införskaffat ett exemplar av 

Ulla Johansons förteckning över Sveriges befälskårer 1755, ej heller kastat en blick på 

det guldbeslagna titthål in till historiens människor som den innebär.   
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1. Inledning 

Tanken med den här uppsatsen är att ta ett djupdyk i den svenska armén under mitten av 

1700-talet. Detta för att undersöka omständigheterna kring de personer som, på grund av sin 

belägenhet att inte lämna tydliga spår efter sig, ofta glöms bort i historien: barnen och 

ynglingarna. I militärhistoriska sammanhang är det än lättare att barn blir osynliga. Detta 

beror måhända på att de trots sin eventuella närvaro i den militära organisationen förblir en 

numerärt försvinnande minoritet som sannolikt inte gör något väsen av sig. Dock betyder 

detta alls icke att en studie av dem inte är befogad.   

    Att vara barn har genom historien inte alltid varit lätt. Som adlig eller kunglig son skulle 

man fostras till miltär från ett tidigt stadium.
1
 Filosofen Rousseau menade till exempel att 

barn skulle fostras på ett osynligt sätt, den som svarade för barnets fostran skulle enbart finnas 

som övervakare, inte för att bryta in i barnets naturliga fostran. Vidare menade hans 

efterföljare å sin sida att uppfostrans mest centrala uppgift var att göra barnet "lydigt och 

underdånigt" med "förödmjukelser, övervakning, menande blickar och överbevisning som 

uppfostringsmedel." Andra samtida lärda ansåg att barn endast med våld kunde disciplineras.
2
 

Måhända är det alls icke förvånande att med en sådan syn på barn, och även på våld, inte är 

särskilt märkligt att låta de små tåga i krigstjänst så snart som möjligt.   

    En armé kräver ständig tillförsel av nya soldater. Personalomsättning är en naturlig del av 

hur en armé fungerar på både lång sikt och kort sikt. Perioder av krig innebär i allmänhet en 

markant ökning av dito personalomsättning,
3
 vid sidan om de vanliga orsakerna till vakanser 

såsom pensionering, sjukdomar, förflyttningar, avskedningar, befordringar och dylikt.  

    För Sveriges del innebar 1700-talet en turbulent tid där fred och ofred avlöste varandra. Det 

Stora nordiska kriget (1700-21), Hattarnas ryska krig (1741-43), Pommerska kriget (1757-62) 

och Gustav III:s ryska krig (1788-90) innebar en serie av kortare men likväl intensiva perioder 

där den svenska arméns personalomsättning ökade markant. Mellan krigen infann sig sålunda 

förhållandevis långa fredstider. Särskilt långa ter sig dessa freder om man jämför med 

Sveriges situation under1600-talet, då de osedvanligt långa krigen ständigt tycktes avlösa 

varandra.
4
 

    Sålunda återfinns anno 1755 den svenska armén å ena sidan, och tidens barn och ungdomar 

å den andra. Jag ämnar i den här uppsatsen undersöka den skärningspunkt där dessa eljest så 

                                                 
1
 Banér 1994, 119.  

2
 Banér 1994, 129. 

3
 Wirilander 1964, 201. Fig. 5. 

4
 Wirilander 1964, 11-13. 
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omaka element möttes.  

     

1.1 Syfte 

Även om barnsoldater fortfarande är ett känt koncept i världen idag är det säkert många som 

har glömt att det fanns en tid då det, under vissa omständigheter, var allmänt accepterat att ge 

minderåriga en anställning inom den svenska krigsmakten. Dock bör man då även vara 

medveten om att man på 1700-talet i Sverige hade ett radikalt annorlunda sätt att organisera 

sin armé än i den moderna världen. Därtill hade man en annorlunda inställning till barn och 

barndom. Den här uppsatsen syftar till att syna de svenska minderåriga befälen från år 1755 

för att få en insikt i vilka omständigheter, personliga och samhälleliga, som kan ha motiverat, 

eller befogat, att man låtit barn och ungdomar tjänstgöra som militärer.  

    Ett centralt syfte är att kartlägga de minderåriga befälens fördelning i den svenska armén. 

Det torde vara fruktbart att titta närmare på deras fördelning över olika delar av arméns 

organisation, olika regementen och gradbeteckningar men även över olika geografiska enheter 

över riket i stort. Detta för att klargöra potentiella rekryteringsmönster som rörde just 

minderåriga inom krigsmakten. Som komplement till detta ämnar jag dessutom att undersöka 

ett utvalt regemente under senare tidpunkter under 1700-talet.  

    Resurser och ställning i samhällets hierarki har en avgörande inverkan på hur ens liv och 

karriär ser ut. Det är sant i modern tid, och var om möjligt ännu mer sant i det gamla 

ståndssamhället som ännu blomstrade på 1700-talet. Därför tänker jag ställa det adliga 

elementet bland de minderåriga officerarna i särskilt fokus. Genom en undersökning av de 

mer privilegierade gossarna och deras framtida karriärer borde det kunna utläsas en hel del av 

intresse om det övre ståndets typiska karriärbanor inom det militära i Sverige under 1700-

talet.  

 

1.2 Frågeställningar 

Kärnan kring vilken mina frågeställningar kretsar är alltid de minderåriga befälen i Sveriges 

armé och flotta år 1755. Jag ämnar undersöka deras demografiska sammansättning, med olika 

valda infallsvinklar. Således är de centrala frågeställningarna, ifrån vilka jag kommer att utgå 

i min analys, som följer: 

1. Hur såg fördelningen ut mellan olika delar av armén? 

2. Hur såg fördelningen av minderåriga befäl ut mellan regementen? 
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3. I vilken mån kom de unga officerarna från adliga familjer? Hade de familjära 

kontakter vid regementet eller annorstädes i armén? Hur utvecklades deras karriärer 

senare i livet? 

4. Hur såg det ut längre fram under 1700-talet i ett valt regemente där det fanns en relativ 

överrepresentation av minderåriga befäl? 

5. Hur kan dessa resultat, eller källmaterialet som används vid framtagandet av dito, 

praktiskt användas i undervisningssyfte?  

1.3 Metod och material 

Min huvudsakliga källa för hela detta arbete är verket Rulla över befälskårerna vid Sveriges 

armé och flotta 1755 av Ulla Johanson. I den boken står alla i svenska arméns tjänst 1755, 

regementsvis. Där står även i många fall när de är födda, till och med i vissa fall var de kom 

ifrån. Boken är en sammanställning där Johanson ansamlat uppgifter från flera källor, såsom 

generalmönsterrullor, arméns räkenskaper, lönelistor och "Ridderskapets och Adelns samt 

Krigsbefälets protokoll och närvarolistor från riksdagen."
5
 Dessutom har verket kompletterats 

med material från kyrkoarkiven i akt och mening att göra det mer attraktivt för släktforskning. 

Det handlar sålunda om en samling av uppgifter från främst samtida förstahandskällor, och 

verket kan därmed tillmätas ett förhållandevis högt källvärde.     

    Johanson påpekar själv att förteckningen alls icke är fullständig, utan innehåller en del 

luckor. Vid en del regementen har man fått nöja sig med data från andra närliggande år än just 

1755. Särskilt otursamt för just den här studien är att många födelseår har fallit bort, vilket 

resulterar i att en del relevanta undersökningsobjekt säkerligen har försvunnit i de historiska 

dimmorna.  

    Jag använder även en svensk översättning av boken Officerskåren i Finland under 1700-

talet, författad av Kaarlo Wirilander. I boken målar Wirilander upp en helgjuten bild av av 

officerskåren under 1700-talet. Verket berör förhållandena i Finland i synnerhet men det finns 

även en del matnyttigt att utläsa om förhållandena i Sverige i allmänhet. I boken kan man läsa 

om hur 1700-talets officerare levde, verkade och vilka förändringar och problem som bemötte 

yrkeskåren under seklets lopp. Sålunda kan skriften användas för att sätta in befälen från 1755 

i ett bredare sammanhang.  

    Wirilander skriver också om officerskårens syn på sig själva, sin roll i samhället, sina 

rekryteringsvanor och även det adliga elementet inom den. Vidare så beskrivs även 

befodrings- och rekryteringsmönster, vilket är av särskilt intresse för den här uppsatsen.  

                                                 
5
 Johanson 1976, 3. 



  
 

6 

 

    Jag väljer även att använda mig av Wirilanders definitioner av och distinktioner mellan 

officerare och underofficerare. I korthet innebär detta att överstar, majorer, 

regementskvartermästare, kaptener, löjtnanter, fänrikar och kornetter är de enda som kan 

benämnas officerare. Övriga understående gradbeteckningar, det vill säga fältväblar, 

sergeanter, förare, furirer och rustmästare, benämns underofficerare. Dessa kallades även det 

ringare befälet. Officerare och underofficerare kallas kollektivt för officerskåren.
6
 I övrigt 

kommer jag sammanfattande att kalla medlemmar av hela officerskåren samt korpralerna för 

befäl, eller befälskåren.  

    En annan viktig källa för undersökningen är en kombination av storverket Den 

introducerade svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna och webbsidan Adelsvapen-

wiki. Boken är en fullständig förteckning över adelsfamiljer i Sverige sedan påbörjandet av 

riddarhusets verksamhet 1626, förutsatt att de var medlemmar därstädes. Vidare innehåller 

den listor över familjemedlemmar, data om när de föddes, var de bodde, samt deras olika 

levnad och karriärer. Särskilt det sistnämnda kommer att vara av vikt för den här 

undersökningen då jag vill följa karriärerna för de adliga personerna.  

    Adelsvapen-wiki är en hemsida med i stort sett samma information som använder 

Elgenstierna som primär källa. Dock använder hemsidan även andra källor och kan således 

innehålla information som eventuellt inte har dykt upp i Elgenstierna. På samma sätt finns det 

information i Elgenstierna som kanske inte har lagts in på Adelsvapen-wiki, varför jag 

kommer att nyttja en kombination av båda källorna för bästa möjliga resultat. Det bör noteras 

att i egenskap av wiki-hemsida har Adelsvapen-wiki inte en bestämd upphovsman, utan det 

står allmänheten fritt att lägga till och redigera information.    

    Vidare kommer jag att använda mig av metoden prosopografi, eller kolletkiv biografi. Den 

här metoden och dess utförande har jag hämtat ur Utbildning till statens tjänst: en 

kollektivbiografi över stormaktstidens hovrättsauskultanter av David Gaunt. Den här metoden 

kommer ämnar jag bruka för att framkalla en bild av omständigheterna kring de adliga 

minderåriga befälen i Sverige 1755.   

    Slutligen kommer jag att använda mig av vissa av arméns rullor. Detta för att undersöka ett 

regementes andel omyndiga officerare längre fram under 1700-talet. Vilka årtal som 

undersökts har således blivit bestämt baserat på tillgång till rullor.  

    Metoden för uppsatsens utförande kommer att se ut som följer: 

                                                 
6
 Wirilander 1964, 27. 
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1. Ta fram de minderåriga befäl som står upptecknade i Johanson. Gränsen för minderåriga 

har jag valt att sätta till 21 år, då detta var omyndighetsåldern för män i Sverige under 

1700-talet. 

2. Undersöka eventuella skillnader i fördelningen av minderåriga officerare mellan olika 

delar av armén. 

3. Undersöka eventuella skillnader i fördelning av minderåriga befäl efter regemente.  

4. Använda Elgenstierna och Adelsvapen-wiki för att säkerställa vilka av de minderåriga 

officerarna som var adliga.  

5. Nyttja samma källor som ovan nämnts för att uppteckna en kollektivbiografi över de 

minderåriga adliga befälen från tre regementen för att därav dra slutsatser över deras 

demografiska sammansättning.  

6. Undersöka arméns rullor för ett regemente som uppvisade ett oväntat stort antal 

minderåriga officerare längre fram under 1700-talet och ta reda på om en betydande 

skillnad har uppstått i andelen minderåriga befäl. 

7. Här tillkommer ett didaktiskt kapitel om hur man kan använda denna uppsats för 

utbildningssyfte. 

8. Avslutningsvis kommer jag att sammanfatta det av undersökningen uppkomna reslutat.  

1.4 Tidigare forskning 

Det tycks inom historieforskningen finnas ett stort ointresse för minderåriga befäl. Jag 

grundar detta på att jag, trots ett sökande som jag vill kalla någorlunda genomgående, enbart 

funnit ett fåtal artiklar i historiska journaler som på ett direkt sätt behandlar ämnet, i Sverige 

så väl som annorstädes. Det har således presenterat en osedvanlig svårighet att fylla ut just 

denna kapiteldel med meningsfullt innehåll.  

    Minderåriga befäl är något som förvisso nämns i ett antal akademiska arbeten men oftast i 

förbigående, likt en liten anekdotisk parentes vid vilken man icke på något vis bör fästa någon 

större uppmärksamhet. Det är några av dessa arbeten jag här ämnar lyfta upp.  

    Kathleen Shaw skrev en artikel som publicerades The Pennsylvania Magazine of History 

and Biography 2011, titulerad “’Johnny Has Gone for a Soldier’: Youth Enlistment in a 

Northern County”. I denna beskriver Shaw den demografiska konstitutionen av minderåriga 

soldater i nordstatsarmén under Amerikanska inbördeskriget. Arbetet tillhör undantagen där 

minderåriga soldater behandlas på ett konkret sätt men det är gjort på bredden, det inräknar 

alla ranger av soldater, ner till den lägsta menighetsgraden.  

    i sin artikel sammanfattar Shaw att ungefär 381 var ungdomar av nästan 3 000 soldater som 
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under krigets gång lät sig utskrivas ur Franklin County, Pennsylvania. Bland de 381 var 178 

så pass unga att de inte hade laglig rätt att delta i kriget. Shaw skriver även att dessa i de flesta 

fall lät sig skrivas ut med föräldrars godkännande, eller rentav gillande.
7
 

    I en mer kvalitativ studie redovisar Joseph T. Glatthar och John H. Crowder brevsamlingen 

från en 17-årig Afro-amerikansk officer under kriget, varpå man kan utläsa en ung individs 

upplevelse av kriget och soldattjänstgöring. Ett liknande vittnesmål kan läsas i Carolyn 

Skinners skrift om Clarence Wilbur Baker, vilken tog värvning i den australienska armén som 

minderårig under Första världskriget.    

    Fallen av minderåriga soldater under Amerikanska inbördeskriget omnämns i ytterligare en 

artikel. Det rör sig om Elizabeth D. Leonards ”New Reflections on Lincoln and the 

Constitution During the Civil War” där det nämns som ett eftertryck till en bredare fråga om 

hur Lincoln-administrationen och dess domstolar handskades med rekryteringsprocessen till 

armén.
8
  

    Minderåriga soldater tas upp i förbigående i artikeln “The Middlemore Boys: Immigration, 

Settlement, and Great War Volunteerism in New Brunswick”, skriven av Curt Mainville och 

publicerad 2013 i Acadiensis: Journal of the History of the Atlantic Region. Arbetet behandlar 

brittiska invandrarpojkar i New Brunswick, där det nämns att 54% av gossarna tog värvning i 

det kanadensiska flygvapnet under Första världskriget. Bland dem var nästan 1 av 6 

minderårig.
9
     

     Ett centralt problem med alla dessa texter är att de i högsta grad handlar om arméer som 

sattes upp efter att den franska värnpliktsarmén hade slagit igenom. Detta innebär att det kan 

vara problematiskt att jämföra förhållanden i arméer från Amerikanska inbördeskriget och 

Första världskriget med motsvarande i den radikalt annorlunda svenska indelta armén under 

1700-talet.   

