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Abstract 

This essay examines what happened to soldiers from Urshult in military service of 

Sweden during the diminished power of the country in the beginning of the eighteen 

century. Information of interest is taken from the soldiers’ age, time of service and other 

annotations of interest that shows to be helpful when examining their fate.  First off, this 

study explains Sweden’s situation during this period of time. To get a grasp about the 

situation, allotment is explained as well as the most important events in the big Nordic 

war. This study is based on qualitative content analysis and GMRs are used as its main 

resource of information and consists of empiric analysis.  

The result of this paper shows that very few soldiers from Urshult were able to 

return home alive. After eight years of service most of the soldiers from Urshult are 

showed to be either killed or captured. During this period of time, casualties in the army 

were mostly dependent on diseases that occurred during travels between fights. 

 This study however shows that soldiers from Urshult did more often die directly 

as a result from battle rather than from disease traveling between them. 
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1. Inledning 

Militärhistoria är ett populärt och intresseväckande område som det går att fördjupa sig i 

på flera nivåer. Historiskt har det förekommit bataljer och tvister så länge människan 

funnits och med utvecklingen och teknikens framfart har taktiska och materialistiska 

aspekter påverkat och varit betydande för krigsföringens historia.  

 

Militärhistoria är det vetenskapliga studiet av historia där militärens roll sätts in i ett 

större politiskt, ekonomiskt och socialhistoriskt sammanhang. Traditionellt har det 

utnyttjats för att analysera historiska fälttåg och operationer i syfte att fastslå generella 

doktriner och belysa principer.
1
  

 

Under 1600-talet byggde Sverige upp ett stormaktsvälde där bataljer mot Danmark, 

Polen och Ryssland avlöste varandra. Sverige var under uppgång och kunde med hjälp 

av sin starkt organiserade och välutbildade militärorganisation skapa sig landvinningar. 

Sverige med sina karoliner blev sakta men säkert beryktade på Europas slagfält. Det 

framgångsrika konceptet för Sverige i strid grundades i utskrivningssystem där avsikten 

var att tydliggöra vad som fanns tillgängligt för den svenska armén.
2
 Att därefter 

behålla erövringarna från 1600-talet visade sig vara svårare än själva erövrandet under 

1700-talets inledning. Vad som kom att känneteckna slutet på den svenska stormakten 

är händelserna som utspelade sig med slaget vid Poltava 1709 då i princip hela den 

svenska armén förlorades. Efter året 1709 förvandlades vinster och landvinningar till 

förluster och landavträdelser. Sverige förlorade stora delar av tidigare erövrade områden 

under kort tid. Händelseutvecklingarna under tidigt 1700-tal orsakade enorma 

påfrestningar för den militära organisation som varit en grundbalk i skapandet av 

imperiet som kom att bli Sveriges kännetecken. Med att förlusterna blev fler och att 

tidigare besegrade fiender nu började få upp ögonen på ett försvagat Sverige var 

behovet av knektar stort. Efter förlusten av hela den svenska armén vid Poltava var 

krigsmakten dessutom tvungen att snabbt bygga ihop en ny armé.  

Denna studie tar sin början år 1709 och uppbyggnaden av Sveriges nya armé. 

Under tidsperioden 1600 till 1720 befann sig Sverige i krig under totalt 75 år.
3
  

                                                 
1
 http://www.smb.nu/index.php/vad-aer-militaerhistoria 

2
 Lindkvist & Sjöberg, 2010, s. 313 

3
 Lindkvist, Thomas & Sjöberg, Maria, Det svenska samhället 800-1720, Klerkernas och adelns tid, 

Studentlitteratur AB; Lund, 2010, s. 312 
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Studien inriktar sig på knektarna som befann sig i den svenska krigsmakten under 

de hektiska åren som benämns i historieböckerna som stormakten Sveriges fall. Mer 

specifikt är syftet att se vad som hände knektarna under deras tjänstgöring vid 1700-

talets inledning. Tidsperioden grundar sig mellan åren 1709 till 1718 av logiska skäl. 

1709 med förlusten vid Poltava och behovet av att snabbt få fram en ny armé bildar en 

bra startpunkt samtidigt som 1718 då Karl XII dör ofta kan ses som det definitiva slutet 

på den svenska stormakten. Eftersom jag har rötter i den småländska bygden och växt 

upp i Urshults Socken är det av intresse att se till de tjänstgörande knektarna under 

tidsperioden från området. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som hände knektarna i Sveriges tjänst under 

åren 1709 till 1718 från Urshults rotar. Eftersom en stor del av knektarna som var 

inskrivna i tjänst vid den svenska armén inte återvände hem under 1600-talet och 1700-

talet blir det intressant att se om knektarna från Urshult följer mönstret. Som en följd av 

rekryteringen under tidsperioden är det också av intresse att se på hur rekryteringen 

påverkat bygden. Faktorer som de rekryterade knektarna delar och vad det är för 

människor som rekryteras faller in under uppsatsens tredje frågeställning.  

Frågeställningarna som arbetet har till syfte att besvara är följande. 

 

 Vad hände med knektarna från Urshults rotar mellan åren 1709-1718? 

 Vilken betydelse kan rekryteringen ha inneburit för Urshults befolkningsmängd?  

 Vad kan sägas om individerna som mönstras till den svenska militärmakten? 

 

1.2 Tidigare Forskning 

Det finns mycket forskning som är gjord inom området för Sveriges stormaktstid. 

Eftersom det finns en hel del olika inriktningar och infallsvinklar att gå på inom 

området kommer ett urval att presenteras. Urvalet är baserat på uppsatsens inriktning 

och tillsammans utgör de grunden för arbetets resultat. Först presenteras de verk som 

inriktat sig mot slutet av Sveriges stormaktstid och det stora nordiska kriget. Därefter 
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presenteras verk som i likhet med min studie arbetat mot samma fältområde, det vill 

säga knektväsendet och utskrivningar.  

Det första verket som visar sig betydelsefullt för området är Olle Larssons bok 

Stormaktens sista krig, Sverige och stora nordiska kriget 1700-1721.
4
 Boken tar till 

största delen upp händelseförloppet för Sveriges del i det nordiska kriget som varade 

mellan åren 1700 till 1721. Förutom att Larsson ger läsaren en heltäckande bild för 

tidsperioden tar han också upp indelningsverkets betydelse i skapandet av Sveriges 

stormaktstid. Det stora behovet av nya knektar under krigsåren och den problematik 

systemet medförde mot samhället är punkter som diskuteras. Larsson skriver om 

förhållandena soldaterna fick utstå framförallt då de befann sig i fält. Arméerna stod 

inför logistiska utmaningar i förflyttningen från en plats till en annan. Att få tillräckligt 

med näring för att orka med de aktiviteter som soldaterna ansågs utföra för tiden i fält 

krävde energi. Soldaterna marscherade ofta och mycket och ibland kunde de tvingas 

marschera flera dagar utan mat.
5
 Soldaterna bodde vanligtvis i tält under marscherna 

men ibland kunde de inkvarteras hos borgare i städer eller i böndernas bostäder ute på 

landet. En stor del av tiden ute i fält bestod av att hålla vakttjänst, laga mat eller se över 

sin utrustning.
6
 Det framgår också i Larssons bok att en stor del av knektarna hade 

skriv- och läskunskaper. Det finns en mängd bevarade soldatbrev som skickats från 

knektarna i fält hem till de anhöriga som Larsson belyser i boken. Slutligen belyses 

faktorer av betydelse för samhällsutvecklingen där pest och missväxt orsakat 

påfrestningar för de indelta knektarna med manskapsförluster som följd. Beräkningar 

som Larsson visar är att förutom förlusterna orsakade av pest och hungersnöd också 

förlusterna orsakade av sammandrabbningar. Totalt handlar det om 120´000 knektar 

som miste livet under indelningsverkets tidsepok men troligtvis är siffran högre.
7
 

Larssons verk är därför en grundläggande stomme för arbetet och bidrar med kunskaper 

och förståelse för situationen Sverige och de indelta knektarna befann sig i för 

undersökningsperioden. 

Arthur Stille är en bidragare för den aktuella tidsperioden för uppsatsen då han 

med sitt verk Kriget i Skåne 1709-1710
8
skildrar danskarnas invasionsförsök av 

                                                 
4
 Larsson, Olle, Stormaktens sista krig, Sverige och stora nordiska kriget 1700-1721, Scandbook: Falun, 

2009, 
5
 Larsson, 2009, s. 159ff 

6
 Larsson, 2009, s. 167 

7
 Larsson, 2009, s. 282 

8
 Stille, Arthur, Kriget i Skåne 1709-1710, Stockholm: Militärlitteratur, 1903 
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återtagandet av tidigare danska landskap. Boken tar upp händelserna som inträffar efter 

förintelsen av den svenska armén vid Poltava och de problem som följde för Sverige. 

Exempelvis ges beskrivningar av svenska krigsförberedelser men också 

tillvägagångssättet och utförandet med Slaget vid Helsingborg där Kronobergs 

regemente medverkade. Boken bidrar med faktakunskaper i inledningsskeendet för den 

valda tidsperioden för uppsatsen och för situationen hos Kronobergs regemente. 

Alf Åberg bidrar med sin text Regementets öden fram till 1900-talets början i 

boken Kungl. Kronobergs regemente under fyra sekel.
9
 Boken är en djupdykning in i 

Kronobergs regemente och skildrar dess historia. Boken tar upp allt från regementets 

struktur, utveckling och förändring från dess uppkomst och fram till dess nedläggning. 

Boken tar också upp relevant information för regementet och ser till både mikro som 

makro perspektiv. Det är med informationen om Kronobergs regemente som boken ger 

sitt bidrag till uppsatsen. 

Anders Hanssons bok Armfeldts karoliner
10

 är en noggrann och tydlig skildring 

som berättar om det norska fälttåget år 1718. Läsaren får följa karolinerna från 

förberedelsernas inledning och fram till dödsmarschen och resultaten som följde i dess 

spår. Det ges tydliga statistiska data om allt från antalet knektar och utrustning till 

ransoneringen för varje man. Boken bidrar med vad för händelser och utmaningar 

knektarna stod inför. Boken ger en insyn i hur det var att vara knekt i den svenska 

armén under slutet av dess stormaktstid. 

Studier med inriktning på knektväsendet och utskrivningar så finns Jan 

Lindegrens bok Utskrivningar och utsugning, Produktion och reproduktion i Bygdeå 

1620 – 1640.
11

 Lindegren gör ett steg i riktningen av utskrivningarna som inträffade i 

Bygdeå för perioden år 1620 till 1640. Han visar på de utskrivna knektarnas öden men 

också samhälleliga aspekter av vad utskrivningarna gav för konsekvenser till bygden. 