  

                                                 
7
 Shaw 2011, 444-446. 

8
 Leonard 2012, 239.  

9
 Mainville 2013, 51.  

http://www.jstor.org.proxy.lnu.se/stable/10.5406/jillistathistsoc.105.2-3.0237?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=underage&searchText=officers&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Ffacet_history-discipline%3DAWRpc2M6KCJoaXN0b3J5LWRpc2NpcGxpbmUiKQ%26group%3Dnone%26fc%3Doff%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26acc%3Don%26sd%3D%26csrfmiddlewaretoken%3D7Tx1Ldhy8oYja40968anDqeDznlXUjiH%26wc%3Don%26ed%3D%26Query%3Dunderage%2Bofficers
http://www.jstor.org.proxy.lnu.se/stable/10.5406/jillistathistsoc.105.2-3.0237?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=underage&searchText=officers&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Ffacet_history-discipline%3DAWRpc2M6KCJoaXN0b3J5LWRpc2NpcGxpbmUiKQ%26group%3Dnone%26fc%3Doff%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26acc%3Don%26sd%3D%26csrfmiddlewaretoken%3D7Tx1Ldhy8oYja40968anDqeDznlXUjiH%26wc%3Don%26ed%3D%26Query%3Dunderage%2Bofficers
http://www.jstor.org.proxy.lnu.se/publisher/acadiensis
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2. Bakgrund 

För Sverige kan 1700-talet beskrivas som det århundrade då landet började trappa ner på krig. 

Sverige deltog i fem krig under hela århundradet, fyra om man bortser från teaterkriget, 

jämfört med elva under 1600-talet och tio under 1500-talet. Efter att det Stora nordiska kriget 

avslutades med freden i Nystad 1721 avskaffades även det kungliga enväldet som hade styrt 

Sverige i flera decennier. Enväldet återkom inte förrän 1772 och höll sig därefter århundradet 

ut. Perioden däremellan kallas för Frihetstiden, då Sverige för det mesta styrdes av 

riksdagen.
10

 

    Sålunda faller min valda tidpunkt för undersökningen i den förut nämnda perioden då 

kungligt envälde saknades. Året 1755 var dessutom ett fredsår, mer än ett decennium efter 

Hattarnas ryska krig och ett par år innan det Pommerska kriget skulle bryta ut.
11

 Sålunda hade  

Sverige, och dess armé, vid undersökningstillfället upplevt en relativt lång period utan de 

prövningar som ett krig innebär. 

    På 1700-talet fungerade den svenska armén i huvudsak fortfarande inom ramarna för 

indelningsverket. Detta innebar att lejonparten av armén upprätthölls genom att landskapen 

delades in i rotar om ett par gårdar vardera. Dessa hade alla ansvar för att försörja en soldat. 

Undantagen för roteindelningarna var de regementen som var värvade.
12

  

    Den svenska armén på 1700-talet kan delas in i fyra huvudsakliga delar. Den första är det 

indelta kavalleriet. 1755 bestod kavalleriet av 14 regementen. Bland dessa ingick förutom 

regionala och landskapsspecifika regementen även en del specialregementen vars funktion är 

mer specifikt inriktad på att tjänstgöra inför kungen personligen (Adelsfanan och  

livregementet till häst). De regementen som var geografiskt bundna och regionala hade 

ungefär 65 befäl per regemente medan specialregementens befälskår hade stor spridning i 

antal. Adelsfanan hade till exempel 49 befäl medan Livregementet till häst hade hela 105 

dito.
13

  

    Den andra armédelen var det indelta infanteriet. Detta var den mest talrika delen och 

bildade kärnan av det svenska fotfolket. 1755 var det uppdelat på inte mindre än 22 

regementen med en befälskår på ungefär 120 personer per regemente. Till skillnad från 

kavalleriet var dock alla infanteriregementen bundna till rotar i specifika landskap, städer, 

eller fästningar.
14

  

                                                 
10

 Roberts 1995, 9. 
11

 Roberts 1995, 35. 
12

 Wirilander 1964, 13.  
13

 Johanson 1976, 17-39..  
14

 Johanson 1976, 40-102. 
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    Den tredje delen av armén bestod av diverse värvade regementen. Dessa stod på många sätt 

utanför det ordinarie indelningsverket och var i regel namngivna efter regementscheferna. 

Sålunda fanns det år 1755 tio stycken värvade regementen i svensk tjänst. sex av dem var 

döpta efter sin dåvarande regementschef. Den siffran stiger med ytterligare två om man räknar 

med dem som stod under medlemmar av kungafamiljen (Kronprinsens regemente och 

Drottningens livregemente till fot). Utöver dessa fanns Fortifikationen, vilket var ett 

regemente bestående av arméns ingenjörskår, och Artilleriregementet. Just att dessa 

regementen inte var bundna till rotar medförde att värvade regementen blev placerade där de 

behövdes. 1755 innebar detta att fyra av de värvade regementena var utspridda på olika håll i 

landet. Två av regementena var förlagda i Finland, för att stärka inför eventuella ryska intrång 

i Finland och fyra var förlagda till Stralsundsstaten.
15

 Kanske berodde detta på anspänningar 

inför det snart förestående Pommerska kriget.  

    Slutligen fanns även den svenska flottan. 1755 var den uppdelad på tre delar. En var 

stationen som var förlagd vid örlogshamnen i Karlskrona. Utöver detta fanns det två eskadrar, 

en i Göteborg och en  i Stockholm.
16

    

    Föremålen för undersökning i den här uppsatsen kommer att vara minderåriga befäl. Då 

ytterst lite forskning är gjord på området, inom svenska armén och annorstädes, är detta 

territorium  därför både känt och okänt. Å ena sidan har det varit ett välkänt faktum att 

anställandet av gossebefäl inom den svenska armén varit mer eller mindre institutionaliserad, 

men det har förekommit få eller inga försök att syna dessa i sömmarna.  

     

       

  

                                                 
15

 Johanson 1976, 103-144. 
16

 Johanson 1976, 145-159. 
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3. Minderåriga befäl i Sveriges armé & flotta år 1755 

Vid en noggrann uträkning med Johanson som grund har jag fått fram att av en officerskår på 

inte mindre än 5724 individer var 180 under 21 år gamla. Detta resulterar i en procentkvot på 

ungefär 3,1%. Sveriges armé och flotta bestod av inalles 49 regementen, alla med sina egna 

förutsättningar och omständigheter. Dessa kan grovt delas in i indelt kavalleri, indelt infanteri, 

värvade regementen och flottan. 

    Fördelningen av minderåriga befäl i Sverige 1755 såg ut som följer:  

 

Diagram 1: Andelen minderåriga befäl i Sveriges armé och flotta 1755 (n = 180/5724) 

 

Källor: se Bilaga B, Bilaga C, Bilaga D, Bilaga E. 

 

Värt att notera är en tänkbar skillnad mellan andelen minderåriga befäl i det ordinarie indelta 

infanteriet och det värvade. I det indelta infanteriet är enbart 62 på 2550 befäl minderåriga. 

Samma siffra i de värvade regementena uppgår till 52 på 1348 personer. Vadan kan en sådan 

markant skillnad komma sig? Svaret kan kanske sökas i det faktum att de värvade 

regementena i stor utsträckning var baserade kring regementschefen, snarare än de indelta 

ordinarie regementena; regementen bundna till personer kontra regementen bundna till den 

statliga rotarna. Detta skulle i så fall kunna uppmuntra en högre grad av nepotism och 

utnyttjande av personliga relationer. Som exempel kan nämnas 14-åriga Hugo Wilhelm 

Hamilton som är skriven som sergeant i pappa Gustaf David Hamiltons regemente.
17

 

    En annan detalj av intresse torde vara en överraskande hög andel gossar i flottans 

officerskår. En potentiell förklaring till detta skulle kunna vara att flottan höll sig med ett mer 
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 Adelsvapen-wiki nr. 86. Hamilton.  
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välutvecklat lärlingssystem. Till exempel består hela 9 av flottans 32 minderåriga befäl helt av 

lärstyrmän. Intressant nog var hela 8 av dessa 9 lärstyrmän stationerade vid Karlskrona 

station, medan 1 fanns i Stockholms eskader. I Göteborgs eskader fanns det inga alls.
18

  

 

3.1 Den statliga regleringen av minderåriga befäl 
 

Den svenska regeringen slagit fast 1730 att högst sex ynglingar som fyllt 15 fick antas till 

officerskåren på varje kompani i den svenska armén. Dock hade denna bestämmelse redan 

1736 ersatts med en ny rekommendation från krigskollegiet som gick ut på att man dels skulle 

sänka antalet ynglingar per kompani till maximalt tre, men att man nu även fick sätta in söner 

till adelsmän och "andra ståndspersoner som förrättat tjänst som officerare vid regementet" 

som korpraler. Detta lät armén anställa ett, rent teoretiskt,  obegränsat antal och det fick göras 

obesett om gossarna ens hade fyllt 15. Dessa bestämmelser gällde formellt sätt det indelta 

infanteriet men tycks ha kommit i bruk även inom det indelta kavalleriet. Inom kavalleriet 

fick det dock formell backning först 1783.
19

 

    År 1755, då dessa bestämmelser var i högsta grad gällande, såg fördelningen ut så att 32 av 

kavalleriets 746 befäl (4,3%) var minderåriga medan det å det indelta infanteriets sida var 62 

personer av 2550 (2.4%).
20

 Fördelningen av dessa inom de olika gradbeteckningarna kan 

beskådas i Diagram 2 nedan (notera att allt värvat infanteri har exkluderats från diagrammet 

då jag inte har funnit stöd att de tagit till sig ovan nämnda regelverk). Intressant nog påvisar 

mina resultat sålunda en kontrast mot Wirilanders slutsats, nämligen att detta regelverk 

ständigt överskreds.
21

 Fast detta berodde sannolikt på att Wirilander i det påståendet inräknar 

det talrika antal minderåriga volontärer som fanns inskrivna i armén, en kategori som inte är 

inkluderad i Johansons förteckning.  

    Att vara volontär innebar ett betydligt mindre ansvar än att vara befäl. Ett volontärsskap 

kunde inbegripa i stort sett ingen aktiv tjänstgöring alls, förutom en stilla inväntan på att till 

slut få plats som underofficer. Det var således ingen stor sak för inflytelserika föräldrar att låta 

sina söner bli volontärer redan som spädbarn, eller rentav innan de fötts.
22

 Det är således ett 

väldigt stort mörkertal av minderåriga inom den svenska armén som på grund av källornas 

belägenhet måste lämnas utanför detta arbete. 

                                                 
18

 Bilaga E. 
19

 Wirilander 1964, 228.  
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 Johanson 1976.  
21

 Wirilander 1964, 229. 
22

 Wirilander 1964, 229. 
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    Det resultat som framkommit av Diagram 2 är att av inalles 89 minderåriga i de berörda 

armédelarnas officerskårer tillhör 15 de faktiska officerarna. Sålunda fanns 37 minderåriga 

underofficerare samt 37 minderåriga korpraler. 

    Att lejonparten av minderåriga befäl tillhör korpralskapet torde knappast vara förvånande. 

Det var ju trots allt den befattningen där minderåriga kunde placeras utan restriktioner, 

förutsatt att de hade familjekontakter inom adeln eller armén. Dessutom framgår av Johansons 

notationer att av 37 korpraler var 10 (cirka 28%) antingen 2:a eller 3:e korpraler. 

Genomsnittsåldern på dessa omyndiga korpraler var cirka 17 år. För officerarna låg 

genomsnittsåldern på 18,6 år och genomsnittsåldern på det ringa befälet var 17,4 år. För de 

omyndiga befälen i indelta infanteriet och kavalleriet överlag låg genomsnittsåldern på cirka 

18 år.
23

  

    Sålunda bildas en kurva i medelålder av som ökar ju högre i graderna man letar, även om 

man enkom räknar de minderåriga befälen. Korpralerna är yngst, underofficerarna lite äldre 

och officerarna är äldst. För övrigt är officerarna den enda kategorin vars genomsnittsålder 

överstiger dito för minderåriga befäl inom indelt infanteri och kavalleri överlag.   

    Vid en jämförelse med kända bestämmelser från riksdagen och rekommendationer från 

krigskollegiet som var gällande vid tiden märks bland annat att rättigheten att anställa gossar 

under 15 år som korpraler är förhållandevis oanvänd. Även bland de övriga minderåriga 

korpralerna uppgår korpralerna under 15 år enbart till 6 av 37. Intressant nog finns fyra av de 

här sex väldigt unga korpralerna i samma regemente (Nylands regemente). Vad anbelangar 

bestämmelsen att högst tre ynglingar som fyllt 15 får finnas i varje kompanis officerskår så är 

den kvoten långt ifrån fylld. Det indelta infanteriet och kavalleriet i Sveriges armé bestod 

1755 av inalles 283 kompanier. I dessa fanns inte mer än 79 befäl i åldersspannet 15-21. Det 

här innebär en fördelning av ungefär en tredjedels befäl per kompani, vilket innebär att kvoten 

enbart var fylld till ungefär 10%.  
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Diagram 2: Minderåriga inom officerskåren i Sveriges kavalleri och indelta infanteri efter 

gradbeteckning 

 

 

Källor: se Bilaga B, Bilaga C.   

 

Utöver ovan nämnda bestämmelser försökte man även institutionalisera en grundutbildning 

för ungdomar med framtida befälsambitioner. Dylika militära läroverk hade varit föremål för 

diskussion under första halvan av 1700-talet och vid 1755 fanns tre stycken i Sverige. De 

första var artilleriets kadettskolor i Stockholm och Helsingfors, grundade 1739 respektive 

1747, samt kung Adolf Fredriks egen kadettkår. Idén med dessa kadettskolor var att medelst 

ett par års teoretisk militär bildning slussa sina elever förbi underofficersgraderna omedelbart 

in bland officerarna. I första hand hamnade dessa ynglingar vid flottan, artilleriet och 

fortifikationen. De som slussades från skolorna ut i det indelta infanteriet och kavalleriet var 

försvinnande få.
24

   

 

3.2 Fördelningen av minderåriga befäl inom det indelta kavalleriet 1755 

Om det finns något enskilt regemente som sticker ut från mängden i Diagram 3.1 torde det 

vara Adelsfanan, vars procentsats är ungefär 7 procentenheter högre än arméns allmänna 

genomsnitt, och nästan 6 procentenheter över det indelta kavalleriets genomsnitt.  

    Adelsfanan var vid den här tiden en rest från en äldre institution. Under medeltiden var 

tanken att adeln skulle ställa upp med rusttjänst för att bli frälsta från skatt, sålunda blev de 

organiserade i en arméenhet. De tidigaste spåren av Adelsfanan återfinns under Erik av 

Pommerns regenttid och bestod då av 300 beridna skyttar. Den senaste meningsfulla 

                                                 
24
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förändringen för Adelsfanan innan 1755 var Karl XI:s omorganisationer, då det fastslogs att 

Adelsfanan skulle bestå av sex kompanier.
25

 Då hade den medeltida rusttjänsten sedan länge 

spelat ut sin roll och gett vika för trycket från den framväxande, svenska, statliga 

administrationen och ämbetsmaskineriet.
26

 Men Adelsfanan förblev ett eget regemente i den 

svenska armén. Fördelningen av minderåriga befäl inom det ordinarie indelta kavalleriet såg 

ut som följer: 

 

Diagram 3.1: Andelen minderåriga befäl i Sveriges kavalleri per regemente 1755  

(n = 32/746) 

 
 

Källor: se Bilaga B.  

 

Varför fanns så många minderåriga befäl vid just Adelsfanan? Hade det med adelskapets 

natur att göra? Handlade det om ståndslig prestige, vilken adliga föräldrar ville förära sina 

söner? Kanske, men statistiken stödjer inte enhälligt ett dylikt resonemang. Som framgår i 

Diagram 3.2 nedan var det normalt att minderåriga befäl inom Sveriges kavalleri tillhörde 

adliga släkter. I så många som 5 av 12 av alla kavalleriregementen är samtliga minderåriga 

befäl av adlig härkomst och i ytterligare två var den siffran 50%, respektive 80%. Inte heller 

går det att knyta gossarna vid Adelsfanan till ett bestämt geografiskt område, då deras släkter 

kommer från så vitt skilda områden som Södermanland, Småland, Värmland, Skottland och 

                                                 
25

 Johanson 1976, 20. 
26

 Wirilander 1964, 143. 
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Tyskland.
27

 Frågan om Adelsfanans höga andel minderåriga befäl kan således icke enbart med 

statistik besvaras.  

 

Diagram 3.2: Andelen adliga bland minderåriga befäl inom Sveriges kavalleri 1755.
28

  

(n = 26/32) 

 

Källor: se Bilaga B, Bilaga F.  

 

I övrigt syns två grova trender i fördelningen av gosse-befäl över de olika 

kavalleriregementena. Dels finns det en kategori om 6 regementen där andelen minderåriga 

befäl ligger runt 5% och en annan kategori om fem regementen där andelen ligger på ungefär 

1,5% och under. 3 av de 5 hade inte ett enda minderårigt befäl. 2 av dessa (Jämtlands 

kavallerikompani och Karelska och Kymmenegårds dragonskvadron) var inte fulltaliga 

regementen, vilket kan förklara avsaknaden. Det sista var Nylands- och Tavastehus 

dragonregemente. Något märkligt kan förefallas att det ena av de finska kavalleriregemetena 

helt saknade minderåriga befäl när det andra (Livdragonregementet) visar upp en gedigen 

andel på 6,1%. Kanske berodde detta på att Livdragonregementet inte enbart hade sina rötter i 

Åbo läns och Björneborgs kavalleri utan även i det värvade forna Livdragonregementet samt 

delvis Uplands ståndsdragoner.
29

  

    Alternativt kan svaret på denna dissonans sökas i officersyrkets ärftlighet, vilken ännu 1755 

                                                 
27

 Adelsvapen-wiki, Stackelberg nr 100, Lagercrantz nr 1011, Jernfeltz nr 1676, Philp nr 242, von Hauswolff nr 

1880.  
28

 Jämtlands kavallerikompani, Karelska och Kymmenegårds dragonskvadron samt Nylands- och Tavastehus 

dragonregemente hade inga minderåriga befäl överhuvudtaget. 
29

 Johanson 1976,  33. 
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var i ett stadie av relativ osäkerhet. Wirilander skriver utförligt om det befälsyrkets ärftlighet i 

den finska armén på 1700-talet. Han menar att den här ärftligheten i början av 1700-talet, vid 

Stora nordiska krigets slut, var som allra lägst,  till följd av den enorma ökning i  

personalomsättning som det långa kriget innebar. Under hela frihetstiden skedde sålunda en 

successiv återgång till den nivå av ärftlighet som kunde betraktas som normalt inom den 

finska officerskåren. Denna skulle ha nått sin kulmen i återtillväxt under den Gustavianska 

tiden, i slutet av 1700-talet.
30

 Det är fullt möjligt att militäryrkets ärftlighet år 1755 

fortfarande befann sig i reparationsfasen, vilket i så fall skulle kunna ge en förklaring till den 

djupt omjämna fördelningen av omyndiga befäl i det finska kavalleriet.   

 

3.3 Fördelningen av minderåriga befäl inom det indelta infanteriet 1755 

 
För det indelta infanteriet såg fördelningen annorlunda ut. För det första är den genomsnittliga 

andelen minderåriga befäl noterbart lägre. För det andra är fördelningen mer enhetlig överlag. 

Medan det indelta kavalleriet var något spretigt i sin fördelning håller sig de flesta indelta 

infanteriregementen runt 2,5% minderåriga befäl. Faktum är att av 22 regementen har 8 

stycken exakt denna andel av minderåriga befäl.  

    Det finns blott en handfull avvikare från denna trend, vilka kan beskådas nedan i Diagram 

4. För det första  handlar det om Björneborgs regemente (0,8%), Hälsinge regemente (0%) 

och Kymmenegårds lätta infanteribataljon (0%). För Björneborgs och Kymmenegårds del kan 

detta dels förklaras av ovannämnda minskningar av ärftligheten av officersyrket i Finland vid 

tiden, dels av att Kymmenegård, precis som sin motpart i kavalleriet, var kraftigt reducerat i 

manskap 1755. Från att tidigare under 1700-talet varit ett fullt regemente (Viborgs), hade de 

reducerats till blott en enda bataljon. 1755 stod bataljonen formellt sett under Nylands 

regementes befäl och skulle sedemera inkorporerades helt i regementet 1756.
31

 Sålunda är 

enheten och manskapet så pass litet i förhållande till övriga regementen att statistiken därav 

lätt kan bli skev.  

    Hälsinge regemente å sin sida delar sin avsaknad av gossebefäl med Jämtlands 

kavallerikompani. Om det är en norrländsk trend att ta in färre ynglingar i officerskåren är 

dock oklart emedan Västerbottens regemente stoltserar med en medelmåttig andel 

minderåriga befäl (2,5%). 

   Desto mer intressant är i så fall exemplet Nylands regemente, vilket sticker ut rejält med 

                                                 
30

 Wirilander 1964, 121.  
31
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4,8% minderåriga befäl. Detta skulle i så fall strida både mot den uppvisade trenden i både det 

indelta kavalleriet och det indelta infanteriet, det vill säga att finska regementen hade 

betydligt färre minderåriga befäl än genomsnittet. Nylands regemente avviker dessutom 

genom att demonstrera en osedvanligt hög grad av ärftlighet inom sin officerskår. Exempelvis 

så var 3 av de 6 närvarande minderåriga befälen vid regementet medlemmar av släkten 

Armfelt.
32

 Detta gör släkten Armfelt till den adliga släkt som hade flest minderåriga befäl vid 

hela Sveriges armé och flotta 1755.
33

 

 

Diagram 4: Andelen minderåriga i Sveriges indelta infanteris befälskår 1755 per regemente  

(n = 61/2550) 

 

Källor: se Bilaga C.  

 

 

3.4 Fördelning av minderåriga befäl inom värvade regementen 1755 

Den tredje delen av den svenska armén utgjordes av värvade regementen, i första hand 

infanteri men även artilleriet och ingenjörskåren. Som nämndes ovan var de totalt 10 till 

antalet och i huvudsak utplacerade i Finland och Stralsund. Sammanfattningsvis så har 
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värvade regementen en något högre andel minderåriga befäl än det indelta infanteriet och 

marginellt mindre än kavalleriet.  

 

Diagram 5: Andelen minderåriga i Sveriges värvade regementes befälskår 1755 per regemente  

(n = 53/1348) 

 

Källor: se Bilaga D.  

 

    Av alla värvade regementen är det Kronprinsens (den blivande Gustav III:s) regemente som 

har överlägset högst antal (12) och andel (9,8%) minderåriga befäl. Regementet värvades 

ursprungligen som ett småländskt extra-regemente i det Stora nordiska krigets slutskede 

genom en sammanslagning av Smålands tremänningsregemente och 

femmänningsregemente.
34

  

    En inte alltför orimlig gissning torde vara att den förvånansvärt stora andelen minderåriga 

befäl kan ha berott på Kronprinsens personliga inflytande och kontakter. Trots allt så var 

regementschefens personliga inflytande över besättning av de lägre officersgraderna ganska 

omfattande.
35

 En annan bidragande orsak tycks även ha varit officersyrket ärftlighet, då 4 av 

12 minderåriga befäl hade äldre släktingar som tjänstgjorde vid regementet och åtminstone 8 

av 12 hade äldre släktingar anställda på andra regementen i armén. Vidare så var även 8 av de 

12 minderåriga befälen adliga. Sannolikt bidrog de ovannämnda orsakerna sammantaget till 

att andelen minderåriga befäl vid Kronprinsens regemente var högre än genomsnittet.  

    Som synliggörs av Diagram 5 ovan fanns det även ett antal värvade regementen med 

förhållandevis låg andel minderåriga befäl. De mest lättförklarade exemplen är Fortifikationen 
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och Artilleriregementet, där mer tekniskt kunnande och erfarenhet borde ha gjort det betydligt 

mer vanskligt att anställa ynglingar vid deras officerskårer. 

    Det Hessensteinska regementet har allra lägst andel minderåriga befäl av de värvade 

regementena, och är dessutom det enda av de värvade som har en lägre andel än snittvärdet 

för de indelta regementena. Regementet bildades, ironiskt nog, precis som Kronprinsens av en 

sammanslagning av olika reservregementet som satts upp under det Stora nordiska kriget. 

Dessa var Västgöta tremänning- och femmänningregemente, Västra och Östra Skånska 

regementet samt Bergsregementet.
36

 Måhända antyder de vitt skilda andelarna minderåriga 

befäl, i regementen uppkomna under likartade omständigheter, något om skillnaderna mellan 

kronprins Gustavs  och Carl Edvard von Hessensteins inställningar till rekrytering och deras 

egna karaktärer. 

 

3.5 Fördelning av minderåriga befäl inom Sveriges flotta 1755 

Fördelningen av minderåriga befäl vid Sveriges flotta såg ut som följer:  

 

Diagram 6: Andelen minderåriga i Sveriges flottas befälskår 1755 per flottbas (n = 32/685) 

 

Källor: se Bilaga E.   

 

Den fjärde delen av Sveriges militära styrkor var dess flotta. Det är den del i armén som har 

allra störst andel minderåriga befäl (4,6%). Dock finns det en viss problematik med att 

bedöma den svenska flottan just 1755. Nämligen för att bestämmelserna angående exempelvis 

flottans storlek i skepp och manskap antogs redan 1752, men tydligen hade dessa planer ännu 
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inte satts i verket vid riksdagen 1755-56.
37

 Av det skälet blir en korrekt och rättvis bedömning 

något mer svårfångad än vad den borde vara, då flottan vid undersökningstillfället befann sig i 

ett tillstånd av pågående förändring. 

    Allra högst andel minderåriga befäl fanns vid Stockholms eskader, med en andel på 6,1%.  

Vidare så fanns där även en högre andel minderåriga befäl av adlig börd än på Karlskrona 

station, som med lätthet trumfar arméns genomsnitt. Göteborg i sin tur har minst tillgång på 

minderåriga befäl i hela flottan, enbart två personer. Detta skulle kunna bero på att medan det 

fanns den statliga administrationens centrum i Stockholm och flottans amiralitetskollegium 

var förlagt i Karlskrona fanns det ingen liknande dragning till Göteborg för de föräldrar som 

var intresserade av att slussa in sina gossar till flottan i tidig ålder. 

 

3.6 Minderåriga befäl i olika landsdelar 

1755 bestod Sverige av landsdelarna Götaland, Svealand, Norrland och Finland. Därtill kom 

besittningar i Nordtyskland som var rester efter erövringar som gjorts på 1600-talet. Under 

tidigt 1700-tal besatt Sverige även territorium öster och söder om Finska viken, men efter 

freden i Nystad 1721 hade alla dessa besittningar fått överges till förmån för Ryssland.
38

 Vad 

anbelangar arméns administration så opererade dessa landsdelar, trots indelningsverkets alla 

försök till utjämning och resursfördelning, under skilda förutsättningar i fråga om 

personaltillgång och resurser.  

    Högst andel minderåriga befäl stod 1755 att finna i Götaland, med 77 minderåriga av totalt 

2125 medlemmar av officerskåren. Närmast därefter ligger Svealand med 42 minderåriga på 

en officerskår av totalt 1391 man. Näst kommer Finland med 32 minderåriga befäl på totalt 

1237 man. Norrland är den landsdel där de minderåriga befälen är minst talrika, där finns 

enbart 8 stycken på en officerskår bestående av 486 man (se Diagram 7 nedan för 

procentsatser). 

    Den mest uppenbara förklaringen till denna ojämna fördelning torde ligga i den mer 

allmänna demografiska fördelningen mellan landsdelarna. Den mest befolkningstäta delen av 

Sverige, då som nu, är Götaland, därefter Svealand och sedan Norrland. Varför Finland, som 

var den kanske största enskilda delen av Sverige vid tillfället, inte hade en högre andel 

minderåriga befäl är oklart. 1755 kunde bara regementen från de mest bördiga områdena i 

södra och sydvästra Finland (Åbo län, Nystad och Tavastland) ställa upp med lika många eller 

fler minderåriga befäl än rikssnittet eller mer. 
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    Ett annat skäl kan vara andelen kavallerienheter i förhållanden till övriga regementen. 

Statistiken har visat att kavalleriet hade en högre andel minderåriga befäl än infanteriet, så 

därav kan mer kavalleri innebära mer minderåriga befäl. Det visar sig emellertid bara stämma 

delvis då Svealand har större andel kavalleriregementen än Götaland, och Norrland har högre 

andel kavalleri än Finland. Möjligtvis beror det på att Finland och Norrland inte bidrar med 

några kompanier till den bland ynglingar så populära Adelsfanan, till skillnad från både 

Svealand och Götaland.          

 

Diagram 7: Andelen minderåriga i officerskåren 1755 efter landsdel
39

 (n = 159/4844) 

  

Källa: Ulla Johanson, 1976, Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755. 

 

3.7 Sammanfattning 

Sammantaget så kan man säga om fördelningen av de minderåriga befälen i Sveriges armé 

och flotta 1755 att den visar att de minderåriga befälen i det stora hela förblir en försvinnande 

klick i den svenska arméns omfattande personalomsättning. De var till antal och andel en 

ytterst begränsad grupp i alla avseenden som tänkas kan. Tidigare forskning antyder att det 

istället fanns det betydligt fler ynglingar vid volontärsbefattningar, så till den grad att 

upprepade försök till statlig reglering av besättandet av desamma gång på gång under 1700-

talet visade sig oförmögna att stoppa flödet. Således är det som kan synas i befälsgraderna de 

av volontärerna, som har sipprat upp genom den trängsta tratt, uti vilken inte ryms alltför 

många.  

    Störst andel minderåriga befäl fanns i den svenska flottan och det indelta kavalleriet, tätt 
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följda av värvade regementen. Det indelta infanteriet hade betydligt färre minderåriga befäl än 

alla andra armédelar. Kanske berodde det på att indelt infanteri ofta var knutet till rotar i 

högre grad än till och med det indelta kavalleriet, varför deras rekryteringsmönster blev därav 

annorlunda.   