För Lindegrens undersökningsperiod förändrades medianåldern för de indelta soldaterna 

men också för bygdens befolkning. 1621 är de roterade knektarnas medianålder 42 och 

de icke roterade var 25 år gamla. 1639 hade siffrorna förändrats och de roterade 

knektarna hade nu en medianålder på 30 år och de icke roterade en ålder på 49 år.
12

 Det 

                                                 
9
 Åberg, Alf, Regementets öden fram till 1900-talets början, i Kungl. Kronobergs regemente under fyra 

sekel, Kungl. Kronobergs regementes Historiekommitté; Växjö, 1967 
10

 Hansson, Anders, Armfeldts karoliner, Prisma; Stockholm, 2003 
11

 Lindegren, Jan, Utskrivningar och utsugning, Produktion och reproduktion i bygdeå 1620 – 

1640,Almqvist & Wiksell International: Stockholm, 1980 
12

 Lindegren, 1980, s. 176 
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betyder att allt fler yngre rekryterades under perioden och de som tidigare undkommit 

utskrivningarna nu fick infinna sig till krigsmakten. Eftersom Lindegren visar på 

behoven av nyrekrytering tar han också upp de indelta knektarnas öden för Bygdeå för 

hans undersökningsperiod. Han redogör exempelvis för antalet döda knektar vid olika 

fälttåg. År 1621 genomfördes ett fälttåg vid Livland där 20 knektar omkom och fälttåget 

mellan 1626 till 1639 i Preussen/Pommern så beskrivs 176 knektar ha omkommit.
13

 

Lindegren använder sig av framförallt diagram av olika slag för att visa på resultaten av 

utskrivningarna. Pesten härjade också i Bygdeå vid 1620-talets slut och det bidrog till 

befolkningsminskningen i bygden. Det var även dåliga skördar och missväxt 1633 och 

1634.
14

 Jag använder likt Lindegren faktorer som utskrivningar, pest och missväxt för 

att ge en bättre bild över befolkningsutvecklingen. 

Carl Gustav Collin med boken Knektar i Konga kompani
15

 redogör ingående och 

tydligt för knektarna som tjänstgjort i Kongas kompanis 137 rotar. Collin beskriver 

varje knekt som tjänstgjort vid sin rote från sent 1600-tal och fram till 1900-talet. Han 

visar strukturerat på hur länge knektarna tjänstgör och vad som händer med dem under 

deras tjänstgöringstid. Den statistik som Collin redovisar i sin bok som visar på 

medelvärdet för tjänstgörande knektar mellan åren 1709 till 1732 är 8.8 år.
16

 En väldigt 

stor procent av knektarna tjänstgjorde också endast mellan en till fem år för. 

Medianvärdet hamnar på fem år och tillsammans med medelvärdet är dessa siffror 

väldigt låga. Collins undersökning sträcker sig från 1709 till 1901 och perioden 1709 till 

1732 har sämst medelvärde och medianvärde för knektarnas tjänstgöring. Av knektarnas 

livsöden för Collins undersökningsperiod 1709 till 1732 finns det 15 knektar som rymt. 

Det finns nio knektar som befordrats och flyttats från kompaniet, 42 stycken har 

tillfångatagits och 94 stycken har dött i samband med fälttåg och stridigheter.
17

 

Lars Ericsson har skrivit boken Svenska knektar, indelta soldater, ryttare och 

båtsmän i krig och fred
18

 som skildrar indelningsverkets tillkomst. Läsaren ges 

förståelse över hur rekryteringen av knektarna gick tillväga men också hur själva 

systemet fungerade för den aktuella undersökningsperioden för uppsatsen. Vanligtvis 

var det rotebönderna som presenterade ny knekt när föregångaren försvunnit och 

                                                 
13

 Lindegren, 1980, s. 167 
14

 Lindegren, 1980, s. 176f 
15

 Collin, Carl Gustav, Knektar i Kongas kompani, Hegborns tryckeri AB: Växjö, 1983 
16

 Collin, 1983, s. 94 
17

 Collin, 1983, s. 105ff 
18

 Ericsson, Lars, Svenska knektar, indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred, Historiska media, 

1995 
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vanligtvis hade de tre månader på sig. Vid vakanta rotar fick rotebönderna betala en 

avgift och om det dröjde för lång tid skulle den bästa bonden i roten tas ut enligt 

bestämmelser.
19

 Ericsson visar på de totala förlusterna hos Sveriges krigsmakt för min 

undersökningsperiod. Totalt får han fram att cirka 200´000 knektar dog i fält. 50´000 av 

dessa kom från Finland som för undersökningsperioden tillhörde Sverige. Baserat på 

befolkningsmängden från finlandsregionen betyder det att cirka 1% av den finländska 

befolkningen dog i fält varje år, 4000 knektar.
20

   

Vad som går att utveckla för forskningsläget är att visa på utskrivningarnas 

betydelse för mindre samhällen och bygder. Med hänsyn till samhälleliga aspekter som 

påverkar utvecklingen och levernet i en byggd samt att utskrivningarna var en beordrad 

aktion från staten så drabbades troligtvis olika bygder olika hårt. Beroende på antalet 

knektar som rekryterades från en bygd under en tidsperiod och övriga påverkansfaktorer 

så behövs det mer forskning för att se på konsekvenserna hos samhället under 

tidsperioden då utskrivningar förekom. 

. Det som denna uppsats bidrar med är att djupare studera knektarna som 

rekryterades från Urshults rotar mellan 1709 till 1718. Detta för att se på vad det är för 

individer som rekryteras men också vad som väntade knektarna under deras 

tjänstgöring. Studien ser också på betydelsen som rekryteringen kan ha inneburit för 

Urshults befolkningsmängd.  

1.3 Teori 

Teorin som används för uppsatsen grundar sig i disciplineringsteori där syftet är att 

förstå den utövade makt staten utförde på samhället med utskrivningarna och det stora 

antalet män som hamnade i militärmaktens tjänst. Utskrivningarna ses ofta först och 

främst som ett medel i att tillgodose krigsmakten behov av manskap.
21

 

Disciplineringsteorin och den tidigt byråkratiserade svenska statens utövade makt över 

befolkningen åskådliggörs i indelningsverket på 1600- och 1700-talen. Roddy Nilsson 

har sammanfattat idéhistorikern Michel Foucault tankar i sin bok Foucault, En 

introduktion. Det står skrivet att makt är en aktivitet och är endast en utövad aktivitet.
22

 

Maktstrukturer förändras i förhållande till varandra under tidens gång och de som 

                                                 
19

 Ericsson, 1995, s. 131f 
20

 Ericsson, 1995, s. 83 
21

 Lindegren, 1980, s. 173 
22

 Nilsson, Roddy, Foucault, En introduktion, Malmö: Égalité, 2008, s. 85 
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tidigare befann sig i ett överläge kan i nästkommande stund befinna sig i underläge. 

Maktfaktorn är starkt närvarande i 1600- och 1700-talens utskrivningssystem där staten 

befinner sig i överläge. Makt går också att finna i disciplin, där disciplineringens 

främsta uppgift är att normalisera.
23

  

Den disciplinära makten vilar på fyra grunder. Först handlar det om en uppdelning 

hos individer till mindre enheter. Den andra grunden genomför en uppdelning efter tid 

där scheman struktureras. Den tredje grunden tar upp nya inlärnings och 

uppfostringsprocedurer för att forma individen. För den sista grunden används individen 

till att kombineras och användas i ett större sammanhang och helhet.
24

 Situationen i en 

disciplinär organisation är strikt och utan möjlighet till fri rörelse. Det är i omgivningen 

av en disciplinär miljö där individer blir resultat av det förväntade och således det rätta. 

Militärmakten i Sverige på 1600- och 1700-talen hade anseendet av att vara bland 

Europas bästa, mycket på grund av disciplinen och träningen hos knektarna. I 

perspektiv av de fyra grunderna hos en disciplinär makt i förhållande till krigsmakten 

handlar uppdelningen om att skapa mindre förband och enheter som arbetar 

tillsammans. En strukturerad tidtabell eller schema leder knektarna genom aktiviteter 

för varje dag. Uppfostran och inlärning handlar om att sammansvetsa och utbilda 

individerna att de effektivt kan verka i rollen som knektar. Slutligen ska individen 

kunna tillhöra en större helhet och arbeta tillsammans med andra, likt arméns struktur 

med bataljoner och kompanier där flera mindre enheter tillsammans utgör en helhet. 

Under utskrivningarna fick bondesamhället stå för konsekvenserna som följde av 

att en stor del av de yngre männen försvann ut till Europas slagfält.
25

 Det handlar om ett 

förhållande och maktposition mellan militärstaten och bondesamhället i den svenska 

staten. Militärstaten utövar makt mot bondesamhället genom ständigt återkommande 

utskrivningar och skatteuttag.
26

  

1.4 Material 

Det primära materialet som används i uppsatsen är information som går att finna i 

historiska dokument som generalmönsterrullor och kyrkoböcker. Kyrkoböckerna 

                                                 
23

 Nilsson, 2008, s. 100 
24

 Nilsson, 2008, s. 105f 
25

 Lindegren, Jan, Utskrivningar och utsugning, Produktion och reproduktion i bygdeå 1620 – 

1640,Almqvist & Wiksell International: Stockholm, 1980, s. 144 
26

 Lindegren, 1980, s. 16 
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används som ett kompletterande material för att få ett bättre perspektiv på studiens 

resultat.  

Generalmönsterrullorna kan beskrivas som informationsunderlag till den svenska 

armén. Genom rullorna gavs det en lättare överblick till antalet knektar som fanns i 

tjänst. Uppgifterna i generalmönsterrullorna behandlar oftast rotenummer, namn, 

levnadsålder och anställningsår. Vissa generalmönsterrullor ger ibland personlig 

information om knektarna. Förutom att tillhandagå information genomfördes det också 

regelbundna övningar och mönstringar för att kontrollera knektarnas stridsduglighet och 

lämplighet. Kyrkoböcker tar upp information om socknens befolkning. Det var 

prästernas uppgift att genomföra ett register över församlingens invånare och 

informationen skrevs ned i kyrkoböckerna. Kyrkoböckerna var kategoriserade efter 

innehållet. Böckerna var exempelvis uppdelade i födelsebok, dödbok, flyttningslängd 

som visade på inflyttade och utflyttade för socknen, vigselbok och dopbok.  