    De befann sig mestadels långt ner i officersgraderna, enbart 26 minderåriga hade avancerat 

till fänriks grad eller högre. Två av de minderåriga befälen hade blivit kaptener, varav en var 

blott 18 år. Inte särskilt föråvnande, då det sannolikt blev svårare för curlande föräldrar att 

hjälpa till att avancera sina minderåriga söner ju högre upp på karriärstegen de kom.   

    Den landsdel som hade störst andel minderåriga befäl var Götaland, därefter Svealand, 

Finland och Norrland. Sålunda kan beskådas ett samband med allmänna befolkningsmängden 

i landsdelarna. Huruvida sambandet eller slump i statistiken var mer avgörande går inte att 

utläsa utan vidare studier.       
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4 Adlig representation bland minderåriga befäl i Sveriges armé och flotta 

år 1755 

Adeln karaktäriserades i äldre tid av dess status som krigarstånd. Det var under den premissen 

som det adliga ståndet formaliserades i Sverige, i och med Alsnö stadgar och dess oundvikliga 

bestämmelser om rusttjänst. Adelsprivilegier var något som skulle förtjänas medelst 

krigföring för kungens räkning. Att vara soldat var en viktig del av den adliga självbilden, lika 

självklart som vapensköldar, förläningar och social prestige.
40

 Dock medförde dessa 

omständigheter att en krigaren definierade adeln, inte alla gånger tvärtom. Det var inte heller 

självklart att efterföljande generationer av samma släkt skulle kunna inneha samma militära 

position som sina fäder. Det var inte den medeltida krigsmakten byggd för. 

    Krigarrollen genomgick stora förändringar tillsammans med krigskonsten under 1500-talet. 

Det alltmer utbyggda artilleriet medförde att borgar blev mindre effektiva försvarsmedel, 

varför härar istället började mötas alltmer i öppen terräng. Av detta kom sig en nödvändig 

ökning av de uppställda arméernas omfång för att säkra krigslyckan, vilket i sin tur krävde 

större organisationsapparat, befälskedja och flera, mindre, taktiska enheter. Sålunda uppkom 

de mer rigoröst strukturerade arméerna från den tidigmoderna tiden. Större arméer med 

mindre enskilda enheter medförde även en ökad tillfrågan på befälspersonal, vilket bidrog till 

en större möjlighet till ärftlighet inom militäryrket samt riddarväsendets gradvisa omvandling 

till officerskårer.
41

    

    För Sveriges del innebar även 1600-talet en rad fundamentala förändringar för krigsmakten 

och krigaryrket. Det handlade dels om en konstant utbyggnad, till följd av den genom krig 

kraftiga expansion som Sverige genomgick. Det indelningsverk som varit under uppsegling 

sedan Gustav Vasas tid fick sin slutgiltiga utformning och med den följde en solidifiering av 

regementens struktur och organisation.  

    Dock innebar 1600-talet även en explosiv ökning i personalomsättning, vilket ledde till ett 

inflöde av oadligt folk till officersposterna. Delvis kan detta även skyllas på de kostsamma 

krigen som Sverige deltog i. Wirilander sammanfattar med att "1653 var sålunda en rätt stor 

del av Finlands officerskår ända upp till kaptensgraden av oadlig börd"
42

 och jag ser ingen 

anledning att betvivla att en liknande utveckling hade förekommit i den övriga svenska 

armén.  

    Vid sekelskiftet 1700 hade de oadliga officerarna i stor utsträckning flyttats ner till 
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fänrik/kornett-graderna och neråt, medan de högre officerarna var adliga. Det Stora nordiska 

kriget innebar en omkastning av släkttraditioner inom armén, adliga såväl som oadliga.
43

  

    I Stora nordiska krigets spår förändrades återigen militärens och adelns roller. Under det 

kungliga enväldet hade adeln varit tvungen att snällt böja sig lika djupt som de andra stånden 

men under Frihetstiden fick den återigen möjlighet att återta några av sina förlorade 

privilegier, till exempel att återinskränka den allmänna rätten att äga frälsejord till att enbart 

gälla adel, präster och borgare.
44

 Dock blev det inte tal om att återställa den frälsejord som 

dragits in för indelningsverkets räkning, eftersom det delvis låg i adelns intresse att låta 

boställena bero. Adeln själv var tungt inkorporerad i indelningsverket och därav var många av 

dem mer eller mindre beroende av sina boställen för försörjning.  

    Under hela 1700-talet pågick därefter en process som Wirilander beskriver som 

"tjänstemannakårens och därmed också officerskårens 'förborgerligande'."
45

 Med detta avses 

att under 1700-talets lopp fick dels högadeln successivt ge upp sin ledande ställning på 

riddarhuset samtidigt som övriga adeln utanför riddarhuset i sin tur fick ge vika för det 

framväxande trycket från de övriga stånden i konkurrensen om tjänstemannapositioner.
46

 

Sökandena till adelskap blev fler och fler, samtidigt som tillgången på tjänster och frälsejord 

blev mindre och mindre. 1751-52 kom den så kallade kungliga nåden i samband med kung 

Adolf Fredriks kröning, vilket innebar en veritabel störtflod av adlande. Detta, med 

Wirilanders ord, skapade en väldig "trängsel på riddarhuset"
47

.  

    Sålunda är det under en tid av press utifrån och inifrån som jag tittar närmare på adliga 

minderåriga befäl i Sveriges armé och flotta 1755. Fördelning av adliga minderåriga befäl såg 

då ut som följer:  
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Diagram 8: Andelen adliga bland minderåriga befäl i Sveriges armé och flotta 1755  

(n = 126/180) 

 

Källor: se Bilaga A, Bilaga B, Bilaga C, Bilaga D, Bilaga E.  

 

Utav inalles 180 minderåriga befäl så tillhörde 126 (70%) en av totalt 109 adliga familjer, 

varav 20 personer kom från friherreliga familjer och 6 från grevliga. Bland det indelta 

infanteriet och kavalleriet så var officerarna adliga till cirka 93% och underofficerarna var 

adliga till cirka 73%. Enligt Wirilander så sade statistiken för hela Sveriges indelta armé vid 

1755 som så att bland officerarna så var 70% adliga. För den finska indelta officerskåren 

förhöll sig siffrorna så att underofficerarna var adliga till 28% och officerarna till cirka 60%.
48

  

    Om man jämför de minderåriga befälen i det indelta kavalleriet och infanteriet med de 

övergripande siffrorna från Wirilander, ovsett om man jämför med svenska eller finska 

förhållanden, så talar de ett ensidigt språk: indelta minderåriga befäl var i högre grad adliga än 

sina myndiga kollegor. Sannolikt är detta resultat en reflektion av hur officersyrkets ärftlighet 

kunde utnyttjas på ett tidigare stadium i livet av adeln än av övriga ståndspersoner.  

    Här följer en kollektivbiografi över de minderåriga, adliga befälen i tre regementen från 

1755. Kollektiv biografi som historisk metod inbegriper att man samlar data och 

bakgrundskarakteristika om en utvald grupp av människors liv och leverne inom, exempelvis, 

människor inom samma yrkesgrupp, för att därav dra slutsatser om yrkesgruppens 

sammansättning över lag. Metoden kallas även prosopografi och användes först för studier av 

antikens människor men har på senare tid även brukats för studier av senare tidsperioders 

människor.
49
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    Detta görs med avsikt att komma närmare de människorna som under sina tidiga levnadsår 

formades av tjänstgöring i den svenska armén och var de hamnade. Regementena som har 

valts ut för närmare undersökning är de som hade högst andel minderåriga befäl inom det 

indelta kavalleriet, infanteriet samt värvade regementena.  Dessutom var samtliga i skaran av 

minderåriga befäl vid dito regementen av adlig härkomst. Sålunda rör det sig om Adelsfanan, 

Nylands regemente och Kronprinsens regemente som här blir föremål för detaljerad 

undersökning.  

 

4.1 Kollektivbiografi över minderåriga, adliga befäl vid Adelsfanan 1755 

Adelsfanan var den enskilda armédel i Sveriges armé och flotta 1755 vars anor kan spåras 

allra längst. Övriga tävlande om den titeln, såsom Livgardet, Livregementet till häst och 

Flottan, kan spåras tillbaka till Gustav Vasas organisering av den svenska krigsmakten.
50

 

Adelsfanan var således den enda delen av den medeltida militära organisationen som 

fortfarande var i aktivt bruk, om än tungt omorganiserad.  

    49 personer ingick i Adelsfanans befälskår år 1755. Utav denna grupp var fe, minderåriga 

och samtliga utav dessa var, inte särskilt överraskande, adliga. Nedan följer således 

förteckning av de fem personernas levnadsöden, karriärer och familjeanknytningar. 

    Samtliga berörda befäl kom från olika adliga familjer. Familjerna var den grevliga ätten 

Stackelberg, samt de adliga ätterna Jernfeltz, Lagercrantz, von Hauswolff och Philp. De 

minderåriga befälen var samtliga korpraler och 3 av 5 var anställda i Livkompaniet. 2 av de 5 

hade äldre släktingar vid samma regemente men samtliga av dem hade släktingar i andra 

regementen i armén. Sålunda en samling gossar som var på väg att föra vidare en 

familjetradition.  

    Den ena av de två ynglingar som hade släktband vid Adelsfanan var 1:e korpralen och 

stabskornetten Adolf Fredrik Stackelberg. Familjen Stackelbergs första anknytning till 

Adelsfanan kan spåras tillbaka till Adolf Fredriks egen far, greve Wolter Reinhold 

Stackelberg. Han blev överste vid regementet 1750 och avslutade sedermera sin karriär som 

General i den svenska armén. Sålunda är det ingen mindre än regementschefens son som 

undersökningen här har sprungit på.
51

 

    Adolf Fredrik föddes i mars 1743 och inledde sin militära karriärbana som fänrik i fransk 

tjänst vid 4 års ålder. Till Adelsfanan blev han inskriven 1750 men hans karriär vid faderns 

regemente blev förhållandevis kortlivad. Från 1757 och framåt gjorde han karriär vid 
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husarregementet, Nylands dragonregemente och Bohusläns regemente innan han åter dök upp 

i Adelsfanan 1771. Den här gången avancerade Adolf Fredrik så högt som till överste i 

generalstaben 1782, och hann därutöver med en tur som kavaljer hos kronprins Gustav Adolf 

1781. Han förblir överste i 21 år innan han lämnar krigstjänsten 1803. Han avlider 1816. Han 

var gift med ämbetsmannadottern Charlotta Lovisa De Geer, med vilken han fick 7 barn. Av 

dessa ärvde enbart en faderns militära yrke och dyker sedermera upp som kornett vid 

Adelsfaneregementet 1778.
52

   

    Det andra minderåriga adliga befälet vilket kunde uppvisa familjära kontakter vid 

Adelsfanan 1755 hette Carl och var av släkten Jernfeltz. Hans far, Crispin Jernfelt, var 

visserligen en framgångsrik militär som blivit given kommenderingar för sitt deltagande av 

det norska fälttåget 1718 och fått en majors avsked. Men det var redan 1720, 35 år innan hans 

son här återfunnits i rullorna.
53

  

   Det är istället Carls äldre bror som har plats på regementet med honom. Han hette Gustaf 

Crispin i förnamn och var 18 år äldre än Carl. Han hade redan gjort en karriär och var 1755 

överstelöjtnant i majorens kompani vid Adelsfanan.
54

  Hans meriter, tillsammans med 

faderns, måste ha gjort det närmast självklart att även Carl skulle inneha en befälspost vid 

samma regemente. 

    Carl Jernfeltz föddes 1736 och påbörjade sin armékarriär som volontär vid Livregementet 

till häst 1751. Efter en tid vid Adelsfanan dyker han upp som kornett vid Västgöta 

kavalleriregemente 1758, där han förblir i resten av sin militära bana. Han stiger till löjtnants 

gradbeteckning 1768 och tar avsked 1770. Carl Jernfeltz somnar in på Wrangelsholm 1802. 

     I giftemålsväg valde Carl först en tysk grevinna, Maria Christina von Bohlen, som dog 

redan 1764. Andra gången tog han en säkrare friarväg och sökte inom det egna krigarståndet. 

Valet föll på löjtnant Jesper Swedenborgs dotter Johanna Gustaviana Swedenborg. Det 

äktenskapet ändas med Carls frånfälle. Carl fick två barn, men ingen av dem tycks ha fortsatt i 

spåren av fars och farfars militärstövlar.
55

 

      Vid regementet förekom även en korpral Bengt Lagercrantz. Hans far var Jakob 

Lagercrantz som genomfört en hyfsad karriär under Stora nordiska kriget där han avslutade 

med att bli kapten vid Jönköpings regemente med majors karaktär 1720. Därefter blev han via 

ett byte löjtnant vid Livgardet 1744 och fick avsked samma år med överstelöjtnants 
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karaktär.
56

 

     Sonen Bengt föddes på Åbonäs i april 1737. Vid 9 års ålder var han volontär  och ett år 

senare hade han tagit värvning som fänrik i fransk tjänst. Till Adelsfanan kom han 1750 och 

stannade där tills han dyker upp som löjtnant vid jägarkåren till häst 1758. Resten av sin 

karriär spenderade han vid Smålands kavalleriregemente där han först var ryttmästare 1763 

och sedermera major 1777. Med detta fick han avsked 1782 och han avled 1802.  

    Vidare ska han under sitt liv ha deltagit i Pommerska kriget, där han blev både sårad och 

fångad vid Pasewalk 1759, men löstes ur den fångenskapen vid utbyte 1762.
57

 Han var gift 2 

gånger, första gången med Judit Lovisa von Schaeij, dotter till ämbetsmannen Peter von 

Schaeij, med vilken han fick en dotter.
58

 I andra giftet blev han gift med 

generallöjtnantsdottern och friherrinnan Anna Ulrika Rappe som födde honom hans övriga 7 

barn. Bland dem fanns 3 söner som alla blev höga officerare men ingen av dem gjorde karriär 

vid Adelsfanan utan höll sig till småländska regementen, sannolikt eftersom att det var där 

fadern gjort karriär sedan han återvänt från fångenskapen i Pommern.
59

        

     Av de 2 kvarvarande befälen är tillgången på uppgifter som allra torftigast i fallet Johan 

Gustaf von Hauswolff. Han var son till Eberhard Salomon Hauswolff, men fadern hade inte 

gjort karriär som officer inom de militära regementena utan som en administratör i framförallt 

flottans tjänst. Han blev adlad till von Hauswolff 1751 då han innehade titeln 

överkommissarie samt kammarråds karaktär.
60

 

    Johan Gustaf  inledde sin karriär som kadett vid kung Adolf Fredriks kadettkår 1754. Efter 

en kort tjänstgöring som korpral vid Adelsfanan tycks han skyndsamt ha slussats vidare till 

flottan. Månne inte särskilt märkvärdigt då det var där hans far var verksam. Vid 1767 är han 

kaptenlöjtnant, men hans sjölycka må ha varit dålig då han avled ogift i Västindien blott 2 år 

senare, 1769.
61

 

    Någon som källorna skvallrar nästan lika lite om är Anders Reinhold Philp, 2:e korpral vid 

Adelsfanan i Livkompaniet 1755. Hans far hette också Anders som efter en  lång karriär, där 

han bland annat varit löjtnant i armén, slutat som vicekorpral i Livdrabantkåren.  