Tanken var att tidsperioden för undersökningen skulle baseras mellan åren 1709 och 

slaget vid Poltava samt 1718 med Karl XII död. Men mellan perioden 1697 och 1710 

finns det inte några bevarade generalmönsterrullor eftersom hela det svenska 

krigsarkivet togs av ryssarna vid kapitulationen efter slaget vid Poltava och förstördes. 

Det innebär att generalmönsterrullorna som används för undersökningen startar då den 

nya armén byggs upp. Studien grundar sig därför på material för tidsperioden 1710 till 

1718. 

För att genomföra undersökningen har ett antal kriterier tillämpats vid 

avgränsningen av materialet. Det första kriteriet är tidsperioden som tidigare nämnts. 

Orsaken för att basera studien till tidigt 1700-tal beror på händelseutvecklingen och 

påfrestningen perioden har på den svenska armén. 

Det andra kriteriet handlar om en geografisk avgränsning. Materialet i 

generalmönsterrullorna är omfattande och därför behövs ett urval göras över vilket 

område med utskrivna knektar som studien ska inrikta sig till. Jag väljer därför att 

fokusera på knektarna som rekryterats från Urshults socken. Varje socken var indelad i 

ett antal rotar som var och en skulle ställa upp med knektar. För Urshults socken 

handlar det om totalt 29 rotar och varje rote hade som ansvar att ställa upp med en 

knekt. För tidsperioden befinner sig Urshults knektar vid Kronobergs regemente och 

Kinnevalds kompani. 
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Generalmönsterrullorna som används för uppsatsen varierar i sitt innehåll. Vissa 

rullar innehåller god information där andra visar på ett mer sparsamt innehåll. Eftersom 

Generalmönsterrullorna är handskrivna kan det innebära svårigheter att tillgodogöra sig 

innehållet. Det ska tilläggas att rullorna som är aktuella för uppsatsen befinner sig i gott 

skick.  

1.5 Metod 

Ett material kan studeras och arbetas utifrån en mängd olika perspektiv och 

infallsvinklar. Det angreppssätt jag valt att tillämpa på uppsatsen utgår från en 

kvantitativ innehållsanalys. Kvantitativa metoder är användbara för undersökningar som 

består av en större mängd material där innehållet som undersöks analyseras efter mer 

eller mindre matematiska tillvägagångssätt.
27

 Styrkan med ett kvantitativt 

tillvägagångssätt är att det går att få fram ett resultat om stora grupper även om 

undersökningen inriktats till en mindre grupp.
28

 Huvuddelen av materialet som används 

i uppsatsen består av generalmönsterrullor. 

1.5.1 Kvantitativ Innehållsanalys 

En innehållsanalys lämpar sig vid studier av ett större material och används främst för 

att skapa en förståelse om kommunikationen i ett innehåll. Med innehållsanalys avses 

en undersökning som består av en skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning. Med 

kvantitativ menas att forskningen ska bestå av likvärdiga och jämförbara uppgifter.
29

 En 

kvantitativ innehållsanalys är fokuserad på det som direkt går att se i en text. Det går 

också att se på en texts indirekta budskap genom att tolka innehållet. I uppsatsen 

kommer både ett direkt och indirekt angreppssätt att användas. Först kommer texterna i 

generalmönsterrullorna att tydas för att få fram ett grundläggande innehåll. Därefter 

kommer rullorna att jämföras med varandra och de skillnader som uppstår kommer 

därefter analyseras i enlighet med en indirekt angreppsmetod. För uppsatsen innebär 

detta att all text som står i rullorna inte kommer vara relevant för undersökningen. 

                                                 
27

 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 28 
28

 Eliasson, 2013, s. 30 
29

 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ, marknad, Norstedts juridik: Stockholm, 2012, s. 197  
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Fokus kommer enbart ges till det innehåll i generalmönsterrullarna som är relevant för 

uppsatsens.
30

  

Metoden passar bra då syftet i uppsatsen är att finna mönster som kan komma till 

uttryck i både ett mindre men också ett större material.
31

 ”Kvantitativ innehållsanalys är 

ett mycket användbart verktyg när man vill ha svar på frågor om förekomsten av olika 

typer av innehållsliga kategorier i ett material”.
32

 För uppsatsen innebär detta att 

kategorierna motsvarar resultatet om vad som händer de indelta knektarna mellan åren 

1709 och 1718. Sammanställningen av resultatet kommer därefter att presenteras med 

hjälp av matematiska diagram.  

 

 

2. Från erövring till nederlag 

För att kunna få fram ett resultat baserat på det empiriska materialet och 

frågeställningarna som uppsatsen har till syfte att besvara behöver en bakgrund målas 

ut. I uppsatsen används också ord och begrepp som är viktiga för arbetet och som 

behöver förklaras. Orden och begreppen som behöver förklaras är rote och socken. 

Socken är ett äldre namn på en äldre församling eller distrikt på landsbygden. En socken 

var ett administrativt distrikt som bestod av närliggande byar och en kyrka. En socken 

var därefter uppdelad i några mindre delar kallade rotar. En rote kunde bestå av en gård 

eller några mindre gårdar. Varje rote styrdes av en markägare också kallad rotehållare 

där en av uppgifterna för rotehållaren var att rekrytera och underhålla en knekt. Rotarna 

blev tilldelade rotenummer och det är de indelta knektarna för rotarna som är det 

centrala för undersökningen. 

Bakgrundsfaktorer som behöver belysas för arbetet är Sveriges utveckling till en 

stormakt, utskrivningssystemet och det stora nordiska kriget. Utskrivningssystemet 

hjälper till med att få en förståelse över rekryteringsprocessen under 1600- och tidigt 

1700-tal. Utskrivningssystemet är en grundpelare som hjälpte Sverige att uppnå 

                                                 
30

Hällgren, Graneheim, Ulla & Lundman, Bertil. Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness i Nurse Education Today, Feb;24(2) 

2004, s. 105-112 
31

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening 

och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur; 

Lund, 2012 s. 50ff 
32

 Esiasson m.fl. 2012, s. 197 
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stormaktstatus. Det stora nordiska kriget år 1700 till 1721 är relevant då den valda 

tidsperioden för uppsatsen är baserat under dessa år.  

Urshult är ett samhälle som befinner sig i södra småland och eftersom uppsatsen 

fokuserar på Kronobergs regemente och knektarna från Urshults socken kommer detta 

regemente belysas i bakgrundkapitlet.  

Under undersökningsperioden deltog Kronobergs regemente i slaget vid 

Helsingborg, därefter var regementet stationerat vid fästningen Wismar och Stralsund i 

Pommern. År 1718 medverkade regementet i Karl XII fälttåg mot Norge.
33

  

 

2.1 Grunden till Sveriges stormaktsvälde 

Åren 1611 till 1721 benämns i historien som Sveriges stormaktstid. Under perioden 

utvecklades Sverige från en mindre nation i norra Europa till ett imperium på den 

Europeiska kontinenten och var erkänd som en militärisk nation och stormakt.
34

 

Med byggnationen av stormakten och försöken att behålla den gick det åt stora 

resurser till landets militära organisation. Enligt beräkningar som gjorts mellan slaget 

och erövrandet av Riga 1621 till slaget vid Lutzen 1632 stupade omkring 50´000 

knektar. ”Omräknat till vår tids förhållanden betyder detta hela 400´000 stupade unga 

män under en tioårsperiod”.
35

 Vi ska också komma ihåg att Sverige var framgångsrikt 

under perioden då stormaktsväldet utvidgades under 1600-talet. Det hela talar om att det 

behövdes en etablerad militär organisation med ett stort antal knektar för att kunna 

erövra nya områden men också för att försvara det som tidigare erövrats. För att fylla 

behovet av knektar utvecklades utskrivningsväsendet och detta system kommer att 

förklaras senare i kapitlet.  

Grunden till Sveriges stormaktsvälde startar med kröningen av Gustav II Adolf. 

Hans främsta styrka var hans kunnande inom krigskonst och han ansågs som en mycket 

god fältherre. Med honom befann sig Sverige i flera år av krig där Polska kriget och det 

30 åriga kriget haft störst betydelse. Efter Gustav II Adolfs död tillträde drottning 

Kristina och med Westfaliska freden år 1648 hamnade en stor del av Pommern, Wismar 

                                                 
33

 Ingolf, George, Indelta soldater i Urshult i Urshults krönika 1962, s. 44 
34

 Ullgren, Peter, Det stora nordiska kriget 1700-1721, En berättelse om stormakten Sveriges fall, Prisma: 

Stockholm, 2008, s. 21 
35

 Ericson, Lars, Svenska knektar, indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred. Historiska media, 

1995, s. 15 
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och Bremen-Verden i svensk ägo.
36

 Dessa nya landområden bidrog till utvecklingen av 

Sverige som härskare över Östersjön. I samband med Karl X Gustavs kröning beslöts 

det nästkommande år, 1655, att nya utskrivningar behövdes och 43´000 nya knektar 

skrevs ut. För tidens befolkningsantal motsvarade det 3% av hela den svenska 

befolkningen.
37

 Behovet av knektar visar sig därmed vara stort för perioden och 

slutligen bestäms ett system för rekrytering för att lättare kunna bibehålla en slagkraftig 

armé. Det visade sig vara nödvändigt för att kunna hantera de uppblossade konflikterna 

inom utlandspolitiken. Under Karl X Gustavs regeringstid hamnade landskapen Skåne, 

Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm och Trondheims län i svensk ägo. Det är inte 

tills Karl XI regeringsperiod som Sverige får uppleva några kontinuerliga år av fred. 

Efter att det skånska kriget tagit slut 1679 med resultatet att Sverige varken behövde 

genomföra landavträdelser eller fick några landvinningar så gifte sig Karl XI med 

Danmarks Ulrika Eleonora.
38

 Därefter fick Sverige uppleva 21 år av fred. Det är också 

under denna period som det karolinska väldet tar sin början. 

 

2.2 Indelningsverket 

De ständiga krigen som pågått under större delen av 1600-talet för Sveriges del förde 

med sig att bönderna blivit allt tröttare på de ständiga utskrivningarna. Efter skånska 

krigets slut 1679 beslöt Karl XI att införa ett ständigt knektehåll i hela landet. Vid 

riksdagen 1682 erbjöds därför bonderepresentanterna att ställa upp ständiga styrkor 

enligt klart uppgjorda principer. Varje landskapsregemente skulle bestå av 1200 man 

som bönderna skulle skaffa fram och underhålla i både krigs och fredstid. Varje rote 

skulle ställa upp med en knekt. Representanterna för Småland ville inte vara med 

eftersom de små gårdar ofta ansåg att det skulle bli för ekonomiskt betungande, men när 

nya utskrivningar av småländska bondsöner kom till stånd 1683 gick de småländska 

bönderna med och skrev under kontraktet. På grund av storleken på de småländska 

gårdarna gick kungen med på förändringen att Kronobergs regemente bara skulle bestå 

av 1100 knektar.
39

  

                                                 
36

 Lindkvist & Sjöberg, 2010, s. 381ff 
37

 Lindkvist & Sjöberg, 2010, s. 390 
38

 Lindkvist & Sjöberg, 2010, s. 404ff 
39

 Åberg, 1967, s. 42-46 
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Grunden för den svenska armén skapades redan under Gustav Vasas tid och 

därefter gjordes ständiga försök till effektivisering, förbättring och utveckling av 

krigsmakten.
40

 Efter hand modifierades och förändrades systemet för att kunna 

motsvara sin tids efterfrågan och framkomna problem som statsmakten stod inför. Det 

som på 1500-talet uppmärksammades från statens och Vasas sida med Dackefejden i 

bakgrunden, var framförallt två slutsatser som visade bli inledningen till 

utskrivningssystemet. Det första var att beväpnade bondeskaror visade sig vara ett hot 

mot stadsmakten och för det andra visade dessa bondeskaror en stor militär potential.
41

 

Genom att låta landets försvar vila på en nationell grund frångicks problemet med 

uppror och bonderevolter som orsakade stora ekonomiska kostnader för staten. 

”Huvuddelen av soldaterna kom faktiskt från de fyra landskap som visat sig mest 

upprorsvilliga under 1520-, 30- och 40-talen”.
42

 Det finns också bevis på att den 

svenska kulturen från 1500-talet och fram till Dalaupproret 1743 blev fredlig och 

kompromisslösande då bonderevolter under tidsperioden var sällsynta.
43

  

Efter Dackefejden fick ståthållaren av Kronoberg i uppdrag att sätta upp en styrka 

på 500-600 knektar och beväpna dem med armborst och stålbågar.
44

 Man sammanförde 

knektarna från de olika landskapen i militära avdelningar om benämndes fänika. Erik 

XIV sammanförde fotfolket i högre enheter som han kallade regementen. Smålands 

fotfolk var en av dessa enheter. Oftast rekryterades ryttarna medan fotfolket skrevs ut. 

Som följd innebar det oftast att frivilliga sökte sig till kavalleriet och att det därför hade 

högre status än fotfolket. Utskrivningarna av fotfolket var inte uppskattat hos 

bondesamhället.
45

 

Gustav II Adolf lät fänikorna byta namn till kompanier och förde sedan samman 

dessa i bataljoner och regementen. Deras upptagningsområden var som regel ett 

landskap. Från 1616 fanns ett sådant regemente på 2000 man som kallades Smålands 

regemente.
46

 Genom att rekrytera en större mängd knektar från de egna bygderna fanns 

inte behovet av att rekrytera dyra yrkesknektar i samma omfattning som tidigare.
47

 

                                                 
40

 Lindkvist & Sjöberg, 2010, s. 312f 
41

 Ericson, 1995, s. 13 
42

 Ericson, 1995, s. 14 
43

 Linde, Martin, Statsmakt och bondemotstånd: Allmoge och överhet under stora nordiska kriget, 

Historiska Institutionen: Uppsala, 2000, s. 26 
44

 Åberg, 1967, s. 27ff  
45

 Florén, Anders i Kungar och krigare, tre essäer om Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII, Stockholm: 

Atlantis, 1992, s. 61 
46

 Åberg, 1967, s. 30 
47
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Armén med en nationell grund blev därför billigare och mer säkrare än andra och 

tidigare alternativ.  

Rekryteringen ägde rum genom att bönderna delades in i rotar och varje rote hade 

därefter ansvar att få fram en knekt. Genom uttagningar bestämde en av kungen utsänd 

kommissarie över vem som skulle tjänstgöra. Det innebar att kronan kunde välja fritt av 

de uttagna männen över vem som skulle bli knekt för rotar. Personer som blev valda till 

uttagningarna grundades på bestämda kriterier. I första hand togs egendomslösa till 

knektar. Drängarna skrevs ut före bondsönerna, bondsöner till mindre gårdar före de till 

stora gårdar osv. Däremot tog regementet inte emot förbrytare.
48

 Söner till storbönder 

valdes därför nästan aldrig till att genomgå uttagningarna. Systemet kom att kallas för 

det äldre indelningsverket i svensk historia och möjliggjorde att en stående arme fanns 

tillgänglig vid behov.
49

  

Under 1500-talet och framåt var indelningsverket ett bra system då det skapade ett 

försvar mot både yttre som inre fiender och mot en billigare summa än vad utländska 

knektar skulle ha kostat. Under Karl XI regeringsperiod genomfördes förändringar för 

rekryteringsmetoden och kom därför att benämnas som det yngre indelningsverket och 

kom i bruk omkring 1682.
50

 Orsaken till förändringen av den svenska militärmakten 

berodde på Danmarks invasionsförsök att återta de tidigare danska landskapen i södra 

Sverige 1676.
51

 

Vid undertecknandet av det nya indelningskontraktet bestämdes att det alltid 

skulle finnas en knekt för varje rote. Rotehållaren hade ansvaret för att skaffa fram 

knekten, men denne skulle behöva godkännas vid mönstringen. Utskrivningarnas syfte 

var att tillgodose arméns behov av främst fotfolk, och av de individer som utnämndes 

till knektar antogs inga som ansågs vara odugliga men undantag kunde ske.
52

 

Personerna som togs till krigstjänst var därför oftast friska med god fysik. Det innebär 

troligtvis att bondesamhällena blev av med de yngre och fysiskt bättre lämpade männen. 

Rotehållaren skrev kontrakt med sin knekt och skulle hålla denne med utrustning, kläder 

och försörjning under hela den tid knekten var i tjänst. Låg han inte i fält skulle han 

                                                 
48

 Åberg, Alf, Regementets öden fram till 1900-talets början, i Kungl. Kronobergs regemente under fyra 

sekel, Kungl. Kronobergs regementes Historiekommitté; Växjö, 1967, s. 32 
49

 Ågren, Sven, Karl XI indelningsverk för armén: Bidrag till dess historia åren 1679 – 1697, Wretmans 

boktryckeri: Uppsala, 1922, s. 4 
50
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51
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hjälpa rotehållaren som dräng. Knekten skulle ha ett torp till bostad och så småningom 

reglerades mycket tydligt hur stort torpet skulle vara osv. 

 Enligt det indelningsverk som stod klart 1692 skulle Kronobergs regemente 

fördelas på 8 kompanier: 

 

1. Livkompaniet (tidigare Överstens kompani): Konga och Kinnevaldshärader 

2. Östra Allbo kompani (Tidigare Majorens kompani, senare Skatelövs): Allbo och 

Kinnevalds härader 

3. Kinnevalds kompani: Kinnevalds och Konga härader 

4. Norrvidinge kompani: Norrvidinge, Kinnevalds och Allbo härader 

5. Ljungby  Kompani (tidigare överstelöjtnantens kompani) Sunnerbo härad 

6. Södra Sunnerbo kompani: Sunnerbo härad 

7. Västra Allbo kompani (senare Allbo kompani)Allbo och Sunnebo härader 

8. Norra Sunnerbo kompani: Sunnerbo och Allbo härader
53

 

När indelningsverket var klart gjorde man upp rullor över de olika kompanierna. Dessa 

innehöll uppgifter om vilka bönder som hade ansvaret för rotarna och vilka knektar som 

satt vid dem. Dessa rullor sammanfördes sedan till generalmönstringsrullor. Vid 

generalmönstringarna granskades knekt efter knekt liksom deras utrustning. Man antog 

nya knektar och man avskedade de som inte längre dög.
54

 Generalmönsterrullorna 

tillhandahåller därmed grundläggande information om de människor som var i tjänst. 

Genomförandet av det yngre indelningsverket av Karl XI skulle visa sig betydelsefullt 

under det stora nordiska kriget 1700-1721.
55

  

Att bli uttagen till knekt vid Sveriges krigsmakt betraktades som något mycket 

negativt och i många fall som en ren dödsdom. Förhållandena i den svenska 

krigsmakten var därför inte befästa med positiva reaktioner hos allmänheten. Att bli 

inkallad enligt dåtidens utskrivningar och indelningsverk orsakade ofta upplopp i 

bygderna, något som också räknades med från statens sida eftersom det finns bevarade 

instruktioner om hur dessa händelser skulle hanteras. 80% av knektarna som ingick i de 

svenska krigstågen kom inte hem och oftast berodde det på sjukdomar. Förhållandena i 

arméns förläggningar var ofta i dåligt skick och hunger, kyla samt dålig hygien var 
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vanligt förekommande.
56

 Förhållandena inom militären orsakade problem och 

deserteringar var ett stort problem och verkade inte vara en ovanlighet. Ett exempel med 

1627 års utskrivningsmöten då det skrevs ut 39 knektar från Kinnevalds härad, var det 

bara 7 stycken som närvarande vid mönstringen. Istället för att gå en säker död till 

mötes valde de intagna istället att försvinna.
57

  

Under det stora nordiska kriget som redovisas senare kallades det in reservtrupper. 

Reservtrupperna benämndes som tremänningsregemente och femmänningsregemente. 

Orsaken var att den stående armén med rotebönderna och deras knektar inte ansågs 

tillräckliga vid kriget. Det behövdes helt enkelt fler knektar för att krigsmakten skulle 

kunna vara konkurrenskraftig. Systemet innebar att tre eller fem rotar fick slå sig 

tillsammans för att ytterligare få fram en ny knekt utöver knekten för deras rote. 