    Sonen Anders Reinhold påbörjade sin egen bana vid 10 års ålder som korpral vid 

Adelsfanan 1745. Där förblev han sedan under hela sitt yrkesverksamma liv, avancerade till 

kornett 1778 och sedermera erhöll löjtnants karaktär. Han gifte sig med prästdottern Maria 
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Eleonora Bröms och avled på Philpsberg 1799.
62

 

    Anders Reinhold Philp fick 2 söner som båda ärvde faderns yrke och den ena av dem var 

faktiskt vid Adelsfanan på 1780-talet.
63

 

    För att sammanfatta så påbörjade 4 av 5 minderåriga adliga befäl vid Adelsfanan sin 

militära bana som 15 år eller yngre, varav 2 började som volontärer. Av de 4 som gifte sig 

under sitt liv hittade 2 sina hustrur inom den egna yrkeskårens familjer. 3 av dem fick söner 

som också valde att gå i sin faders fotspår och bli militärer och 2 av dem fick söner som 

tjänstgjorde just vid Adelsfanan. Här syns således tecken på befälskapets ärftlighet och dess 

benägenhet att gifta sig med andra familjer i det egna ståndet.             

 

4.2 Kollektivbiografi över minderåriga, adliga befäl vid Nylands 

infanteriregemente 1755 

Nylands infanteriregemente spårar sina anor till 1696 då det bildades genom en 

sammanslagning av Östra Nylands infanteriregemente och Nylands och Tavastehus västra 

infanteriregemente. Nylands västra infanteriregemente i sin tur kan spåras ända tillbaka till 

1633 då det uppsattes av en Antony Jörgenreich. Normalt var regementets kompanier 

stationerade vid sina respektive rotar i dess upptagningsområde i södra Finland men 1755 var 

även delar av regementet förlagt till Pommern.
64

 Som kuriosa kan nämnas att Jacob Johan 

Anckarström, far till den blivande kungamördaren, var stationerad på Nylands 

infanteriregemente vid tillfället, som kapten över Lojo kompani.
65

 

    Vid 1755 hade Nylands infanteriregemente en befälskår om inalles 124 personer varav 6 

var omyndiga. Utav dessa kom samtliga från adliga släkter. De kom från 4 olika familjer 

(friherreliga ätten Armfelt, adliga ätterna Armfelt, von Gertten, Nassokin och Jägerhorn af 

Storby) där samtliga 4 var orubbligt stadgade inom den finska adeln i flera generationer. 

Längre bak i släktleden kan familjernas rötter spåras tillbaka till Frösön i Värmland, Reval i 

Estland, Ryssland och Nådendal.
66

  

    Utav de 6 minderåriga befälen var 5 korpraler och 1 var fänrik och de var utspridda över 4 

kompanier. Vidare förhöll det sig så att samtliga av dem hade minst en äldre släkting som 

tjänstgjorde vid samma regemente, i 2 av 6 fall vid samma kompani. I båda fallen råkar det 

faktiskt röra sig om Karis kompani, där Jägerhorn och Nassokin senior och junior tjänstgör 
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tillsammans.
67

  

    Den mest talrika familjen, både bland minderåriga befäl och i regementet i stort var släkten 

Armfelt. Där ryms medlemmar både av den adliga huvudgrenen och den friherreliga 

sidogrenen. Totalt uppgår deras antal vid regementet till 5, varav de minderåriga utgör 3. De 

kom från den friherreliga förgreningen av släkten Armfelt, förutom Erik Ludvig Armfelt som 

tillhörde den adliga huvudgrenen.
68

 

    Sålunda såg släktskapet mellan herrarna Armfelt vid Nylands infanteriregemente år 1755 ut 

på det här viset: 

 

Bild 1: Släkten Armfelt vid Nylands infanteriregemente
69

 

  

Källor: Elgenstierna 1925-36, Armfelt nr 213, Armfelt nr 458 & Ulla Johanson 1976, Rulla 

över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755 & Adelsvapen-wiki.  

 

Från släktens huvudgren kom Erik Ludvig Armfelt. Hans far hade tidigare gjort karriär inom 

Nylands infanteriregemente och därstädes erhållit kaptenlöjtnantskap 1748. Då han inte står 

att finna i Johanson är det troligt han tagit avsked från armén någon gång mellan 1748 och 

1755. 

    Erik Ludvig föddes 1741 i Åbo och var korpral vid Nylands infanteriregemente redan 1751. 
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Efter 1755 skaffade han sig militär bildning utomlands i Royal Suédois, ett franskt 

främlingsregemente med främst svenska officerare. Han återvände emellertid till Sverige och 

tjänade som chef för finska jägarbataljonen under Gustav III:s ryska krig. I samband med 

detta utnämndes han även till överste i armén 1790. 1803 tog Erik Ludvig avsked från armén 

och 1814 var han död. 

    Erik gifte sig med en Maria Salome Schaeffler, dotter till en bankir, och fick med henne 3 

söner som alla tog värvning i armén, dock sökte sig ingen av dem till Nylands 

infanteriregemente.
70

 

    I den friherreliga grenen av det Armfeltska släktträdet återfinns således 2 av Erik Ludvigs 

minderåriga bryllingar, vilka tjänstgjorde samtidigt. De hade sällskap av sin farbror Claes och 

en äldre bror till Axel Erik, Carl Gustaf. För övrigt var de barnbarn till den Carl Gustaf 

Armfelt som ledde den finska armén i den s.k. karolinska dödsmarchen över norska 

fjällen1717-18.  

    Axel Eriks far, Gustaf Armfelt hade varit i Nylands infanteriregemente mellan åren 1719-

1742 och där klättrat upp till kaptens gradbeteckning.  

    Axel Erik hade vid Nylands infanteriregemente sin första militära befattning i armén och 

stannade där under hela sitt yrkesverksamma liv. Han blev visserligen även livdrabant någon 

gång på 1760-talet, men från den posten tog han avsked 1765. Men platsen som fänrik vid 

Nylands infanteriregemente behöll han livet ut. Faktum är att han formellt inte fick avsked 

från regementet förrän ungefär en månad efter sin död 1772. 

    Till brud valde Axel Erik sin egen kusin, Louisa Ulrika Armfelt. För detta var han tvungen 

att söka kungligt tillstånd, vilket han också erhöll. Tragiskt nog slutade det så att Louisa 

Ulrika "avhände sig livet genom hägning"
71

 1788. Äktenskapet resulterade i 2 barn, varav en 

faktiskt fortsatte i faderns fotspår vid Nylands infanteriregemente 1781. Dock gick även han 

en tragisk död till mötes, vid blott 20 års ålder i ett ryskt fångläger 1792.
72

  

    Vid regementet fanns även Axel Eriks kusin, Carl Adam Armfelt. Hans far, Otto Armfelt 

hade gjort en kort karriär inom Nylands infanteriregemente  och blivit löjtnant därstädes 1742. 

Men samma år, då Carl Adam var ett år fyllt, så dog han, av oklara skäl.
73

 

    Carl Adam ska han kommit i krigstjänst 1754 och gjort en tydligen anspråkslös karriär vid 

Nylands infanteriregemente. Han var löjtnant 1768 och fick en kaptens avsked 1777. Han 

avled 1792. Hans fru, en Catharina Becksten, födde honom 3 barn, varav en blev soldat i det 
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dåvarande Nylandsbrigadens infanteriregemente. Sonen deltog sedan i kriget mot Ryssland 

1808-1809 för vilket han gavs en medalj för tapperhet i fält. Efter kriget gick han, av 

förklarliga skäl, i rysk tjänst.
74

       

    Mauritz Vilhelm von Gertten var den yngsta i Nylands regemente 1755, blott 9 år. Hans far 

hade varit befäl vid regementet i 32 år och var vid tillfället sergeant och stabsfänrik i 

Livkompaniet. 

    Mauritz Vilhelm skall enligt uppgift ha varit korpral vid Nylands infanteriregemente från 

1754. Under hela sin karriär förblev han vid regementet, där han till slut avancerat till 

löjtnants gradbeteckning 1786. Han dog 1813. Han gifte sig med löjtnantsdottern Birgitta 

Sofia Wunsch, men det verkar inte ha resulterat i några barn.
75

 

    Vid regementet fanns även Henrik Mattias Nassokin. Hans far hette Carl Otto och var 

löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1755 och hade erfarenhet av Hattarnas ryska krig.
76

              

     Henrik Mattias Nassokin föddes 1740 på Nickby och var volontär vid Nylands 

infanteriregemente så tidigt som 1752. Han blev kapten därstädes 1783, men avled ett år 

senare, bara 44 år gammal. Så sent som 1778 gifte han sig med kaptensdottern Anna Lovisa 

Sture från Tusby socken. De fick inalles 4 barn, varav 3 söner, där de 2 som överlevde 

barnaåren följde i sin fars fotspår in i armén och vid ett eller annat tillfälle hade båda tjänat i 

Nylands infanteriregemente.
77

   

    I samma kompani som Nassokin fanns även korpral Torsten Jägerhorn af Storby. Han var 

son till Otto Mauritz Jägerhorn som var kompanichef och kapten vid Nylands 

infanteriregemente. Också han hade erfarenhet från tjänstgöring i Hattarnas ryska krig på 

1740-talet.
78

 

    Torsten hade börjat som volontär vid Nylands infanteriregemente 1754, men kom över en 

korpraltjänst redan efter 3 månader. Han tog sig aldrig till andra regementen utan blev kvar i 

Nyland, där han tids nog blev kapten 1779 och tog avsked 1785. Han somnade in år 1812. 

Under sitt liv fick han erfara Pommerska kriget och belägringen av Peenemünde 1758.  

    Han var gift 2 gånger, första gången med Beata Margareta Augusta Lode från Livland, 

dotter till major Otto Vilhelm Lode från Livland.
79

 Tillsammans fick de 2 barn. Emellertid 

gick Beata bort 1773. 3 år senare var det dags igen för Torsten Jägerhorn, som då i gifte tog 

sin avlidne frus kusin Johanna Vilhelmina Rehbinder, dotter till löjtnant och friherre Gustaf 
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Reinhold Rehbinder.
80

 Det andra äktenskapet resulterade i 5 barn. Torsten fick 3 söner som 

överlevde till vuxen ålder och 2 av dem blev officerare, och en av dem faktiskt vid Nylands 

infanteriregemente 1783.
81

     

    Sammantaget så visar Nylands infanteriregemente upp en större demografisk enhetlighet än 

övriga exempel. Det förekom större samgifte av släkter och större element av ärftlighet i 

officersyrket. Dessutom har de adliga befälen kommit från en mer geografiskt begränsad yta 

än Adelsfanan och Kronprinsens regemente. Detta kan lättast förklaras med att Nylands 

infanteriregemente hade ett mycket begränsat upptagningsområde, emedan Adelsfanan å ena 

sidan hämtade manskap från hela riket och Kronprinsens regemente å andra sidan tillhörde de 

värvade regementena, varför en större demografisk spridning kunnat skönjas.  

 

4.3 Kollektivbiografi över minderåriga, adliga befäl vid Kronprinsens regemente 

1755 

Kronprinsens regemente var det av alla värvade regementen som hade allra högst andel 

minderåriga befäl, och näst högst andel i hela armén och flottan sammantaget (enkom 

överträffat i detta av Adelsfanan). Regementet var en sammanslagning av olika sydsvenska 

före detta tremänning- och femmänningregementen från det Stora nordiska krigets dagar. 

Normalt bildade förbandet garnisonsregemente i Malmö och Landskrona men vid 1755 var 

regementet även delvis förlagt i Lovisa i Finland.
82

 

    I en officerskår om totalt 122 personer var så många som 12 av dem minderåriga.
83

 Utav 

dessa var i sin tur 8 stycken av adlig börd.  

    De 8 adliga minderåriga befälen vid Kronprins Gustavs regemente kom från 7 olika 

familjer, varav 2 var från Finland, 1 var av schlesisk härkomst, 1 var italiensk, 1 var från 

Stockholm, 1 var tysk och 1 härstammade från en skotsk adelsfamilj. Men alla hade förlänats 

adelskap i Sverige och 1755 hade sålunda gossar som tjänstgjorde som befäl i kronprinsens 

regemente att stoltsera med. Måhända hade den blivande kungen en ökad tillgång till, och ett 

större intresse av, kontakter med internationell färgning än andra regementschefer.  

    Icke heller var någon av dessa ynglingar inskriven som korpral, utan hade alla blivit 

indelade som rustmästare och förare samt en mönsterskrivare och en furir.  

    Släktskap inom regementet var för övrigt utbredd bland denna adliga minderåriga klick i 

regementets befälskår. Hälften av de 8 ynglingarna hade äldre släktingar vid regementet och 6 
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av dem hade äldre släktingar i armén.  

    Den mest talrika familjen var den adliga familjen von Heijne. Det var i och med Georg von 

Heijne som släkten först kopplades till Kronprinsens regemente, i vilket han blev insatt som 

överste 1747 efter att ha flackat runt på olika regementen sedan Stora nordiska kriget.  

    Således är det i överste Georg von Heijnes son som en av de 2 minderåriga befälen von 

Heijne återfinns 1755. Det rör sig om sonen Christian
84

 Ulrik von Heijne, förare i pappas 

Livkompani. Om hans födsel finns motstridiga uppgifter. Enligt Johanson och Elgenstierna 

skall han ha varit född 1738, medan Adelsvapen-wiki skriver att sonen Christian Ulrik von 

Heijne, född 1738, avled någon gång före 1744 då det föddes en ny von Heijne som gavs 

samma förnamn. Det skulle ha varit denna Christian Ulrik som sedan gjorde militär karriär. 

Bland annat deltog han i vinterkampanjen i Pommerska kriget 1761. Han pensionerades med 

löjtnants avsked 1774 för att sedan avlida i Södertälje den 20:e mars 1786.
85

  

    Då jag själv inte undersökt alla källor som Adelsvapen-wiki skall ha utnyttjat vid sin 

förteckning över familjen von Heijne väljer jag att använda den siffran om vilken Elgenstierna 

och Johanson var överens om som den korrekta åldern.  

    Även hans son Georg Christoffer fanns en tid vid Kronprinsens regemente (då kallat 

konungens eget värvade regemente) 1776. I övrigt hade Christian Ulrik von Heijne en  bror 

vid Kronprinsens regemente, som dock var myndig 1755 och således faller utanför ramen av 

den här uppsatsen. 

    Vid regementet 1755 fanns även en minderårig sonson till Georg von Heine, således ett 

brorsbarn till Christian Ulrik. Hans namn var Carl Gustaf von Heijne och han föddes 1741. 

Redan 1749 var han uppskriven som volontär vid Kronprinsens regemente, men hans karriär 

blev synnerligen kortlivad. Han avled nämligen redan 1758, innan han hunnit fylla 17 år.
86

 

    Det fanns ytterligare 2 släkter där det banden mellan generationer kan ha bidragit till de 

minderåriga befälens placeringar. Det ena av dem var släkten von Björnmarck, där en 

Abraham von Björnmarck var kapten i Majorens kompani samtidigt som hans minderåriga 

son Niklas
87

 Peter tjänstgjorde därstädes som rustmästare 1755.
88

 Niklas Peter föddes 1741 

och ska ha antagits till krigstjänst redan 1744, även om det är högst oklart i vilken kapacitet 

han var tänkt att tjäna den svenska krigsmakten vid 3 års ålder. Han var hur som helst 

uppenbarligen kapabel längre fram i sitt liv, då han klättrade i rang hela vägen upp till löjtnant 
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i Kronprinsens regemente 1768. Därefter blev han överste i armén, samt överste och chef över 

Konungens regemente 1795 och därtill blev han utnämnd till generalmajor 1812, bara ett år 

innan sitt frånfälle 1813.
89

 I övrigt var han gift med Maria Sofia Juliana von Blixen, dotter till 

en kapten vid Drottningens livregemente till fot,
90

 sålunda inget märkligt alls i äktenskapsväg.   