Arbetsbördan för rotarna utökades därmed med en tredjedel.
58

 Dessa regementen sågs 

som tillfälliga och när behovet inte längre fanns löstes de upp. Totalt för perioden 

handlar det om 21´000 nya soldater som inte ingick i utskrivningskontrakten som var 

gällande sedan tidigare.
59

 

 

2.3 Stora nordiska Kriget 1700-1721 

Under 1600-talet hade Sverige vuxit sig till en stormakt med bra kontroll över den 

viktiga Östersjön. De nationer som förlorat områden till Sverige var angelägna att ta 

dessa tillbaka. Danmark, Ryssland och Sachsen-Polen var alla intresserade av att skicka 

trupper mot svenska landområden.
60

 Under det sena 1600-talets fredsperiod hade 

Sverige skaffa sig en betydande militär prägel och arméerna var både välutbildade och 

stora till antalet.
61

 Medelåldern ansågs vara högre än vanligt vilket betyder att nytt folk 

inte rekryterades i lika stor utsträckning som tidigare men också att knektarna tillbringat 

mer tid till träning och utbildning. Förutom den välutrustade armén kunde staten via den 

lutheranska kyrkan snabbt genomföra informations och propagandaspridning. Sverige 

hade vid 1700-talet också god ekonomi.
62

 Stora nordiska kriget startade officiellt under 
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tidig höst år 1700 då sachsiska trupper marscherat in i Livland, följt av danska trupper 

som anfallit området Schleswig-Holstein. Ryssarna startade sedan sitt anfall under 

hösten då deras styrkor började marschera mot Ingermanland.
63

 Vid krigets inledning 

kom Kronobergs regemente att skickas till Holstein för att bistå mot attackerna från 

Danmark.
64

 Danmarks trupper besegrades snabbt och ett fredstillstånd upprättades och 

Sverige inriktade sig därefter mot Polen. År 1706 lyckades Karl XII få fram en fred och 

avsätta kung August, Sachsens regent.
65

 Eftersom Sveriges fokus varit att först besegra 

Danmark och därefter Sachsen hade Ryssland skördat framgångar i det östra 

Östersjöområdet.  

Den 28 juni 1709 stod slaget vid Poltava. Kronobergs Regemente bestod vid 

tillfället av endast 450 man. Regementet var inte direkt inblandat i själva slaget eftersom 

de hade positionerats till löpgravarna som gjorts runt staden. När väl information nått 

trupperna om händelserna vid slaget började ställningar överges för att slå sig samman 

med den flyende svenska armén. Tre dagar senare kapitulerade den svenska armén vid 

Perevolotna där officerarna och knektarna från Kronobergs regemente hamnade i rysk 

fångenskap.
66

 Ett fåtal av dem som överlevde kunde 12-13 år senare återvända till sina 

hembygder. I slaget vid Poltava förintades hela svenska armén och siffror om stupade 

har beräknats till omkring 10´000 eller fler.
67

 Läget för Sverige var väldigt kritiskt vid 

denna tidpunkt och händelsen är ofta känd som brytpunkten för den svenska stormakten. 

Armén var förlorad samtidigt som Danmark återigen uppenbarade sig som ett hot och 

började marschera sina trupper mot Bohuslän. Samtidigt fanns Ryssland kvar och 

avancerade in mot Livland.
68

 Det fanns därför starka behov av att snabbt få fram en ny 

armé som kunde möta det överhängande hotet. Tidsperioden mellan 1709 och 1718 kom 

att bestå av ständiga bataljer där Karl XII dör 1718 vid belägringen av Fredrikstens 

fästning.
69

 Det stora nordiska kriget avslutas därefter officiellt 1721 med freden i 

Nystad.  

Avslutet på kriget innebar att Sverige inte längre sågs som en stormakt och 

positionen hade istället övertagits av Ryssland. Sverige, men också övriga deltagare i 

kriget var vid dess slutskeende utmattade. En stor mängd resurser, kapital och manskap 
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användes och gick åt under krigets gång som innebar förändringar och konsekvenser för 

samhället.  

 

3. Resultat och Analys 

Mellan 1709 och 1718 befann sig Sverige under ständiga hot från omkringliggande 

nationer. Tidsperioden innebar enorma kraftansträngningar då de reguljära förbanden 

förlorade en stor del av sin militära styrka eller utplånades helt, förluster som var 

tvungna att ersättas och det snabbt.
70

 Det är här generalmönsterrullorna främsta 

användningsområde finns för uppsatsen, att se på de förändringsprocesser som inträffar 

för knektarna i Urshults rotar. Ett exempel som visar på behovet av knektar är en 

undersökning gjord över landskapet Östergötland under perioden 1700 till 1721. Under 

perioden skulle 2200 man mobiliseras men i realiteten slutade summan på 10´400 och 

det motsvarar en ökning med 473%.
71

 Siffrorna visar på det enorma behovet 

krigsmakten ställde på samhället men också på behovet av att få fram nya knektar.  

Indelningsverket över infanteriet för tidsperioden var uppdelad med att varje län 

eller landskap skulle ha ett regemente som bestod av 1200 knektar. Regementet var i sin 

tur delat i två bataljoner med 600 knektar i varje bataljon. Bataljonen var därefter 

uppdelad i fyra kompanier med 150 knektar i varje.
72

 Knektarna som ingår i 

kompanierna är därefter tagna från olika socknar och det är knektarna från Urshults 

socken, tillhörande Kinnevalds kompani i Kronobergs regemente som forskningen är 

fokuserad på. knektarna vid Urshults rotar var samtliga musketerare. I de svenska 

arméerna fanns de båda truppslagen musketerare och pikenerare.  

 

3.1 Generalmönsterrullorna 

Eftersom det empiriska materialet består av informationen som finns bevarad i 

generalmönsterrullorna behöver den relevanta informationen för uppsatsen kort 

redovisas. Då det totalt handlar om fem generalmönsterrullor för 

undersökningsperioden kommer var och en att redovisas separat och därefter följer en 

sammanfattande analys. De rotenummer som är aktuella för undersökningen är rote 81 
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till rote 109 under Kinnevalds härad i Kronobergs regemente. Listan med rote och 

rotenummer följer med som en bilaga i slutet av uppsatsen. 

 

3.1.1 Generalmönsterrulla 1710 

Generalmönsterrulla för år 1710 är uppdelad i fem kolumner där den första kolumnen 

anger rotenummer. Andra kolumnen visar namnet på rotar och namnet på knekten. 

Tredje kolumnen beskriver allmän information som exempelvis födelseort, ålder, skriv 

och läskunnighet. Den fjärde kolumnen visar på information kopplat till militära 

händelser och den sista kolumnen visar på övriga anteckningar, oftast kommenderad 

tjänstgöringsplats.
73

 En viktig del i informationen är ordet vakant. Vakant i 

sammanhanget innebär att den knekt som står på en rote inte längre är aktiv och att 

tjänsten inte blivit tillsatt vid tillfället för uppförandet av generalmönsterrullan.  

För att inleda undersökningen behöver tjänsterna som är vakanta för 1710 års 

generalmönsterrulla belysas. Det fanns åtta rotar som var vakanta av totalt 29 stycken. 

Det innebär att 27,5% av platserna inte var bemannade för 1710 års 

generalmönsterrulla. Det är en betydande summa med tanke på omständigheterna 

Sverige befann sig i.
74

 De vakanta tjänsterna var ett resultat av slaget vid Helsingborg 

som ägde rum den 28 februari 1710 där de danska trupperna blev besegrade.
75

 

Exempelvis för knekten i rote 92 Örnhult, Nils Nilsson som dog i Allarum den 6 mars 

1710
76

, troligtvis av en skada som ådrogs under slaget. Ett annat exempel är knekt Sven 

Pärsson från rote 99, Karatorp som dog i Lund den 25 mars 1710 och som förlorade sina 

vapen i slaget den 28 februari.
77

  

Nedanför presenteras ett diagram av åldersfördelningen hos knektarna.  

Diagram 1. Åldersfördelning bland knektar från Urshults socken 1710. 
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Källa: Generalmönsterrulla – Kronobergs regemente, Kinnevalds kompani 1710. Krigsarkivet. 

 

Det fanns två knektar med en ålder på 20 år. Den största majoriteten av knektarna är 

yngre män och det finns åtta stycken där information om ålder saknas. Sju av dessa åtta 

knektar är förluster som skapats i samband med slaget vid Helsingborg. Den sista 

knekten i sammanhanget är Daniel Eliasson från rote 85 Elmehult som rymde under 

marschen den 27 februari 1710,
78

 alltså en dag innan slaget. 

Det är en knekt som får lämna tjänsten då han tydligen blivit alltför illa skadad vid 

sammandrabbningen vid Helsingborg och är därför inte längre lämpad för sin tjänst. Det 

är knekt Nils Månsson från rote 90, Frösehult som såras i slaget den 28 februari och han 

förlorar sina vapen enligt generalmönsterrullan och får avsked.
79

  

Av dessa 29 knektar framgår det också i rullarna om de har läs och 

skrivkunskaper. För generalmönsterrullan 1710 är det åtta personer som är läskunniga 

och en av dessa är dessutom skrivkunnig.
80

 Fördelen med att ha läskunniga knektar är 

förståelsen och kunnandet att ta till sig skriftliga order. Skriv- och läskunnigheten under 

1700-talet ansågs vara runt 25%.
81

 

 

3.1.2 Generalmönsterrulla 1713 

Av generalmönsterrullorna som ingår i undersökningen är generalmönsterrullan från 

1713 minst informationsgivande. Det som framgår i rullan är om platsen är vakant eller 

inte samt vilken knekt som står för rotar. En händelse av betydelse för uppsatsen som 

inträffat i jämförelse med generalmönsterrullan från år 1710 är att ett antal knektar 

genomfört efternamnsbyten. Av 29 knektar är det tio stycken som fått nya efternamn. 
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Exempelvis knekt Pär Carlsson från rote 84 Midingstorp som nu heter Pär Miding. 

Knekt Erik Carlsson från rote 87 Aramo heter nu Erik Armfeldt och knekt Nils 

Olofsson från rote 95 Möllerkulla heter nu Nils Möller.
82

 De nya efternamnen är 

kopplade till namnet på det rote knekten tjänstgjorde vid. 

Antalet vakanta tjänster för 1713 års generalmönsterrulla är sju stycken men 

eftersom det enbart står som en annotation vid rotar där tjänsten är vakant innebär det 

svårigheter i att veta vad som ligger bakom orsaken till den vakanta tjänsten. Jämförs 

1710 års generalmönsterrulla med den från 1713 går det att se om vissa rotar fortfarande 

är vakanta efter tre års tid. Av de åtta rotar som var vakanta i 1710 års 

generalmönsterrulla har sju av dessa blivit tillsatta med ny knekt. Rote 99 Karatorp är 

fortfarande vakant då ingen ersättare verkar har hittats efter att företrädaren dog i Lund 

den 25 mars 1710.
83

 Rote 94 Smöramåla har ersatt den vakanta tjänsten från år 1710, 

men blivit vakant igen efter annotationer om att knekten Jöns Dunfeldt blivit befordrad 

den 14 mars och flyttats.
84

 

Efter tre år framgår det att två rotar fortfarande är vakanta, men att en av dessa 

haft en tjänstgörande knekt en kort tid. Det finns åtta nya knektar för 1713 års 

generalmönsterrulla där sju av dessa ersatt de vakanta tjänsterna från föregående 

generalmönsterrulla. Den åttonde personen har tillträtt vid rote 93 Trehörna där 

föregångaren Per Persson avancerat till korpral och flyttats från rote.
85

 

 

3.1.3 Generalmönsterrulla 1716 

I 1716 års generalmönsterrulla har det tillkommit två mindre men intressanta kolumner. 

Den första av de två kolumnerna visar på knektarnas ålder. Åldern fanns tidigare 

beskriven i den allmänna informationen om knekten. Den andra kolumnen visar hur 

länge knekten tjänstgjort. Struktureringen av denna information är till hjälp för att 

lättare kunna skapa en bild över knektarna. Det har också tillägnats mer tid och 

utrymme för att skriva ner information om varje knekt i jämförelse med tidigare rullar.
86

 

Dessa förändringar bidrar tillsammans med att rullarna fått en bättre struktur och är mer 

informationsrika.  
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Med introduktionen av knektarnas tjänstgöringstid vore det intressant att se 

närmare på dessa siffror. Av de 29 knektar från Urshults socken finns det 15 stycken 

som inte har någon beskriven tjänstgöringsperiod. Av dessa är det två stycken som är 40 

år eller äldre. Ser vi enbart till siffrorna innebär det att cirka 50% av knektarna är nya.
87

 

Av knektarna med erfarenhet finner vi åtta stycken med sju års erfarenhet.
88

 Därefter är 

det tre knektar kvar som har tjänstgjort i sex, åtta och 21 år. Knekten som tjänstgjort 21 

år är Johan Gunnarsson Lidman från rote 81, Drakamåla som har befattning korpral.
89

 

För att sammanställa siffrorna till ett diagram så ser det ut på följande sätt. 

Diagram 2: Tjänstgöringstid bland knektar från Urshults socken 1716. 
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Källa: Generalmönsterrulla – Kronobergs regemente, Kinnevalds kompani 1716. Krigsarkivet. 

 

Perioden mellan 1713 och 1716 är händelserik för Sveriges militärorganisation. 12´000 

svenska knektar kapitulerade i maj 1713 och senare samma år var Ryssland 

framgångsrika vid Sveriges östra landområden. 1715 förklarade också Preussen krig 

mot Sverige med svenska förluster av exempelvis Pommern som följd. En garnison på 

6´000 knektar kapitulerade och hamnade i preussisk fångenskap. 1716 kapitulerar också 

den svenska fästningen Wismar där en stor del av Kronobergs regemente var placerat.
90

 

Händelserna ger en större förståelse av behovet och nödvändigheten till rekryteringen 

av nya knektar.  

Vid tillfället för generalmönsterrullans uppbådande var det tre platser som var 

vakanta, rote 93 Trehörna, rote 106 Buskahult och rote 108 Sjöaryd.
91

 Rote 93 Trehörna 

var vakant vid 1713 års generalmönsterrulla och har därför ännu inte någon ersättare. 

För rote 106 Buskahult avled knekten i Wismar den 18 oktober 1714 och från rote 108 
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Sjöaryd blev knekten fånge i Wismar 23 april 1716.
92

 För dessa två knektar finns det 

ingen information om deras ålder eller tjänstgöringstid. Troligtvis avled knekten från 

Buskahult i en sjukdom 1714 och för datumet den 23 april 1716 faller Wismar till 

Ryska och Preussiska trupper. Det är en stor del av Urshults knektar från 

generalmönsterrullan 1716 som blir tillfångatagna vid Wismar, men det är endast från 

rote 108 Sjöaryd där tjänsten beskrivs som vakant. För rotarna som hade knektar som 

blir tillfångatagna vid Wismar rekryteras det nya knektar innan årets slut. Det är också 

därför som en stor del av knektarna för 1716 års generalmönsterrulla saknar 

tjänstgöringstid. Av de 29 knektar som beskrivs i generalmönsterrullan för 1716 är det 

11 stycken enligt generalmönsterrullan som blir fångar vid Wismar den 23 april 1716.
93

  

Åldersfördelningen bland knektarna vid 1716 års generalmönsterrulla ser ut på 

följande vis. 

Diagram 3. Åldersfördelning bland knektar från Urshults socken 1716. 
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Källa: Generalmönsterrulla – Kronobergs regemente, Kinnevalds kompani 1716. Krigsarkivet. 

 

Det är likt 1710 års generalmönsterrulla en majoritet av knektarna som är relativt unga. 

En betydande skillnad är dock att för 1716 års generalmönsterrulla har antalet yngre 

personer mellan åren 15-19 ökat. Det finns en person som är 17 år, fem personer som är 

18 år och en person som är 19 år gammal.
94

 Det har också vid jämförelse med tidigare 

rullar blivit en högre medelålder bland knektarna. Vid de tre vakanta rotarna finns det 

ingen för tillfället tjänstgörande knekt och har därför inte någon beskriven ålder.  
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3.1.4 Generalmönsterrulla 1717 

I 1717 års generalmönsterrulla finns det inga rotar som är vakanta. Under 1717 och 

efterföljande år förbereder Karl XII fälttåget mot Norge och det kan vara en anledning 

till att samtliga rotar är fullsatta. Det kan tänkas att staten genomförde påtryckningar 

mot samhället för att samtliga rotar skulle vara bemannade för perioden. För rote 106 

Buskahult har knekt Johan Persson blivit inställd av rote.
95

 Anmärkningsvärt är att 

knekten befinner sig i en ålder på 35 år då han rekryterades, en ålder som kan anses hög 

för nya knektar. 

Vid 1716 års generalmönsterrulla hamnade en stor del av Kronobergs regemente i 

fångenskap efter kapituleringen vid Wismar. I generalmönsterrullan för 1717 har en av 

dessa knektar återvänt och blivit återinsatt vid sin tidigare rote. Av de 11 knektar som 

beskrivits blivit fångar vid Wismar är det ett år senare endast en som återvänt. Det är 

knekt Måns Gunnarsson Sjöström från rote 108 Sjöaryd som funnit vägen tillbaka.
96

  

Det har tillkommit sju nya knektar där två tagit plats vid rotar som var vakanta vid 

1716 års generalmönsterrulla. Fem rotar har fått nya knektar utan att det går att finna 

förklaringar till vad som hänt föregångarna i rullarna.
97

 

Åldersfördelningen bland de 29 knektarna är följande. 

Diagram 4. Åldersfördelning bland knektar från Urshults socken 1717. 
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Källa: Generalmönsterrulla – Kronobergs regemente, Kinnevalds kompani 1717. Krigsarkivet. 

 

 

Bland de nya knektarna som tillkommit befinner sig fem stycken mellan åldrarna 18 och 

20. De övriga tre knektarna är 26, 30 respektive 35 år gamla.
98

 Den högsta stapeln 
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tillhör knektarna som befinner sig mellan 30 och 39 år. En stor del av dessa knektar går 

att spåra tillbaka till 1710 års generalmönsterrulla. Det kan bland annat ses på 

knektarnas tjänstgöringstid. 

Diagram 5: Tjänstgöringstid bland knektar från Urshults socken 1717. 
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Källa: Generalmönsterrulla – Kronobergs regemente, Kinnevalds kompani 1717. Krigsarkivet. 

 

Det finns åtta knektar som tjänstgjort i åtta år och det finns en knekt som tjänstgjort i 

nio år. Dessa knektar går att spåra tillbaka till 1710 då regementet nyrekryterade. För 

knektarna som tjänstgjort i ett år finns det 14 knektar och dessa är ett resultat av 

rekryteringen som behövdes 1716 med att en stor del av regementet hamnade i 

fångenskap. Det intressanta för 1717 års generalmönsterrulla är att det inte tillkommit 

något anmärkningsvärt antal av nya knektar.
99

 

 

3.1.5 Generalmönsterrulla 1718 

Vid generalmönsterrullan 1718, som också är den sista generalmönsterrullan i 

undersökningen visar generalmönsterrullan förutom samma information som finns att 

tillgå vid tidigare rullar, också på om knektarna var gifta eller inte. Året 1718 medverkar 

smålands regemente i Karl XII fälttåg mot Norge och som ett resultat av detta är det inte 

några större förändringar som inträffar för Kinnevalds kompani och knektarna vid 

Urshults rotar.  

Eftersom fälttåget mot Norge planeras kan vi se införandet av nya knektar vid 

vissa rotar. Det har införts ett så kallat tremänningsregemente som förklarats tidigare i 

bakgrundskapitlet. Exempelvis vid rote 82 Midingsbråte, 88 Buskeboda och 99 
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Karatorp har det tillkommit en extra knekt vardera.
100

 Av de 29 rotar som utgör 

materialet för studien har 14 rotar blivit tilldelade + 1 knekt. Det innebär att manskapet 

ökats från 29 knektar till 43 knektar och det är en ökning med 48.3%. Av dessa 14 nya 

knektar är de flesta omkring 15 till 20 år gamla. Eftersom det endast är vid 1718 års 

generalmönsterrulla som extra utskrivningar går att se väljer jag att redovisa dessa 14 

knektar separat från de övriga 29 knektarna. De 14 som lagts till kommer jag benämna 

som extra knektar och de 29 knektarna som följt rotarna kommer jag benämna som 

ordinarie knektar. 

Diagram 6. Åldersfördelning av de 14 tillagda knektarna från Urshults socken 

1718. 
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Källa: Generalmönsterrulla – Kronobergs regemente, Kinnevalds kompani 1718. Krigsarkivet. 

 

Det finns en knekt som är 16 år gammal, tre knektar på 18 år, en knekt på 19 år och fem 

knektar som är 20 år gamla.
101

 Ingen av dessa 14 knektar har någon tidigare erfarenhet i 

det militära. Likt föregående generalmönsterrulla från 1717 är det inga rotar som är 

vakanta. 

Bland de 29 ordinarie knektarna är det i princip samma personer som för året 

innan. Enda skillnaden är vid rote 102 Tåget med knekt Per Svensson Tångberg som 

återvänt från fångenskapen i Wismar och får därmed tillbaka sin tidigare position. Det 

innebär att knekten som ersatte rote 102 1717 nu flyttats.
102

 

Diagram 7. Åldersfördelning för de 29 ordinarie knektarna från Urshults socken 

1718. 
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Källa: Generalmönsterrulla – Kronobergs regemente, Kinnevalds kompani 1718. Krigsarkivet. 

 

Eftersom en stor del av knektarna är kvar från föregående år har det inte inträffat några 

stora förändringar. Däremot kan många knektar från Urshults rotar anses uppnått en hög 

ålder mot vad som annars var vanligt.  

För 1718 års generalmönsterrulla följer inte alltid knektarna åldern från året innan. 