    Ätten fortsatte verksamheten vid samma regemente då Niklas Peters son Abraham 

Christoffer är uppskriven där som fänrik 1788. Lustigt nog började även Abraham Christoffer, 

precis som sin far, sin militära bana vid den mogna åldern av 3 år.
91

   

    Den sista släkten där flera medlemmar tjänstgjorde 1755 var släkten Gyllenram. Kapten 

Carl Fredrik Gyllenram lät nämligen sin 10-årige son, Lars Fredrik Gyllenram, tjänstgöra som 

rustmästare i sitt eget kompani.
92

 Lars Fredrik skall sedan ha gjort karriär inom Adelsfanan, 

Östgöta kavalleriregemente och Jämtlands regemente. Han erhöll löjtnants avsked 1787 och 

avled 1819. Han var gift inalles 3 gånger men endast 1 gång med en dotter till en militär, de 

övriga 2 var döttrar till å ena sidan en ämbetsman och å andra sidan till en direktör.
93

 Ingen av 

Lars Fredriks söner gjorde karriär vid Kronprinsens regemente efter honom men väl i andra 

delar av armén. 

    Utöver dessa fanns det 2 släkter som förvisso hade gott om representanter i armén överlag 

men som vid Kronprinsens regemente hade enbart en, båda från släkter av finsk härkomst. 

    Den ena av dessa var släkten von Essen af Zellie, representerad av en 19-årig rustmästare 

vid namn Otto Reinhold von Essen. Han började sin karriär vid Nylands regemente några år 

tidigare men blev av oklara skäl förflyttad till Kronprinsens regemente 1754. Där förblev han 

tills han 1763 åter blev förflyttad tillbaka till Finland, den här gången till Tavastehus 

regemente. Där klättrade han först till löjtnant 1771 för att slutligen bli kapten i armén 1775. 

Han avled 1777.
94

 Ingen av hans efterlevande tjänade vid Kronprinsens regemente, däremot 

Tavastehus läns infanteriregemente.
95

 Varför befann sig Otto Reinhold som yngling vid 

Kronprinsens regemente under 7 års tid, för att sedan återvända till riksdelen där han och hans 

släkt var rotad? 

    Släkten Jägerhorn af Storby representerades vid regementet av mönsterskrivaren Gustaf 

Henrik Jägerhorn, äldre bror till Torsten Jägerhorn vid Nylands regemente. Han inledde, 

precis som Otto Reinhold von Essen, sin karriär vid Nylands regemente. Även han 
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förflyttades, märkligt nog, samtidigt med Otto Reinhold till Kronprinsens regemente. Detta 

skedde någon gång mellan oktober 1754 och våren 1755.  

    Han spenderade därefter några år som officerare i fransk tjänst, för att sedan återvända till 

Finland och helt kort tjäna som löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1760. 1762 skedde 

en sista förflyttning till andra sidan Östersjön, till Hälsinge regemente, där han förblev och 

avancerade till graden av major 1780. Han avskedades 1785 och dog barnlös 1791.Liksom i 

fallet med Otto Reinhold är det oklart varför han förflyttades från Finland till Kronprinsens 

regemente. Kanske var det en karriärtaktisk manöver från föräldrarnas sida.   

    Han gifte sig utanför krigarståndet med en dotter till en guldsmed vid namn Carolina 

Petronella Cornelia Ronander 1767. I övrigt tycks han ha haft god lust att kriga, emedan hans 

meritlista innehöll aktivt deltagande i fem strider under hans franska tjänstgöring, därefter tre 

års tjänstgöring i Pommerska kriget där han ska ha ådragit sig en krigsskada vid Pasewalk.
96

    

    Slutligen fanns vid regementet även 2 minderåriga, adliga befäl vilka inte hade 

släktkontakter vare sig vid regementet eller annorstädes i den svenska armén. Den ena av 

dessa var en Bernt Donat Ehrensparre. Hans far hade tagit avsked från armén 1749, sannolikt 

innan sonen hade tagit värvning, men å andra sidan hade han varit överstelöjtnant, med 

meriter både från Stora nordiska kriget och Hattarnas ryska krig.
97

 Ett sådant påbrå kan 

knappast ha skadat Bernts karriärmöjligheter.  

    Det som däremot är anmärkningsvärt är att Bernt, till skillnad från sina bröder Adolf 

Fredrik och Gustaf, helt valde att bryta med sin faders yrke för att bli auskultant vid Svea 

hovrätt. Dock får vi aldrig veta särskilt mycket om hans eventuella framtidsplaner emedan 

han dog ogift vid blott 20 års ålder 1764.
98

  

    Den siste av de adliga ynglingarna vid regementets officerskår var en Johan Baptisto 

Pinello. Hans far var den före detta officeren Giovanni Battista (Johan Baptist) Pinello, vilken 

inflyttat till Sverige för att göra karriär inom den karolinska armén under Stora nordiska 

kriget.  

    Inte mycket är känt om Johan Baptisto Pinello själv, utom att han föddes 1737 och var 

rustmästare vid Kronprinsens regemente. Det som är något märkligt är att Johanson har 

honom uppskriven vid regementet år 1755 baserat på källor daterade 1754 och 1757
99

 när 

Elgenstierna och Adelsvapen-wiki skriver att han trätt i tjänst i engelska flottan redan 1750 
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och inte återkommit förrän 1783.
100

 Detta kan emellertid förklaras med att man mycket väl 

kunde inneha en befälsbefattning under lång tid utan att för den skull vara närvarande 

därstädes. Som nämndes ovan så var ju Axel Erik Armfelt fänrik vid Nylands 

infanteriregemente i en hel månad efter sin egen död. 

    Sammantaget kan ett par mönster urskiljas genom att titta på de adliga minderåriga befälen 

vid Kronprinsens regemente. För det första började 6 av 8 helt säkert sin militära karriär vid 

en ålder av 15 eller yngre och 5 av dessa var uppskrivna som volontärer. 3 av dessa i sin tur 

började som volontärer direkt vid Kronprinsens ergemente. Detta överensstämmer med 

Wirilanders forskning om att många gossar, i synnerhet söner till adelsmän, påbörjade sin 

karriär i mycket späda år på volontärsbefattningar i armén.
101

  

    Dessutom stödjer statistiken idén om att officersyrkets ärftliga natur uppmuntrade 

officerare att placera sina söner på samma karriärbana på ett tidigt stadium. Samtliga av 

gossarna hade nämligen fäder med militära meriter, hälften av dem hade fäder som tjänat vid 

samma regemente.  

 

4.4 Sammanfattning 

De minderåriga befälen från 1755 var adliga i högst andel i det indelta kavalleriet och 

infanteriet och i lägst grad vid värvade regementen. Därtill var minderåriga officerare adliga i 

betydligt högre grad än dito underofficerare. Dessutom var minderåriga befäl överlag adliga i 

större utsträckning än befäl i armén överlag. Sannolikt berodde detta på ökade möjligheter för 

adliga föräldrar än andra att reservera befälsposter till sina söner.  

    Vidare har gjorts en kollektivbiografi över minderåriga adliga befäl från tre regementen, 

vars totala numerär var 19. Utav dem var 17 söner till militärer, 8 av dem gifte sig med döttrar 

till militärer och 11 av dem fick söner som även de blev officerare. Sammantaget pekar dessa 

fakta tydligt på den adliga familjekontinuiteten och ärftligheten inom officerskåren.  

    Dessutom visar undersökningen att det var närmast legio bland adliga minderåriga befäl att 

påbörja sin karriär inom armén vid en späd ålder. 15 av 19 var dem som började sin 

krigstjänst som 15-åringar eller yngre.
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5 Kronprinsens regemente 1774 & 1789 

Det som år 1755 kallades Kronprinsens värvade regemente var en institution som existerade i 

ungefär 100 år. Det sattes upp 1719, drogs in1828 och avmönstrades 1829.
102

 Under dess tid 

som regemente i den svenska armén hade den således ett flertal regementschefer, dock var 

möjligen kronprins Gustav den mest grandiosa av dessa personer.  

    Kronprinsens regemente, likt de flesta värvade regementen, bytte namn beroende på vem 

som innehade posten som regementschef. Sagt och gjort, efter kronprins Gustavs kröning i 

maj 1772 kallades regementet framgent för Konungens värvade regemente. Vad jag har 

kunnat utröna gick regementet under det namnet åtminstone så sent som 1816, då det således 

borde ha stått under kung Karl XIII. 

    Jag ämnar jämföra regementets bestånd av minderåriga befäl 1755 med dito 1774 och 

1789. Eftersom regementet innehade en så pass speciell, rentav kunglig, ställning jämte andra 

och uppvisade en särdeles hög andel av minderåriga befäl 1755 torde en titt på samma 

regemente längre fram kunna ge ytterligare data vilket kan stärka eller dementera huruvida 

denna statistiska avvikelse var slumpartad eller i någon mån institutionaliserad.  

    Av källproblematiska skäl blir jag tvungen att begränsa mitt undersökningsområde vid de  

båda utvalda åren till att enbart omfatta adliga befäl. Detta eftersom det faller utanför tidsplan 

och omfång av denna uppsats att ordentligt åldersbestämma de oadliga befälen, medan de 

adliga kan ålderbestämmas med relativ enkelhet. 

 

5.1 Minderåriga adliga befäl vid Konungens eget värvade regemente 1774  

    1755 fanns 122 befäl vid Kronprinsens regemente, varav 31 (25,4%) var adliga. Utav dessa 

adliga var 8 stycken (25,8%) minderåriga. 19 år senare, 1774, bestod officerskåren vid 

Konungens regemente av 130 personer,
103

 varav 36 (27,7%) tvivelsutan var adliga.
104

 Utav 

dessa var följande minderåriga: 

 

Tabell 1: Adliga minderåriga befäl vid Konungens regemente 1774 

Gradbeteckning Namn Ålder 

Fänrik Adolf Fredrik Adlerbeth 18 

Fänrik Gustaf Gyllengranat 17 

                                                 
102

 Johanson 1976, 119. 
103

 Arméns Rullor 1723-, Konungens eget värvade regemente, Bild 17-57. 
104

 Adelsvapen-wiki 2017. Utöver dessa fanns vid regementet även 20 personer vilka bar adliga namn men icke                 

kunnat identifieras i varken Elgenstierna eller på Adelsvapen-wiki. 



  
 

40 

 

Sergeant Anund Bergengren 13 

Sergeant  Carl Bonde 17 

Sergeant Jakob Magnus Nordencreutz 11 

Sergeant Johan Jesper Lagercrantz 17 

Sergeant Carl Georg Lilljecrona 19 

Sergeant Otto Ramel 20 

Korpral Johan König 10 

Saknas
105

 Adam Johan Gierta 11 

Saknas
106

 Carl Erik Koskull 12 

 

Källor: SVAR:s digitaliserade arkiv, Krigsarkivet, Arméns Rullor 1723-, 1700t. 

Konungens eget värvade regemente, Besiktningsmönsterrulla 1774 & Adelsvapen-wiki.   

 

Resultaten visar upp vissa omedelbara skillnader mellan de olika åren. För det första har 

andelen adliga befäl överlag ökat marginellt, närmare bestämt med nästan 2 procentenheter. 

Detta kan möjligen förklaras med Gustav III:s ivriga adelspolitik, vilken specificeras i 

Wirilander som att "[Gustav III] trodde att han kunde med stöd av vissas lagparagrafer och 

genom att visa än den ene, än den andre gunstlingen sin personliga sympati kunde vända på 

utvecklingens gång och, som han uttryckte sig, förhindra 'den oordning som blandningen af 

olika börd med sig förer'."
107

 Den "personliga sympatin" kanske exempelvis kunde ta sig 

uttryck med placeringar av diverse yngre släktingar vid majestätets eget regemente. 

    En andra skillnad är att andelen minderåriga adliga befäl inte bara har stigit i takt med den 

allmänt ökade adliga närvaron vid regementet. Den har ökat i betydligt större omfattning, från 

25,8% till 30,6%. Jämfört med den allmänna ökningen från 25,4% till 27,7% så är skillnaden i 

procentenheter mer än dubbelt så stor. Även i regementets befälskår över huvudtaget ökade 

andelen adliga minderåriga befäl, från ungefär 6,6% 1755 till 9,2% 1774.  

    Slutligen verkar även något ha hänt med ärftligheten vid Konungens regemente. Av de 11 

minderåriga befäl som fanns där 1774 hade inte en enda en far som någon gång gjort karriär 

vid regementet,
108

 till skillnad från 1755 då hälften hade haft det. Vad exakt den här 

skillnaden kommer ifrån kan jag inte besvara utan mer ingående forskning över flera 

tidpunkter i regementets historia. 
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    Hur som haver så indikerar resultaten av den vidare undersökningen att Gustav III faktiskt 

kan personligen ha varit roten till den särdeles höga andelen minderåriga befäl vid det 

regementet han förestod. Möjligtvis som ett sätt att utdela favörer till högreståndspersoner. 

Det kvarstår dock den möjligheten att allt rotar sig i slumpen, eller månde omständigheter 

som stod utom majestätets kontroll. För att säkerställa saken fodras djupare studier av det 

oadliga elementet över en längre tidsperiod.   

      

5.2 Minderåriga adliga befäl vid Konungens eget värvade regemente 1789  

Den sista bevarade rullan från Konungens eget värvade regemente under Gustav III:s 

regenttid är från 1789 och daterat till den 9 mars. Den Franska revolutionen är under 

uppsegling och kung Gustav kommer under sommaren att göra sig till enväldig svensk kung. 

Samtidigt rasade ännu kriget mellan Sverige och Ryssland, ett krig som förmått en försvarlig 

mängd officerare att begå högförräderi föregående sommar i och med det så kallade 

Anjalaförbundet.
109

  

    Med tanke på dessa omständigheter är det kanske inte särdeles förvånande att dramatiska 

förändringar har skett i Majestätets eget regemente sedan 1774. Antalet kompanier i 

regementet har nämligen kapats med hälften, från 8 till 4, och befälsbeståndet likaså, från 130 

till enbart 60.
110

 Det adliga beståndet har även det fått backa bakåt, från 36 till 14. Andelen 

adliga har därmed sjunkit till en nivå som står lägre än både 1774 och 1755.  