Exempelvis för knekten i rote 98 Sånnahult där åldern 1717 beskrivs vara 31 är knekten 

1718 35 år gammal.
103

 Av de 29 ordinarie knektarna är det 25 stycken som har samma 

ålder som året innan eller fått en ökning av sin ålder på cirka två till fem år. Om 

skillnaden beror på slarv eller okunskap om knektarnas verkliga ålder så är det omöjligt 

att ta reda på efter enbart rullarna. Denna förändring påverkar dock inte 

åldersdiagrammen som används för undersökningen på grund av åldersintervallerna 

som används. Även om åldern inte stämmer i jämförelse med tidigare 

generalmönsterrulla så stämmer däremot knektarnas tjänstgöringstid. 

Diagram 8: Tjänstgöringstid bland knektar från Urshults socken 1718. 
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        Källa: Generalmönsterrulla – Kronobergs regemente, Kinnevalds kompani 1718. Krigsarkivet. 
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 För 1718 års generalmönsterrulla hamnar flest knektar med tjänstgöringstid vid två, 

respektive nio år.
104

 Det har inte tillkommit några nya knektar bland de ordinarie 29 och 

därför är siffran noll vid rekryter som representerar knektar som saknar tjänstgöringstid. 

Jag nämnde tidigare att det tillkom 14 extra knektar för rotarna men dessa ingår inte i 

diagrammet ovanför. 

För 1718 års generalmönsterrulla är det 21 knektar som beskrivs vara gifta och de 

är alla tillhörande de ordinarie knektarna. Det är främst knektar som är 25 år eller äldre 

som beskrivs vara gifta.
105

 

 

3.2 Analys 

Mellan åren 1710 och 1718 fanns det 73 personer som tjänstgjorde för Urshults 29 rotar. 

Det innebär att de 29 rotarna genomgick en förändring på lite över 150% av sitt 

knektmaterial på åtta år. Alla rotar från 1710 skulle därmed ha fått minst en ny knekt en 

gång och hälften av rotarna skulle ha fått två nya knektar vid året 1718. Nu är det dock 

inte så enkelt att vi enbart kan se på antalet knektar som tjänstgör vid rotarna under 

perioden.  

Först och främst ska ett nedslag göras vid vilka år de nya knektarna anländer till 

rotarna. I följande diagram visas vilket år dessa 73 knektar anländer. Eftersom det inte 

finns någon generalmönsterrulla för exempelvis 1715 finns inte detta år med i 

diagrammet. Endast generalmönsterrullor som används i uppsatsen presenteras. 

Diagram 9: Antalet nya knektar som rekryterades varje år för Urshults socken.  
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        Källa: Generalmönsterrulla – Kronobergs regemente, Kinnevalds kompani 1718. Krigsarkivet. 

 

Att det är 29 nya knektar för året 1710 beror på att det är då undersökningen tar sin 

början och alla knektar som beskrivs i generalmönsterrullan är därför inkluderade. Åtta 
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tjänster är beskrivna som vakanta men eftersom händelserna rörande dessa åtta knektar 

inträffar under 1710 är de relevanta för undersökningen. 1713 tillkommer åtta knektar 

och dessa finner vi hos de tidigare vakanta rotarna från 1710. År 1716 kan stapeln med 

de 15 nya knektar som tillkommer förklaras med det stora antalet som blir tillfångatagna 

i Wismar och att rotarna ersatts med nytt manskap. Vid 1717 tillkommer sju knektar och 

för 1718 tillkommer det 14 knektar. Alla rotar är bemannade 1717 och samtliga knektar 

från året finns kvar vid sina rotar 1718. Som tidigare nämnt beror tillskottet på 14 

knektar för 1718 på att vissa rotar fått en extra knekt, det så kallade 

tremänningsregementet som uppbådas.  

Tar vi bort dessa 14 extra knektar för 1718 fanns det 59 ordinarie knektar som 

tjänstgjort vid Urshults rotar mellan 1710 och 1718. Det skulle innebära en förändring 

på cirka 103% för tidsperioden. Var och en av de 29 rotarna har därmed varit tvungna 

att hitta en ersättare vardera för tidsperioden. 

Genom att därefter studera tjänstgöringstiden som finns beskriven i 

generalmönsterrullarna kan en mer precis slutsats göras med antalet tjänstgörande 

knektar för varje rote. Knektar med en beskriven tjänstgöringsperiod med åtta eller fler 

år vid 1718 års generalmönsterrulla har därmed blivit rekryterade 1710. Det finns för 

1718 års generalmönsterrulla 12 knektar som överensstämmer med det beskrivna 

tjänstgöringskriteriet.
106

 Det betyder att cirka 40% av rotarna från 1710 haft samma 

knekt. Istället för att varje rote varit tvungen att hitta en ersättare för perioden får vi 

istället fram att cirka 60% av rotarna bytt ut sina knektar men att flertalet av dessa rotar 

bytt ut sina knektar fler än en gång. Av de 17 rotar som behövt finna ersättare finner vi 

ett medelvärde på 1.7 knektar för varje rote under perioden. 

För att svara på frågeställningen om vad som händer knektarna från Urshults rotar 

mellan åren 1709 och 1718 har jag förutom studiet av generalmönsterrullarna för 

undersökningsperioden också behövt läsa mig in i generalmönsterrullan för 1719. Vid 

1719 års generalmönsterrulla är det fyra platser som är vakanta. Det innebär att 25 

knektar fortfarande är i tjänst.
107

  

Av 73 knektar som tjänstgjort för undersökningsperioden är det därför 25 knektar 

som är kvar i tjänst. Ingen av de 14 extra knektarna som blev inkallade 1718 finns med i 

generalmönsterrullan 1719.
108

 Därför kan det inte skapas någon uppfattning om deras 
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öde. 13 knektar beskrivs ha dött, och det i samband med stridigheter vid ett slag eller av 

skadorna kort efter ett slag. Det finns sex knektar som inte fått någon beskrivning om 

varför de ersatts. Om antagandet görs att dessa sex knektar dött i samband med 

epidemier eller sjukdomar visar studien därmed att det är fler knektar som dör i relation 

till slag och strid snarare än sjukdomar. Det är i motsats till vad som annars sägs om de 

vanligaste dödsorsakerna inom 1600- och 1700-talets fälttåg.  

Det finns en knekt som beskrivits ha rymt och det finns en knekt som beskrivits 

fått avsked. Därefter finns det två knektar som omplacerats och flyttats från Urshults 29 

rotar. 11 knektar hamnade i fångenskap och samliga i samband med förlusten av 

fästningen Wismar. Att det är så få knektar som återvänder hem efter att ha blivit 

inkallade och att tjänsten som knekt mer eller mindre innebar en dödsdom kan det 

tänkas att deserteringar borde vara vanligare. Att det enbart är en knekt som deserterar 

av socknens 73 indelta knektar innebär att det handlar om cirka 1,4%. Att statistiken 

visar på att få knektar överlever sin tjänstgöring i samband med det låga antalet knektar 

som flyr vittnar om en disciplinär makt. Med tanke på vad knektarna utsattes för under 

sin tid i fält kan antagandet göras de helst ville därifrån. Att det nu är så få enligt min 

studie som deserterar vittnar om att de accepterade sin plats i militärorganisationen. 

Med inlärnings- och uppfostringsprocedurer så ansågs den karolinska armén vid 1700-

talet vara ”den mest välövade och välutrustade armé som Sverige någonsin sänt i 

fält”.
109

 Soldaterna tränades så att de på ett tillfredsställande sätt kunde möta fasorna de 

stod inför i fält och framförallt vid bataljer.  

För att se på vad som händer knektarna i relation till år är det flest knektar som 

dör i 1710 års generalmönsterrulla.
110

 För 1716 års generalmönsterrulla finner vi 

samtliga knektar som blivit tillfångatagna genom åren.
111

 Av de 73 knektarna som 

rekryteras är det, förutom de 25 som fortfarande är i tjänst, endast en som kommer hem 

med livet i behåll och därmed överlever sin tjänstgöring. Det innebär att för individerna 

som mönstrar till knektar fanns det inte goda möjligheter till att återvända hem efter 

avslutad tjänst enligt studien.  

Nedanför visas ett diagram som tydligare synliggör resultatet av vad som hände 

de indelta knektarna från Urshults socken.  

Tabell 1: Händelsehistorik över indelta knektar i Urshults socken 1709 - 1719 
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 1710 1713 1716 1717 1718 1719 

Döda 7 1 1   4 

Deserterar 1      

Tillfångatas   11    

Befordras/Flyttas 1 1     

Avskedas 1      

Aktiva      25 

Extra     14  

?  3  3   

Källa: Generalmönsterrulla – Kronobergs regemente, Kinnevalds kompani 1710, 1713, 1716, 1717, 

1718, 1719. Krigsarkivet.  

 

För att kunna svara på arbetets andra frågeställning med vilken betydelse som 

rekryteringen kan ha inneburit för Urshults befolkningsmängd måste vi först se på 

antalet rekryterade knektar under perioden i samband med antalet födda. Genom att 

studera kyrkoböckerna går det att få fram antalet födda för varje år.
112

 Det går också att 

se antalet som dör i bygden.
113

  

Enligt min studie med antalet födda för Urshults socken blir medelvärdet 43 barn 

per år. Totalt sett är antalet födda pojkar för varje år cirka 50%.  Samtidigt är 

barnadödligheten under perioden hög då det i enlighet med död- och begravningsbok 

visar att väldigt många av barnen dör innan de uppnått en ålder på 15 år.
114

  

Eftersom ett helt nytt regemente byggs upp efter förlusten vid Poltava, och att 

stora delar av regementet behövde nyrekryteras efter förlusten av Wismar samt det extra 

tremänningsregementet som uppsattes 1718 och övriga rekryteringar som pågick under 

åren, bör det inneburit att en stor del av bygdens yngre män behövde mönstra. Att det är 

ett stort antal män, och främst unga män som rekryterades visar på den maktfaktor 

staten bedrev över samhället. Behovet av det stora antalet nya knektarna främst för åren 

1710, 1716 och 1718 visar just på den kontroll som bedrevs.  

Med tanke på att det endast är en liten befolkningsökning för perioden grundad på 

barnafödda och dödlighet hos personer i unga år samt rekryteringsbehovet av 73 

personer för perioden 1709 till 1718 bör en stor del av Urshults sockens lämpliga och 
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yngre män försvunnit. Mellan åren 1710 och 1712 anlände pesten till Sverige. Det 

förekom även missväxtår 1708 och 1709 samt några år senare vid 1716.
115

 Pest och 

missväxt är händelser som också haft betydelse för bygdens utveckling. För att tydligare 

få fram konsekvenserna av rekryteringen som genomfördes under 

undersökningsperioden behövs det mer forskning med inriktning till bygdens 

utveckling. Urshult under undersökningsperioden bestod av en relativt liten 

befolkningsmängd och genom att skicka ut det stora antalet unga män som staten 

begärde måste ha satt sina spår i en för övrigt redan utsatt samhälle med pestens 

härjningar och hungersnöd. 