    Allra störst är dock skillnaden i andelen minderåriga befäl. Det beståndet har sjunkit från 

11 av 36 (30,6%) till 2 av 14 (14,3%). En av dessa, 12-årige fänriken Gustaf Gustafschöld, 

var son till regementets överste och generalmajoren Abraham Gustafschöld.
111

 Den andra, 15-

årige fänriken Carl Skytte, var son till hovjunkare Rutger Henrik Skytte.
112

 

    Förklaringen på varför detta kunde komma sig kan sökas i Wirilanders forskning. Den visar 

nämligen att det adliga beståndet i den finska befälskåren, som hade ökat successivt ända 

sedan slutet på det Stora nordiska kriget, tog en helvändning under Gustav III:s ryska krig 

1788-1790. Å ena sidan så var denna utveckling delvis utanför konungens kontroll och hade 

mer med krigets realiteter och den påföljande ökningen i personalomsättning att göra. Å andra 

sidan så råkade den ligga i kungens intresse då han i och med kriget gjorde sig ovän med 

inom adeln, varför han således började knyta allt fler kontakter utanför riddarhuset för att få 
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stöd för sin politik.
113

      

    Måhända förhöll det sig som så att hans Majestäts förändrade adelspolitik fick som 

konsekvens att han delade ut färre favörer till adliga bekanta, bland annat färre platser i sitt 

eget regemente. Med tanke på det påvisade förhållandet mellan adlighet, ärftlighet och att 

vara minderårigt befäl är det således inte särskilt förvånande att ett inflöde av oadliga element 

i en befälskår resulterade i en minskad ärftlighet, vilket i sin tur innebar att förutsättningarna 

för att omyndiga skulle upptagas som befäl kraftigt minskade.  

    Sammantaget kan man säga att utvecklingen vid Konungens eget värvade regemente i 

någon mån blir en reflektion av Gustav III:s egen politiska karriär, inte minst i hans relation 

till sin adel. Andelen minderåriga adliga befäl var 6,6% (1755) under hans tid som kronprins, 

en noterbart hög siffra i förhållande till andra regementen vid tillfället. Den steg sedan till 

9,2% 1774, då han sökte adelns stöd för att stärka sin politiska ställning i sin egen statskupps 

kölvatten. Därefter sjönk den till ynka 3,3% (1789) i slutet av hans regenttid, då en klyfta 

hade bildats mellan kung och adel, och som i förlängningen skulle föda den konspiration som 

ändade hans liv 1792.       
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6 Minderåriga befäl i Sveriges armé och flotta 1755 i en didaktisk kontext 

Det är viktig för elever att göra en empatisk anknytning till historiens människor för att hjälpa 

sitt lärande. Att introducera empatiska element i historieundervisning var länge kritiserat för 

att inte uppvisa en tillräcklig rigorös struktur och för att ha en alltför nära association till 

studenters inlevelseförmåga och föreställandeförmåga, vilket i sin tur kan leda till en 

obehagligare association till rent fria fantasier.
114

  

    Dock finns det en poäng i att kunna forma ett empatiskt band till det förflutna för att 

försöka förstå hur människor genom historien har resonerat och menat, i exempelvis genom 

specifika ordval. Att kunna betrakta historien genom dess eget folk kräver av oss som blickar 

bakåt förstå perspektiv och känslor.
115

 

    Att studera svensk krigsmakt i en skolmiljö kan upplevas som torrt och besvärligt för 

elever. Men genom att kunna konkret, med hjälp av källmaterialet, måla upp en bild av en 

soldat i armén som inte är en äldre herre, utan en yngling i elevernas egen ålder kan historisk 

empati lättare skapas.   

    I undervisning kan detta översättas med att eleverna får genomföra en så kallad 

brevskrivningsövning, vilken går ut på att eleverna blir tilldelade en historisk person vid en 

bestämd tidpunkt och de får i uppgift att skriva ett personligt brev.
116

 Man kan, exempelvis, 

välja ut tre minderåriga befäl i Sveriges armé eller flotta och därefter låta eleverna skriva ett 

brev till dem som om de vore en anhörig, för att förhöra sig om förhållandena i armén. Denna 

uppgift görs effektivast i samband med ett längre arbetsområde om exempelvis svenskt 1700-

tal, en temafördjupning om militärhistoria, eller dylikt, så att eleverna får tillräcklig 

information i förväg för att omvandla till ett personligt brev. 

    Tanken är således att genom övningen så kan eleverna använda källmaterialet som ett 

medium för att använda förvärvad kunskap som kan kännas abstrakt till något som är 

emotionellt relaterbart. 

    Ett alternativt sätt vore att använda exempelvis Adelsvapen-wiki som en kombinerad övning 

i källkritik och informationssökning. Eleverna får, efter att ha introducerats till hemsidan och 

dess uppbyggnad, diskutera hemsidan mot en bakgrund av de fyra källkritiska kriterierna. 

Särskilt beroendekriteriet kommer lyftas fram som relevant, då  Adelsvapen-wiki är beroende 

av Elgenstierna, vilken i sin tur är beroende av ett flertal berättande källor såsom personliga 

brev, domstolsprotokoll, förläningsbrev, med mera.  

                                                 
114

 Harris 2014, 163. 
115

 Harris 2014, 165. 
116

 Liljegren 2012, 65.  



  
 

44 

 

    Efter detta gör man en liknande övning där eleverna presenteras utdrag från ett regemente 

ur Johanson, kanske rentav bara förteckningar från ett par kompanier. Man låter eleverna 

tolka källhänvisningarna som finns noterade bredvid namnuppteckningarna, för att därefter 

göra en källkritisk jämförelse med Adelsvapen-wiki. Vilken källa tycker eleverna är mest 

trovärdig? Vilken är mest lättillgänglig? Vilken är mest lättbegriplig? Om man sedan vill 

kombinera de två källorna för en arbetsuppgift som sträcker sig över längre tid kan man låta 

eleverna använda Adelsvapen-wiki för att skriva mini-biografier om de befäl som står 

uppskrivna i utdraget ur Johanson. 

    Kontextuellt så behöver dessa övningar förläggas till efter att källkritikens grunder redan 

har avhandlats i ett tidigare arbetsområde. Sålunda skulle det kunna vara lämpligt som en del 

av ett tematiskt fördjupningsområde om källmaterial, eller som en mindre del av den 

grundläggande undervisningen på området.              
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7 Sammanfattning 

Den här uppsatsen har ämnat att sprida någon form av klarhet och ljus över det minderåriga 

elementet i Sveriges militära kårer i äldre tid. Detta har gjorts genom uttagning av åldersdata 

för att sedan sortera dem efter olika demografiska parametrar. 

    De minderåriga befälen förekom i alla delar av armén och över samtliga gradbeteckningar 

av underofficerarna. De förekom även så långt ner i åldrarna som 7 år. De kom från alla delar 

av landet, från de norrländska skogarna, till de finska kusterna, till den skånska slätten.    

    De var i hög grad söner till militärer och gick i fäders och andra äldre släktingars fotspår. 

Detta torde alls icke vara överraskande, ty att ärva sin faders yrke får vara att betrakta som 

legio i äldre tid. Det här förefaller heller icke vara någon engångsföreteelse för de minderåriga 

befälen 1755, då det visade sig att de själva i vuxen ålder var mer eller mindre ivriga att 

insätta sina egna söner i liknande positioner på ett tidigt stadium.  

    Att vara minderårigt befäl tycks ha varit en sysselsättning som främst övre ståndspersoner 

ägnade sig åt. En smula ironiskt måhända, då å ena sidan det var i det närmaste vedertaget att 

man, åtminstone som adlig person, kunde ärva sina föräldrars och farföräldrars meriter trots 

att det å andra sidan blev fastslaget redan 1720, i Sveriges regeringsform, att befordran till 

följt av familjekontakter var strängeligen förbjudet.
117

 

    Även personliga kontakter tycks ha spelat roll i besättningen av minderåriga befäl, lika väl 

som det gjort för officerskåren i allmänhet. I sin karriärs begynnelse gällde detta i synnerhet 

fördelaktiga kontakter med regementschefen, då dessa hade rätten på sin sida att tillsätta 

underofficerare efter eget tycke och smak.
118

 Att detta gällde indikerar studien av Gustav III:s 

regemente, som uppvisade ökade andelar adliga befäl sedan hans personliga befogenheter 

ökats efter hans kröning 1772. Den personliga prägeln kunde även utrönas vid en studie av 

dito regemente 1789, då Majestätets relation till adeln hade börjat knaka i fogarna.  

    Så såg det minderåriga officersskapet ut i Sverige 1755: Adligt, ärtligt, och i hög grad 

beroende av inflytelserika och vuxna kontakter. Från far till son vandrade meriter och 

auktoritet, och rätten att andra vapenföra män uti krig kommendera. Såsom det gjorts under 

långligaste tider i frälseståndets historia.  
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Bilagor 

 

Bilaga A: Befäl under 21 år i Livdrabantkåren och Livgardet 

 
Livdrabantkåren 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Drabant  Nils Malcolm Hermelin 20 

Drabant  Ulric Wilhelm Stierneroos 20 

 

Livgardet 

Gradbeteckning Namn Ålder 

Fänrik Carl Pfeiff 20 

Källa: Ulla Johanson, Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755 

 

Bilaga B: Befäl under 21 års ålder i Sveriges kavalleriregementen 1755 

Adelsfanan 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

1:e korpral Adolf Fredrik Stackelberg
119

 12 

1:e korpral  Bengt Lagercrantz
120

 18 

1:e korpral utan lön Carl Jernfeltz 19 

2:e korpral Anders Reinhold Philp 20 

Korpral utan lön Johan Gustaf von Hauswolff 18 

 

Bohusläns dragonregemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Sergeant utan lön Daniel Casper Bildt 17 

Sergeant utan lön Ludvig von Köhler 17 

Furir Erik Simmingskiöld 18 

2:e korpral Carl Daniel von Brömsen 19 

3:e korpral Carl Henrik von Beetzen 20 
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 Även stabskornett vid Livkompaniet 
120

 Även stabskornett vid Skånska kompaniet 
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Livdragonregementet 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

1:e korpral Gustaf Fredrik Segerstedt 19 

 

Livregementet till häst 

Gradbeteckning Namn Ålder 

Stabskornett Niclas Gabriel von Ungern Sternberg 19 

1:e korpral utan lön Erik Wathier De Besche 19 

2:e korpral Nils Stiernflycht 17 

2:e korpral Johan Fredrik Broberg 17 

3:e korpral Per Lagerhielm 16 

3:e korpral Adolf Georg von Post 20 

 

Norra Skånska kavalleriregementet 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Kornett Christian Adolf Barnekow 20 

Kornett Carl Gustaf Meijerhjelm 17 

Kornett Fredrik Tott 20 

 

Smålands kavalleriregemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

1:e korpral Johan Gustaf Freidenfelt 19 

1:e korpral Georg Kniberg 14 

3:e korpral Alexander Mauritz Hagendorn 16 

3:e korpral Gustaf Ulfsparre 18 

 

Södra Skånska kavalleriregementet 

Gradbeteckning Namn Ålder 

2:e korpral Peter Evert Pink 20 
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Västgöta kavalleriregemente 

Gradbeteckning Namn Ålder 

Löjtnant Fredrik Ulric Hamilton 20 

Kvartermästare Erik Daniel Sparrskiöld 18 

3:e korpral Lars Herman Lagerberg 19 

 

Östgöta kavalleriregemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Kornett Evert Jöran Meijerhjelm 19 

2:e korpral Johan Axel Roxendorff 17 

3:e korpral Carl Leonhard Drake 19 

Korpral utan lön Magnus Albrecht Wolffelt 18 

Källa: Ulla Johanson, Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755 

 

Bilaga C: Befäl under 21 års ålder i Sveriges indelta infanteriregementen 1755 

Björneborgs regemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Korpral Claes Johan Uggla
121

 19 

 

Dalregementet 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Förare Olof Geete
122

 20 

Förare Christoffer Fredrik Fahnehjelm 16 

 

Jämtlands oberidna dragonregemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Fänrik Bernt Johan Hastfehr
123

 18 

Rustmästare Carl Gustaf Arendt 18 

Korpral  Fredrik Clemens Lilieskiöld 20 

 

                                                 
121

 Även sergeant vid Kyrko kompani 
122

 Även bataljonsadjutant vid Överstelöjtnantens kompani 
123

 Även löjtnant vid Livkompaniet 
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Jönköpings regemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Sergeant  Nils Per von Holthusen 14 

Förare Per Adolph Humble 18 

Korpral Fredrik Stålhammar 18 

 

Kalmar läns infanteriregemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Fänrik Johan Fredrik von Roxendorff 18 

Furir Otto Fredrik Stålhammar
124

 20 

Furir Hampus Vilhelm Braun 11 

 

Kronobergs regemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Sergeant Christer Wilhelm Reutenskiöld 20 

Korpral Erik Magnus Ulfsparre 20 

 

Nylands regemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Fänrik Erik Ludvig Armfelt
125

 14 

Korpral Axel Erik Armfelt 12 

Korpral Cael Adam Armfelt 14 

Korpral Mauritz Vilhelm von Gertten 9 

Korpral Henrik Mattias Nassokin 15 

Korpral Torsten Jägerhorn 17 

 

Närke-Värmlands infanteriregemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Fänrik Gustaf Vilhelm Skogh 19 

Fältväbel Carl Axel Lindroth
126

 15 

                                                 
124

 Även sergeant vid Östra härads kompani 
125

 Även löjtnant vid Helsinge kompani 
126

 Även adjutant vid Näs kompani 
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Förare Johan Fredrik Roos af Hjelmsäter 17 

 

Savolaks och Nyslotts regemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Förare Anders Neiglick 12 

Korpral Magnus Fredrik Tavast 20 

 

Skaraborg regemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Förare Sebastian von Otter
127

 18 

Förare Jesper Gustaf Swedenborg 19 

Rustmästare Georg Bogislaus Morath 18 

Furir Åke Fyrberg 20 

 

Södermanlands regemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Förare Gustaf Silfverbrand 19 

Förare  Johan Fredrik Ridderhierta 18 

Förare Martin Ulric Silfverbrand 16 

Korpral Carl Gustaf Adlercreutz 18 

 

Tavastehus läns infanteriregemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Korpral Nils Didrik von Kraemer 20 

Korpral Arvid Henrik Sass 18 

Korpral Gustaf Ulrik Schmeidefelt 16 

Korpral Johan Magnus Munsterhielm 19 

 

 

 

 

                                                 
127

 Även stabsfänrik vid Kåkinds kompani 
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Upplands regemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Förare Adam Ekeblad
128

 15 

Rustmästare Gustaf Drommel
129

 20 

Korpral Carl Christopher Swinhufvud
130

 17 

 

Västerbottens regemente 

Gradbeteckning  Namn  Ålder 

Sergeant Emanuel Kinninmundt 20 

Furir Adolf Magnus Langman
131

 19 

Rustmästare Albert Magnus Langman 17 

 

Västgöta-dals regemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Furir Johan Magnus Cremer 19 

Furir Carl Hoffstedt 20 

 

Västmanlands regemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Fänrik Henrik Jacob Malm 20 

Sergeant Arvid Liljestierna
132

 17 

Rustmästare Fredrik Friesendorff
133

 15 

 

Åbo läns infanteriregemente 

Gradbeteckning Namn Ålder 

Furir Johan Herman Lode
134

 16 

Furir Johan Joachim Peldan
135

 19 

                                                 
128

 Även stabsfänrik vid Majorens kompani 
129

 Även sergeant vid Lagunda kompani 
130

 Även rustmästare vid Majorens kompani. 
131

 Även förare vid Bygdeå kompani. 
132

 Även stabsfänrik vid Livkompaniet. 
133

 Även sergeant vid Livkompaniet. 
134

 Även sergeant vid Letala kompani. 
135

 Även förare vid Nykyrkio kompani . 
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Rustmästare Otto Reinhold Lode
136

 15 

Korpral Georg Johan Fock
137

 17 

 

Älvsborgs regemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Fänrik utan lön Johan Fredrik von Nolcken 18 

Rustmästare utan lön Carl Åke Posse 17 

Korpral Olof Stierngranat 11 

 

Österbottens infanteriregemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Förare Jacob Johan von Bilang 15 

Furir Otto Reinhold Brusin 18 

Korpral Carl Henrik Thesslöf
138

 20 

 

Östgöta infanteriregemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Kapten Fredrik Wilhelm Hessenstein
139

 20 

Löjtnant  Hans Didrik Mörner 20 

Förare Otto Wilhelm Montgomery 19 

 

Källa: Ulla Johanson, Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755. 