Den sista frågeställningen i studien utgår från vad som kan sägas om knektarna 

som rekryteras till militärmakten. Först och främst kan det konstateras att män som är 

attraktiva till rekrytering befinner sig i unga år. Under åren 1709 till 1732 var antalet 

rekryterade soldater mellan åldrarna 18 till 30 på 87,5%.
116

 De flesta soldater som 

rekryterades för min undersökningsperiod befinner sig i dessa åldrar. Min studie visar 

att knektar som befinner sig mellan åldrarna 18 till 22 är dem som vanligtvis rekryteras 

för Urshults rotar. Av 73 knektar befinner sig 29 stycken mellan det nämnda 

åldersspannet då de rekryteras. Vid vissa årtal befinner sig majoriteten av de 

nyrekryterade knektarna utanför den lämpliga rekryteringsåldern. Exempelvis kan 

regementet haft svårigheter i uppförandet av ett helt nytt regemente efter förlusten vid 

Poltava 1709. Nästan samtliga knektar från 1710 års generalmönsterrulla är nya eller 

endast tjänstgjort i omkring ett år. För året finns det sju stycken som befinner sig mellan 

åldern 18-22 år.
117

 En stor del av de nya rekryterna är därför i högre ålder än vad som 

kan anses önskvärt. Samtliga knektar oavsett ålder har rekryterats under oktober och 

november 1709.
118

 Slaget vid Poltava ägde rum i juni månad 1709.  

Sveriges södra gräns hotades av invasionsförsök från Danmark och eftersom 

Småland med Kronobergs regemente befann sig nära gränsen och att bygden var direkt 

hotad kan det tänkas att känslan till moderlandet visades starkt. Därför var det många i 

en högre ålder än det optimala som rekryterades för viljan och önskan att försvara 

hembygden.  
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Regementet genomgår stora förändringar också 1716 med händelserna vid 

Wismar som leder till att en stor del av regementet hamnar i fångenskap. Den sista stora 

förändringen som infaller för regementet och knektarna från Urshult är uppkomsten av 

ett nytt tremänningsregemente 1718. Det syns eftersom det tillkommer extraknektar för 

nästan hälften av rotarna. Att det är varannan rote istället för var tredje innebär också att 

rotarna vid Urshults socken genomgick stora påfrestningar. Också här befinner sig 

nästan samtliga av de 14 knektarna mellan åldrarna 18 till 22 år. Slutsatserna som kan 

dras är att det för 1716 och 1718 fanns ett bra utbud av attraktiva män i lämplig ålder 

som kunde rekryteras. Det kan också vara att behovet av nya knektar var stort och att de 

individer som tidigare lyckats hålla sig undan utskrivningarna inte längre lyckades. 

Exempelvis kan det handla om rotehållarnas och storböndernas söner som i vanliga fall 

inte blev utvalda till mönstring men som nu blev tvungna att infinna sig.  

I ljuset av tidigare forskning kopplat till mitt resultat går det att urskilja både 

liknelser och skillnader beroende på vilken av de tre frågeställningarna i uppsatsen som 

det jämförs med. Den första frågeställningen med vad som hände knektarna från 

Urshults rotar mellan åren 1709-1718 så kan vi koppla soldaternas livsöden med bland 

annat Carl Gustav Collin och boken boken Knektar i Konga kompani. Min studie är 

liknande Collins med skillnaden att han fokuserar på soldaterna vid Kongas kompani 

och jag fokuserar på soldaterna från Urshult. Våra resultat baseras därefter på vad som 

händer soldaterna och det är här vi kan se vissa skillnader. Framförallt är det 

skillnaderna i procentenheter med soldaternas livsöden som skiljer sig åt. Exempelvis 

visar Collins resultat att det finns en högre procentenhet bland soldaterna som flyr än 

vad som framkommer i min studie. Den andra frågeställningen med vilken betydelse 

rekryteringen kan ha inneburit för Urshults befolkningsmängd så finns det likheter med 

bland annat Jan Lindegrens bok Utskrivningar och utsugning, Produktion och 

reproduktion i Bygdeå 1620 – 1640. Det framgår i både min undersökning och i 

Lindegrens verk att utskrivningarna orsakat konsekvenser för bygden. Resultatet i min 

undersökning för frågeställningen baseras på befolkningsutvecklingen och det antal av 

befolkningen som rekryteras till militärmakten. Lindegren visar också på betydelsen av 

rekryteringen för befolkningsmängden. Det som finns med i Lindegrens verk som 

skiljer sig åt från mitt är konsekvenserna och betydelsen av utskrivningarna åren efter. 

Framförallt den ekonomiska betydelsen och påverkan för områden som undersöks 
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upphöjs och konsekvenserna av utskrivningarna visas genom flera områden som 

exempelvis ekonomiskt, socialt och utvecklingsmöjlighet. 

Den sista frågeställningen med vad som kan sägas om individerna som mönstras 

till den svenska militärmakten så finns det till viss del likheter med bland annat Lars 

Ericssons bok Svenska knektar, indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred. 

Ericsson beskriver vad det är för soldater som rekryteras till utskrivningarna utan att 

visa på detaljer. Det som min studie visar är exempelvis den ålder soldaterna befinner 

sig i då de rekryteras. Genom studerandet av åldern framkommer en rekommenderad 

rekryteringsålder som i min studie hamnar vid 18 till 22 år. Denna typ av uppgifter 

saknas hos Ericsson.  

 

 

4. Sammanfattning 

Uppsatsens inriktning är tillägnad knektarna från Urshults socken som tjänstgjorde 

under perioden då Sverige förlorade sin ställning som stormakt. Studien visar att 

knektarna för de 29 rotarna följer vissa generella mönster gällande händelser kopplade 

till indelta knektar för undersökningsperioden men går samtidigt emot andra. Eftersom 

störst fokus är inriktat mot knektarna och vad som händer dem kan det konstateras att 

mer forskning behövs för att skapa sig en djupare förståelse över resultatet men också 

betydelsen av samhällspåverkningar rekryteringen för perioden orsakade. Det kan 

konstateras att åren 1709 till 1718 genomfördes med stora påfrestningar, både för 

lokalbefolkningen men också för individerna som mönstrades. Att det för 

undersökningsperioden rekryterades 73 knektar från Urshults socken visar på statens 

utövande av makt mot samhället. När staten haft ett behov av nya knektar har samhället 

varit tvungen att frambringa dessa. Maktens aktivitet utmynnar i samhällets ringa 

påverkan till att skicka ut unga män till krigstjänstgöring. Genom samhällets 

uppoffringar med att skicka en stor del av deras yngre och arbetsföra män är ett resultat 

av makt som den byråkratiserade svenska stormakten disponerade över. Revolter och 

uppror kunde förekomma i samband med utskrivningar men att det för studien är ett lågt 

antal som försvinner och som därför inte accepterat sin roll i armén visar på 

disciplineringen som fanns. Genom militärstatens disciplin mot individen kunde en 

effektivt och användbar armé användas mot Sveriges fiender. I teorikapitlet gavs en 

redogörelse för den disciplinära maktens fyra grunder. I samband med uppsatsens 
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resultat kopplas den första grunden till indelningsverkets grunder och utskrivningarna. 

Skapandet och användandet av rotar som rekryteringsbas för militärmakten görs en 

strukturell uppdelning som bygger grunden för den makt staten utövade över samhället. 

Samhället kunde helt enkelt inte gå emot utskrivningssystemet och var därför tvungna 

att följa de riktlinjer staten beordrat angående rekrytering till militärmakten. Den andra 

grunden med strukturerade scheman uppdelade efter tid kan kopplas till att 

utskrivningarna var återkommande inslag varje år. Att det för samtliga år krävdes nya 

rekryter visar på behovet av kontinuitet med nytt manskap och att fylla de tomma 

platserna i militärorganisationen som uppkommit under årets lopp. Den tredje och fjärde 

grunden med inlärnings och uppfostringsprocedurer med formandet av individen samt 

byggnationen av individer till grupperingar synliggörs med den pliktkänsla som kan ses 

i resultatet. Att det enbart handlar om cirka 1% av knektarna som deserterar och flyr 

från militärorganisationen visar på den kontroll staten utövade på knektarna. Framförallt 

med tanke på stridsformeringarna där arméerna marscherade framåt i flera led mot 

fienden samtidigt som musköt- och kanonkulor susade förbi och fällde knektarna 

bredvid. Att befinna sig i stridens centrum med alla psykiska påfrestningar som 

knektarna utsattes för vid frammarschen mot fienden visar på en oerhört starkt och 

kontrollerande disciplinering.    

Utöver de ständiga rekryteringarna som socknarna utsattes för inträffade även pest 

och hungersnöd för perioden, något som också bidrog till samhällsutvecklingen. För 

åren då undersökningen gör sitt nedslag agerar Sverige mer defensivt än offensivt och 

försvarskrig är en lämplig beskrivning eftersom landet utsattes för angrepp från nästan 

alla väderstreck. 

Av 73 knektar som tjänstgjort för Urshults rotar under perioden 1709 till 1718 är 

det endast en som återvänt hem igen med livet i behåll. 47 av knektarna har dött, 

tillfångatagits eller försvunnit och de kvarvarande 25 knektarna av det totala på 73 

stycken tjänstgör fortfarande 1719.   
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Bilaga 1 

Rotenummer Rotenamn 

81 Drakamåla 

82 Midingsbråte 

83 Grönteboda 

84 Midingstorp 

85* Elmehult 

86 Bastaremåla 

87 Aramo 

88 Hätteboda 

89 Buskeboda 

90 Frösehult 

91 Degerhaga 

92 Örnhult 

93 Trehörna 

94 Smöramåla 

95 Möllekulla 

96 Klasamåla 

97 Froaryd 

98 Sånnahult 

99 Karatorp 

100 Västrabotorp 

101 Dunshult 

102 Tåget 

103 Tryteke 

104 Jätsbygd 

105 Buskahult 

106 Buskahult 

107 Hultalycke 

108 Sjöaryd 

109 Törnebygd 

  

 
* År 1717 och år 1718 generalmönsterrullar så har det skett en förändring av rotar. Rote 85 Elmehult har 

flyttats vid dessa två årtal och fått rotenummer 93 istället. Det innebär att rotar från nummer 86 till 93 har 

flyttats ett steg. Rote 86 blir 85, rote 87 blir 86 osv. 