 

Bilaga D: Befäl under 21 års ålder i Sveriges värvade regementen 1755 

 

Cronhjelmska regementet 

 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Fänrik Carl Adolf Wattrang 20 

Förare Petter Johan Elfwengren 20 

Rustmästare Carl Axel Roupe 19 

                                                 
136

 Även förare vid Nykyrkio kompani. 
137

 Även rustmästare vid Nykyrkio kompani. 
138

 Även rustmästare vid Överstelöjtnantens kompani. 
139

 Även överste vid Livkompaniet. 
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Cronhjorts regemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Furir Georg Peter Dankwart 20 

 

Drottningens livregemente till fot 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Furir Christoffer Dettlow von Platen 17 

Korpral Martin Danberg 17 

Korpral Niclas Danberg 19 

Korpral Johan Hindrich Hirschfeldt 16 

Korpral Johann Rudolf Wunsch 18 

 

Hamiltonska regementet 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Fänrik Carl Fredrik Leijonhjelm 20 

Sergeant Axel Ulric Liungberg 18 

Sergeant utan lön Hugo Wilhelm Hamilton 14 

Förare Henrik Johan Juslander 20 

Furir Bernt Magnus Eneskiöld
140

 19 

Mönsterskrivare Johan Andreas Helmke 19 

Mönsterskrivare Carl Johan Ljungberg 11 

 

Hessensteinska regementet 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Kapten  Carl Edvard von Hessenstein 18 

Fänrik Carl Björneberg 20 

 

Kronprinsens regemente 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Förare Gabriel Fredrik Ennes 20 

                                                 
140

 Även förare vid Överstelöjtnantens kompani. 
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Förare Christer Ulric von Heine 17 

Förare med gemen lön Carl Gustaf von Heine 14 

Furir Berent Donat Ehrensparre 11 

Furir Jacob Lossman 18 

Furir Peter Reinhold Scharin 19 

Rustmästare Simon Meijsner 19 

Rustmästare Nils Peter von Björnmark
141

 14 

Rustmästare Otto Reinhold von Essen
142

 19 

Rustmästare Lars Fredrik Gyllenrahm
143

 10 

Rustmästare utan lön Johan Baptisto Pinello 18 

Mönsterskrivare Gustaf Henrik Jägerhorn
144

 20 

 

Posseska regementet 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Fänrik Carl Fredrik von Gröninger 18 

Fänrik Johan Christian von Kaulbars 19 

Fänrik Fredrik Wilhelm von Putbus
145

 16 

Sergeant Nils Mauritzson Posse
146

 16 

Sergeant Carl Fredrik von Schwartzer 17 

Mönsterskrivare Henrik Carl August Kropp 10 

 

Spenska regementet 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Fänrik Fredrik Ernst Sebastian von Klinkowström 20 

Fältväbel Carl Julius Bernhard von Bohlen
147

 17 

Förare Adolf Gyllenrahm 20 

Rustmästare Johan Barthold Birnbaum 19 

                                                 
141

 Även förare vid Majorens kompani. 
142

 Även förare vid Livkompaniet. 
143

 Även förare vid C.F. Gyllenrahms kompani. 
144

 Även sergeant vid Krassows kompani. 
145

 Även löjtnant i armén. 
146

 Även fänrik vid Livkompaniet. 
147

 Även fänrik vid Livkompaniet. 
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Korpral Johan Wilhelm Nesch 20 

Korpral volontär Christian Martin Stiegler 9 

 

Fortifikationen 

Gradbeteckning Namn  Ålder 

Underkonstruktör Johan Gabriel Adlerhjelm 20 

Konduktör  Niclas von Kurtz 18 

 

Artilleriregementet 

Gradbeteckning Namn Ålder 

Sergeant Herman von Ehrenheim 20 

Sergeant Carl Gustaf Fahnehjelm
148

 18 

Sergeant Isac Haddorph
149

 17 

Sergeant Lars Mozelius 19 

Sergeant utan lön Nils von Törne 20 

Furir Conrad Fredrik Qvillfeldt 19 

Furir, underminörs lön Johan Axelsson 19 

Överminör Per Siöblad 17 

Överfyrvaktare utan lön Carl Gustaf Mannerheim 16 

Källa: Ulla Johanson, Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755. 

 

Bilaga E: Befäl under 21 års ålder i Sveriges flotta 1755 

 

Karlskrona station 

Gradbeteckning Namn Ålder 

Löjtnant Fredrik Wilhelm Kuylenstierna 18 

Löjtnant Gustaf Otto Siöstierna 19 

Lärstyrman David Anckarloo 14 

Lärstyrman Jonas Anckarloo 15 

Lärstyrman Jöran Önnert Bergenhielm 7 

Lärstyrman Thomas Billing 18 

                                                 
148

 Även överfyrvaktare vid Kapten Brandts kompani. 
149

 Även översappör vid Kapten Danckwardts kompani. 
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Lärstyrman Abraham Carl Duwall 14 

Lärstyrman Nils Elias Pettersén 12 

Lärstyrman Johan Erik August Raab 10 

Lärstyrman Abraham von Stauden 14 

Konstapel Gustaf Bergenhielm 19 

Arklimästare Svante Creutz 19 

Arklimästare Henrik Adolf Löfvenskjöld 7 

Arklimästare Erik von Stauden 20 

Arklimästare Anders Olof von Unge 16 

Arklimästare vid varvet Jonas Hagström  20 

 

 

Stockholms eskader 

Gradbeteckning Namn Ålder 

Löjtnant Carl Fredrik von Hauswolff 19 

Överstyrman Johan Gustaf Malmström 16 

1:a styrman Lago Fredrik Drommel 17 

1:a styrman Carl Magnus Wagenfelt 17 

Lärstyrman Jacob Cederström 18 

Konstapel Erik Hård 19 

Konstapel Hans Reinhold Franc 16 

Konstapel Carl Fredrik Ruuth 13 

Arklimästare Georg Engelcrantz 17 

Arklimästare Gotthard Hedman 16 

Arklimästare Johan Pfeiff 18 

Arklimästare Gustaf Psilanderhjelm 20 

Arklimästare Carl Axel Silfversparre 19 

Underskeppare Fredrik Cellsing 16 

 

Göteborgs eskader 

Gradbeteckning Namn Ålder 

Länsstyrman David Reimers Snecksberg 20 

Arklimästare Carl Fromhold von Köhler 19 

Källa: Ulla Johanson, Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755 
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Bilaga F: Adliga minderåriga befäl 1755 och deras släkter 

 

Släktnamn
150

 Minderåriga befäl Släktens totala 

antal befäl 

Adlercreutz nr 1386 Carl Gustaf 2 

Adlerhielm nr 732 Johan Gabriel 1 

Ankarloo nr 1191 David 

Jonas 

3 

Armfelt nr 458 

Armfelt nr 213* 

Erik Ludvig 

Axel Erik 

Carl Adam 

13 

Barnekow nr 23 Christian Adolf 4 

Bergenhielm nr 794 Göran Önnert 4 

von Bilang nr 1169 Jakob Johan 5 

Bildt nr 678 Daniel Casper 2 

Björnberg nr 237*  Carl 10 

von Björnmarck nr 1929 Niklas Peter
151

 2 

Braun nr 1091 Hampus Vilhelm 6 

Broberger nr 2192 Johan Fredrik
152

 2 

von Brömssen nr 932 Carl Daniel 3 

Cederström nr 135* Jakob 10 

Celsing nr 1560 Fredrik 2 

Cremer nr 713 Johan Magnus 6 

Danckwardt nr 1412 Georg Peter 4 

De Besche nr 1253 Erik Wathier 1 

Drake af Hagelsrum nr 90 Carl Leonard 10 

Drommel nr 969 Gustaf 

Lago Fredrik 

2 

Duwall nr 64* Adam Carl
153

 6 

von Ehrenheim nr 1749  Herman 2 

Ehrensparre nr 1694 Bernt Donat 1 

Ekeblad nr 71+ Adam 2 

Eneskjöld nr 585 Bernt Magnus 2 

                                                 
150

 Släktnamn med sjtärnmarkering eller plusmarkering innebär en friherrelig repsektive grevlig förgrening av 

släkten. 
151

 Benämnd Nils Peter i Johanson.  
152

 Benämnd Broberg i Johanson. 
153

 Benämnd Abraham Carl i Johanson.  
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von Essen af Zellie nr 723 Otto Reinhold 12 

Fahnehielm nr 406 Carl Gustaf 

Fredrik Christoffer
154

 

3 

Fock nr 1846 Georg Johan 9 

von Francken nr 2097 Hans Reinhold
155

 3 

Freidenfeldt nr 1102 Johan Gustaf 6 

von Friesendorff nr 200* Johan Fredrik
156

 3 

Geete nr 167 Olof 4 

von Gertten nr 749 Mauritz Vilhelm 9 

von Gröninger nr 742 Carl Fredrik 2 

Gyllenram nr 1528  Lars Fredrik 

Adolf 

5 

Hamilton nr 86+ 

Hamilton af Hageby nr 99* 

Hugo Vilhelm 

Fredrik Ulrik 

5 

Hastfehr nr 240 Bernt Johan 3 

von Hauswolff nr 1880 Carl Fredrik
157

 

Johan Gustaf  

8 

von Heijne nr 1594 Carl Gustaf 

Christer Ulric
158

 

6 

Hermelin nr 1391 Nils Malkolm 3 

von Hessenstein nr 82+  Carl Edvard 

Fredrik Vilhelm 

2 

Hård af Segerstad nr 17 Erik 19 

Jernfeltz nr 1676 Carl  3 

Jägerhorn af Storby nr 226 Torsten 

Gustaf Henrik 

10 

von Kaulbars nr 231* Johan Christian 3 

Kinninmundt nr 971 Emanuel 1 

Klinckowström Fredrik Ernst Sebastian 1 

Kuylenstierna Fredrik Wilhelm
159

 3 

von Köhler nr 167* Carl Fromhold 

Göran Ludvig
160

 

20 

Lagerberg nr 75+ Lars Herman 1 

                                                 
154

 Benämnd Christoffer Fredrik i Johanson. 
155

 Sannolikt identisk med Hans Reinhold Franc i Johanson.  
156

 Enbart benämnd med förnamnet Fredrik i Johanson. 
157

 Har inte bekräftats i Elgenstierna.  
158

 Skall enligt Johanson vara född 1738, enligt Adelsvapen-wiki född 1744. 
159

 Har inte verifierats i Elgenstierna.  
160

 Enbart Ludvig i Johanson. 
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Lagercrantz nr 1011 Bengt Lagercrantz 4 

Lagerhjelm nr 792 Per 1 

Langman nr 203 Adolf Magnus 

Albert Magnus 

5 

Leijohhielm nr 142* Carl Fredrik 4 

Lilliesköld nr 566 Fredrik Clemens 4 

Lilliestierna nr 888 Arvid 1 

Lode från Livland nr 173 Johan Herman 

Otto Reinhold 

4 

Mannerheim nr 277* Carl Gustaf 3 

von Meijerhelm nr 1151 Carl Gustaf 

Evert Jöran 

5 

Montgomery nr 1960 Otto Vilhelm 4 

Munsterhjelm nr 1796 Johan Magnus 1 

Mörner af Molanda nr 62* Hans Didrik 9 

Nassokin nr 740 Henrik Mattias 2 

von Nolcken nr 223* Johan Fredrik 2 

von Otter nr 150* Sebastian 4 

Pfeiff nr 289* Carl 

Johan 

6 

Philp nr 242 Anders Reinhold  5 

Pinello nr 1964 Johan Baptist
161

 1 

von Platen Christoffer Dettlow
162

 5 

Posse af Säby nr 57* Carl Åke 

Nils 

13 

von Post nr 687 Adolf Georg 4 

Psilanderhielm nr 1788 Gustaf 4 

Putbus nr 79+ Christian Vilhelm
163

 2 

von Qvillfelt nr 1924 Conrad Fredrik 5 

Raab nr 286* Johan Erik Augustin 7 

Ridderhierta nr 1789 Johan Fredrik 2 

Roos af Hjelmsäter nr 51 Johan Fredrik 12 

Roxendorff nr 1406 Johan Axel 

Johan Fredrik
164

  

4 

                                                 
161

 Skall ha tjänat i engelska flottan 1750-83. 
162

 Har inte verifierats i Elgenstierna. 
163

 Sannolikt identisk med Fredrik Wilhelm von Putbus i Johanson.  
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Rutensköld nr 328 Christer Vilhelm 2 

Ruuth nr 690 Carl Fredrik 5 

Sass nr 382 Arvid Henrik 2 

Schmiedefelt nr 751 Gustaf Ulrik 2 

von Schwartzer nr 1742 Carl Fredrik 3 

Silfwerbrand nr 508 Gustaf 

Mårten Ulrik
165

 

6 

Silfversparre Carl Axel
166

 10 

Simmingskiöld nr 1199 Erik 2 

Siöblad nr 79* Per 3 

Siöstierna nr 1303 Gustaf Otto 5 

Skogh nr 704 Gustaf Vilhelm 4 

Sneckenberg nr 843 David Reimers 4 

Sparrsköld nr 1195 Erik Daniel 1 

Stackelberg nr 100+ Adolf Fredrik 4 

von Stauden nr 1869 Abraham 2 

Stiernflycht nr 332 Nils 2 

Stierngranat nr 1506 Olof 3 

Stierneroos nr 1250 Ulrik Wilhelm 8 

Stålhammar nr 496 Fredrik 

Otto Fredrik 

10 

Svedenborg nr 1598 Jesper Gustaf 2 

Svinhufvud af Qvalstad nr 145 Carl Christer
167

 5 

Tawast nr 64 Magnus Fredrik 5 

Tott nr 26 Fredrik 1 

von Törne nr 1824 Nils 8 

Uggla nr 100 Claes Johan 12 

Ulfsparre af Broxvik nr 9 Erik Magnus 

Gustaf 

11 

von Unge nr 1465  Anders Olof  10 

von Ungern-Sternberg nr 54* Niclas Gabriel
168

 3 

                                                                                                                                                         
164

 Har inte verifierats i Elgenstierna.  
165

 Benämnd Martin Ulrik i Johanson. 
166

 Har inte verifierats i Elgenstierna.  
167

 Sannolikt identisk med Carl Christopher Swinhufvud i Johanson.  
168

 Har inte verifierats i Elgenstierna. 
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Wagenfelt nr 1686 Carl Magnus 4 

Wattrang nr 848 Carl Adolf 4 

Wolffelt nr 1741 Magnus Albrekt 3 

 

Källor: Elgenstierna & Adelsvapen-wiki & Johanson.  

 

 

 


